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สารจากคณบด ี
 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัย
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและ พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาสู่สังคม ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป การส่งเสริมให้นักวิจัย
มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถต่อยอดและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได ้

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งจากสถาบันภาครัฐและ
เอกชน โดยหัวข้อการประชุมวิชาการในงานครอบคลุมเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์  

การน าเสนอผลงานภายในงานเป็นการน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) โดยบทความวิจัยฉบับเต็ม 
(Full Paper) จะได้รับการพิจารณาและคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ และลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)  

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม
และผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป 
ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ท าให้เกิดการ
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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จุฑามณี วีระพลากร, อังค์วรา เหลืองนภา 
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ธนกร เชียงหลิว, นัฐฐินันท์ นาร,ี อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
ฎ 

สารบัญ 
 

NACHSL-2019_O_110...................................................................................................................................... 1259-1273 
  รูปแบบการประชาสมัพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร ์

โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธาน ี
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เจษฎา ค าตะนิตย,์ ชลนที ชาญสมิง, มรกต วรชัยรุ่งเรือง 
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กานต์เกรียงไกร โพธิ์น้อย, ชนินทร์ จักรภพโยธิน 
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NACHSL-2019_O_161...................................................................................................................................... 1437-1450 
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พีรณัฐ ผิวข า, พราว อรุณรังสีเวช 
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ศรุตา บุญทองงาม, พราว อรุณรังสีเวช 
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ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์, ดวงพร อุไรวรรณ 
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  การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไ้ข 

นพรุจ ศรีทองกูล, ไททัศน์ มาลา 
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ทิพย์วรรณ ชินไธสง, รัฐชาติ ทัศนยั 
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  เรื่องการดูแลผูสู้งอายุตดิเตียงของภาครัฐอย่างมคีุณภาพ 

อมรรัตน์ น้อยเกิด, รัฐชาติ ทัศนัย 
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นันทนัช บุญวัฒน,์ ดวงพร อุไรวรรณ 
 

NACHSL-2019_O_185...................................................................................................................................... 1582-1589 
  การอนุรักษ์ไก่ชนพ้ืนบ้านเพ่ือเพิ่มมูลค่าและเป็นการสร้างอาชีพเสรมิให้แก่เกษตรกร 

ณรงค์ชัย ทองดี 
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ศิริลักษณ ์อินประสิทธ์ิ, บุญอนันต ์บุญสนธิ ์
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  การขับเคลื่อนแนวทางการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของเด็กและเยาวชนไทย 

ภัทรวดี ใยน้อย, บุญอนันต์ บุญสนธิ ์
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อาทิมา พงศ์ไพบูลย์, ปณิธาน บรรณาธรรม 
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วราพร ปิ่นกุล, นัทนิชา หาสุนทร ี
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พิมพกานต์ เลื่อนยศ, ดาวราย ลิ่มสายหั้ว 
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กมลพรรณ ศรีปราชญ,์ ดาวราย ลิม่สายหั้ว 
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สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แหง่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล 
ศิวริน แสงอาวุธ 

 

NACHSL-2019_O_225...................................................................................................................................... 1716-1730 
  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้น และบริการสมาชิก  
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NACHSL-2019_O_781...................................................................................................................................... 1731-1742 
  การประเมินหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) 
กิตติศักดิ ์คงพูน, อัคคณัฐ สร้อยสนุทร, เสวียน เจนเขว้า, อารีย์ รังสโิยภาส, เพชรา ศรีค าภา, 
เพ็ญรุ่ง แป้งใส, นนทนันท์ แย้มวงษ์ 

 

NACHSL-2019_O_228...................................................................................................................................... 1743-1756 
  พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ดนิตา สายทองสุก, บุญวัฒน์ สว่างวงศ์, ธัญชนก สุรขันธ ์

 

NACHSL-2019_O_232...................................................................................................................................... 1757-1771 
  การวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานกองทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน 

เทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
ศศิวิมล พลายชุม, ศราวุฒิ บุญรักษ์ 
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NACHSL-2019_O_233...................................................................................................................................... 1772-1786 
  แนวทางการบริหารจัดการตามหลกัเกษตรอินทรีย ์เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว 

จิดาภา อ่วมจุก, วิไลลักษณ์ เรืองสม 
 

NACHSL-2019_O_234...................................................................................................................................... 1787-1802 
  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย 

ธัญญาลักษณ ์ส าราญสุข, วิไลลักษณ์ เรืองสม 
 

NACHSL-2019_O_235...................................................................................................................................... 1803-1817 
  ข้อมูลและสถิติทีส่ าคัญส าหรับสังคมสูงอายุ: ถอดบทเรียนจากต่างประเทศท่ีเป็นสังคมสูงอายุ 

กัมลาศ เยาวะนิจ 
 

NACHSL-2019_O_236...................................................................................................................................... 1818-1830 
  การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการท าวิจัยของนักศึกษา ระดบัปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
นนทนันท์ แย้มวงษ์, ชลลดา พึงร าพรรณ, สิริพร พงศ์หิรัญสกุล 

 

NACHSL-2019_O_237...................................................................................................................................... 1831-1845 
  ธรรมาภิบาลกับการบรหิารงานภาครัฐให้ประสบผลส าเรจ็ 

เพ็ญประภา เรืองปัญญา, วิไลลักษณ์ เรืองสม 
 

NACHSL-2019_O_238...................................................................................................................................... 1846-1861 
  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 

ธัญญารตัน ์โอนอ่อน, วิไลลักษณ์ เรืองสม 
 

NACHSL-2019_O_239...................................................................................................................................... 1862-1876 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เอกชน น้อยเงิน, นัทนิชา หาสุนทรี 
 

NACHSL-2019_O_240...................................................................................................................................... 1877-1889 
  ความรุนแรงในครอบครัวน าไปสู่ปญัหาอาชญากรรม 

อารียา อุทยานิน, ปิยะ กล้าประเสริฐ 
 

NACHSL-2019_O_242...................................................................................................................................... 1890-1899 
  สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

อรพินธุ ์เกิดกันฑ,์ ปทุมพร เปียถนอม 
 

NACHSL-2019_O_243...................................................................................................................................... 1900-1909 
  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรยีนวัดทรงธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 
ประมวล ภูบุญคง, ปทุมพร เปียถนอม 
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NACHSL-2019_O_244...................................................................................................................................... 1910-1919 
  บทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
วิราวรรณ แก้วแสน, ปทุมพร เปียถนอม 

 

NACHSL-2019_O_245...................................................................................................................................... 1920-1929 
  ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก ส านักเขต 

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
จุไรวรรณ สงสุวรรณ, ปทุมพร เปยีถนอม 

 

NACHSL-2019_O_246...................................................................................................................................... 1930-1945 
  รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน ์และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ศุภฤกษ์ ห่อสกุล, ปริยา รินรัตนากร 

 

NACHSL-2019_O_247..................................................................................................................................... 1946-1957 
  การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบร่างกายมนษุย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

พิณภัทรา เวทย์วิทยานุวัฒน์, สลา สามิภักดิ ์
 

NACHSL-2019_O_248...................................................................................................................................... 1958-1971 
  การพัฒนาความสามารถในการเขยีนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขยีนแบบร่วมมือรวมพลัง 
ปณาลี สติคราม, สกลรัชต์ แก้วด ี

 

NACHSL-2019_O_249...................................................................................................................................... 1972-1985 
  ปัจจัยการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา  

สุพาภรณ์ อักษรด,ี ปฏิภาณ ลพบรุี 
 

NACHSL-2019_O_250...................................................................................................................................... 1986-2000 
  การศึกษาความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภมูิอากาศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม 
ชนัดดา มะโนสร, สลา สามภิักดิ ์

 

NACHSL-2019_O_251...................................................................................................................................... 2001-2010 
  เพศสภาพกับความรัก 

ธิติดารตัน ์ปทุมประเสริฐ, จารณุี มุมบ้านเซ่า 
 

NACHSL-2019_O_252...................................................................................................................................... 2011-2025 
  โรคซึมเศร้า ภัยเงียบท่ีไม่ควรมองข้าม 

ปัณรส ไกรเกตุ, จารุณี มมุบ้านเซา่ 
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NACHSL-2019_P_253...................................................................................................................................... 2026-2041 
  การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ประกอบกิจกรรมบทบาทสมมต ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มุรธา สุขเกษม 

 

NACHSL-2019_O_254...................................................................................................................................... 2042-2054 
  การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดไีทยในการสร้างสรรค์สติ๊กเกอรไ์ลน์ 

อาทิตย์ ดรุนัยธร 
 

NACHSL-2019_O_255...................................................................................................................................... 2055-2065 
  การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

บุศรินทร์ อันทะรินทร,์ วันจักร น้อยจันทร์, เมธี สตูรสุคนธ์, ประวณีา ชาด ี
 

NACHSL-2019_P_256....................................................................................................................................... 2066-2079 
  การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อโีคคาร์ ในเขตจังหวัดชลบรุี  

อนงค์ลักษณ ์วิชัยค า, ปฏิภาณ ลพบุรี 
 

NACHSL-2019_O_821...................................................................................................................................... 2080-2092 
  การเปรยีบเทียบระบอบการปกครองผสมของนักปรัชญาการเมือง: เพลโต อารสิโตเติล้ และ โพลีบีอุส” 

จิรภา พฤกษ์พาด ี
 

NACHSL-2019_O_833...................................................................................................................................... 2093-2104 
  ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีบริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดมหาสารคาม 

พนิดา โยวะผุย, สาคร อินโท่โล่, ผดุงศิษฎ์ ช านาญบรริักษ์, อักษ์ศรา กะการด ี
 

NACHSL-2019_O_257...................................................................................................................................... 2105-2113 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย ท่ีอาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
พรรณปพร จันทร์ฉาย, ธมินทรา เบญจาธิกุล 

 

NACHSL-2019_O_258………………………………………………………………………………………..………………………………. 2114-2127 
 การศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่สาธารณะในเมือง 

วนิดา คชสาร 
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1 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
กรณีศึกษา : ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ที่ 1 (ระยอง) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ทัศนันท์ อาษาสุข1, เกยูร กิตติธเนศวร2, แวววรรณ ก้องไตรภพ3 

1,2,3คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
1Email: dr.tasnun@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มวีัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
(ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยแบ่งตามวิธีการและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม คือ การสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) จากหัวหน้าส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
(ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้าส่วน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะงานและการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ แบ่งเป็นสายงานและ
ฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ตามกรอบภาระงานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง, 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านขวัญและ
ก าลังใจการปฏิบัติ ด้านสวัสดิการ ด้านรายได้/ค่าตอบแทน กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางและข้อเสนอแนะใน    
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านการฝึกอบรม (1) ควรมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ิมศักยภาพในด้านที่มีตามสัญญาของทรัพยากร เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์
ทะเลหายาก (2) ควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความช านาญในด้านทรัพยากรให้มากขึ้น (3) ควรมีการ
ฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้านต่าง ๆ ด้านการศึกษาต่อ (1) ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาจบขั้นต่ าคือปริญญาตรี (2) ควรเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาต่อในขึ้นที่สูงขึ้น   
(3) ควรมีการปรับระดับงานให้ตามวุฒิ ตามความเป็นจริงที่บุคคลมีวุฒิ ด้านอ่ืน ๆ (1) ควรมีการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงานให้มากขึ้นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน  
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Abstract 

This study's purpose is learning the current employee's performance and effective 
factor that improve personal conduct including guidelines  and recommendation for improving 
the performance of employee in office of Marine and Coastal Management 1 Rayong, 
Department of Marine  and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment. 
Collecting qualitative data is main method and can divided by methods and target in each 
group, It is In-depth  interview from the Head of Marine and Coastal Resources Management 
Division 1 (Rayong) Department of Marine and Coastal Resources Ministry of Natural  Resources 
and Environment, Chief or Section Chief and people who have a stake in the occupation 

The study found that the target group has job characteristics  and systematic 
operations. The duties are defined follow in the workload covering the Marine and Coastal 
Resource Management Office 1 (Rayong) in 3 provinces (Rayong, Chanthaburi and Trat 
Province) Factors that affecting the development of employee's performance is morale, 
Welfare and compensation. The target group has guidelines and suggestions for the 
development of operational  efficiency, In Training part (1) , We should increase skill training 
for the employee  to build up the performance according to an agreement that made and 
base on marine resources such as corals, Seagrasses and rare marine creatures (2) Expertise 
in marine resources by learning and training (3) Understanding a law which involve directly 
about marine  resources. In Education part (1) We should provide and support employee to 
get a bachelor degree at least (2) We should support for further education (3) We have to 
adjust the job position linked to actual qualification, In other part (1) We should provide an 
advancement in the career path for the morale  

 
Keywords : Performance; Efficiency; Increasing 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียล

เน็ตเวิร์คเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว ระบบราชการในอดีตที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เป็นส าคัญก็เปลี่ยนแปลงไป 
ได้มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างในการปฏิบัติงาน มีการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะหากบุคลากรก้าวตาม
เทคโนโลยีไม่ทัน ก็จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีแล้ว ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ        
ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความรู้ความเข้าใจในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และอ่ืน ๆ ก็มีส่วน
ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระบบราชการ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะยุ่งยากมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขให้ส าเร็จลงได้ด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ 
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จทั้งต่อตนเองและองค์กร 

ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่ที่มีความพร้อม จึงต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกัน 
โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพ่ือผลงานที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้วย จึงจะสามารถสร้างความส าเร็จในงานได้อย่างแท้จริง องค์ประกอบของการบริหารของ
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยส าคัญส าหรับการด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ 
บุคลากร หากองค์กรใดสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในการท างานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ย่อมสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับองค์กร ความต้องการทางใจ ก าลังใจ และความพึงพอใจ เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพของงาน (สมคิด  บางโม, 2545, หน้า 41) และองค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจ หมายถึง 
ความพอใจในการปฏิบัติงาน ทัศนคติ หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ เมื่องานนั้นได้รับการ
ตอบสนองทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ จึงท าให้เกิดความต้องการปฏิบัติงาน และเต็มใจอุทิศเวลา แรงกาย 
ความคิด เพ่ือตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 

ส าหรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดจากความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร
เช่นกัน ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย กล่าวได้ว่าหากองค์กรใด
บุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง และเป็นผู้เสียต่อองค์กร ท าให้งานเกิดความเสียหาย และท าให้
เกิดปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างานก็ย่อม
ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่ งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ หากหน่วยงานใดเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในหน่วยงานของตน และมีความเข้าใจในปัจจัย หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์
หรือตามเวลา (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2548, หน้า 142) 

การพัฒนาระบบราชการไทยในยุค 4.0 จะให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังค าที่ว่า “ระบบราชการเป็นเสาหลักของประเทศ และจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ 
Thailand 4.0 แต่หากเราปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ท างานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ และไม่เอ้ืออ านวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบได้ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ
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ประชาชนและกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย” (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2560, หน้า 1) 
อีกทั้งประเทศไทยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ว่าภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคติจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่
สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-Based) และน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0 ต่อไป (ส านักงาน ก.พ., 2560, หน้า 4) 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้การด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก   ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้ 1. เสนอความ
คิดเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 2. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือให้มีการใช้อย่างยั่งยืน 3.ก ากับดูแล 
ประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ 4. ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 5. เสนอแนะแหล่งอัน
ควรอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6. สร้าง
ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7. 
เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ 8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  เป็นส่วนงานหนึ่งของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาท ภารกิจในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป โดยถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการกับประชาชน  และงานทุกภาค
ส่วนล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ  ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ถือเป็นภารกิจส าคัญ เพราะบุคลากรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 
4.0 ซึ่งข้าราชการถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือศึกษามูลเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาถึงสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่ามีลักษณะอย่างไร แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงความต้องการของ
บุคลากรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหน้าส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน จ านวน 2 คน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

3. ขอบเขตด้านเวลา ท าการเก็บข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยแบ่งตามวิธีการและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม 
คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจาก
หัวหน้าส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน และประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพ เพ่ือทราบถึงสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงาน, มูลเหตุที่มีผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ แนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหม่ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหน้า

ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน จ านวน 2 คน และ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

1. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
(ระยอง) 

2. นายวินัย  เสาวฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
3. นายปฐมภพ รักสอน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
4. นายปัญญา  บุญมาก ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพ 
5. นางสาวอนัญญา  จิวานนท์ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบมีแนวค าถามซึ่งใช้
ประกอบในการสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ตอน ได้แก่ 
 กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 

2.1 งานของท่านมีลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไร  
- ความส าคัญของงานและความชัดเจนของงาน  
- หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ  
- วิสัยทัศน์ขององค์กรเมื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 ท่านคิดปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างไร 
- ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
- ด้านสวัสดิการ  
- ด้านรายได้/ค่าตอบแทน 
2.3 ท่านมีแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างไร 
- ด้านการฝึกอบรม  
- ด้านการศึกษาต่อ  
- ด้านอื่น ๆ 

 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ 
 ตอนที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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2.1 ด้านการบริหารจัดการ  
2.2 ด้านการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว  
2.3 ด้านการติดต่อสื่อสาร  
2.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : ส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการวิจัยแยกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  

1. สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

จากการศึกษาพบว่า ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะงานและการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ แบ่งเป็นสายงานและฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ตามกรอบภาระงานที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 
จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้ (1) เสนอ
ความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (2) เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การ
จัดการและการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือให้มีการใช้อย่างยั่งยืน  (3) ก ากับ ดูแล 
ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ (4) เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (5) ศึกษา วิจัย พัฒนา 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ (6) สร้าง
ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(7) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
และต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ B. M. Verma (อ้างถึงใน Suchitra 1986, 50) ที่กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะเป็นกระบวนการ
ให้บริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการบริการ ในการศึกษาครั้งนี้
บุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการให้บริการสาธารณะในลักษณะที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ แต่การ
ปฏิบัติงานที่อยู่บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงนี้บุคลากรก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถวัดได้จากความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประกอบอาชีพที่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมาก  
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 2. มูลเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาพบว่า มูลเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านขวัญและ
ก าลังใจการปฏิบัติ เช่น การตอบแทน ค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา เบี้ยเลี้ยงในการท างาน ด้านสวัสดิการ เช่น 
การประกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน มีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่น่าพอใจแก่
ผู้ปฏิบัติ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการด้านครอบครัว ด้านรายได้/ค่าตอบแทน เช่น การปรับฐานเงินเดือน
ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติภัส เพ็งศรี (2545) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พบว่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส าหรับปัจจัยจูงใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และยังพบว่า ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ของจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับดี  
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอดาพร สันติธนานนท์ (2533) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านการประสานงาน การฝึกอบรม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นสภาพปัจจุบันใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะภารกิจหลักที่ชัดเจน 
หากมีการส่งเสริมในด้านการประสานงาน การฝึกอบรม จะสามารถท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสวก ศรีไพโรจน์ (2547) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท โอซาก้าไดมอนส์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ที่กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้คุณภาพชีวิตการท างาน ส่งผลให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี นอกจากนี้ยังมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้นต่อไป 

3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาพบว่า มีแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้าน
การฝึกอบรม (1) ควรมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ิมศักยภาพในด้านที่มีตามสัญญา
ของทรัพยากร เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก (2) ควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความ
ช านาญในด้านทรัพยากรให้มากขึ้น (3) ควรมีการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและงานที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายด้านต่าง ๆ ด้านการศึกษาต่อ (1) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาจบขั้นต่ าคือปริญญา
ตรี (2) ควรเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาต่อในขึ้นที่สูงขึ้น (3) ควรมีการปรับระดับงานให้ตามวุฒิ ตามความเป็นจริงที่
บุคคลมีวุฒิ ด้านอื่น ๆ (1) ควรมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานให้มากขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสวก ศรีไพโรจน์ (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท โอซาก้าไดมอนส์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เปรียบเทียบ
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ระดับคุณภาพชีวิตของการท างานของพนักงานจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล การด าเนินตามระบบประเมิน
ประสบความส าเร็จและส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีนอกจากนี้ยังมีผลท าให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานดีข้ึนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เนื่องจากการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ เช่น 
การศึกษาในเรื่องการจัดการงานสาธารณะ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้างได้ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย 

2. ควรมีการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานที่ส าคัญให้กับบุคลากร เช่น การประกันอุบัติเหตุ การให้สวัสดิการ
ทางด้านครอบครัว เป็นต้น เนื่องจากบุคลากรจะให้ความส าคัญกับสวัสดิการพ้ืนฐานเป็นส าคัญ เพราะเป็น
ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตามมา 

3. ควรมีการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานเพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดฝึกอบรมเป็นมูลเหตุส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และทันสมัยอยู่เสมอ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ควรมีการยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้น อีกท้ังเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นอย่างไร 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตความรับผิดชอบอ่ืนเพื่อหาความแตกต่าง และน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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แนวทางส่งเสรมิการจดัการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหมใ่นบริบทเมืองและชนบท 
ศศิธร เจตานนท์1, เบญจพร แย้มจ่าเมือง2, ขวัญข้าว พูนเพิ่ม3 

1, 2,3สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Email : sasitorn.ch@ssru.ac.th, s.chetanont@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลส าเร็จในการท าเกษตรพอเพียง เพ่ือวิเคราะห์แนว
ทางการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า  

จุดเริ่มต้น : แนวคิดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  หรือแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

โดยในทุกพ้ืนที่ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ ได้มีการน าแนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินการ ซึ่งมีข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่จะส่งให้การพัฒนาการ
เกษตรแบบเดิม ให้เป็นแนวทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 8 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่ 1 อาชีพดั้งเดิมท่ีเลี้ยงตัวเองได้ ปัจจัยที่ 2 มีการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ ปัจจัยที่ 
3 รู้จักการให้และการแบ่งปัน ปัจจัยที่ 4 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ปัจจัยที่ 5 สร้างจิตส านึกที่ดีกับ
ชุมชนดั้งเดิม สอนให้ชุมชนอยู่ได้ เพ่ือพ่ึงพารัฐให้น้อยที่สุด  ปัจจัยที่ 6 ระบบการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ 7 
การตลาดและการสื่อสารการตลาด และปัจจัยที่ 8 การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน ส่วน
แนวทางส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.
ส าหรับชุมชนหรือพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.ส าหรับภาครัฐและเอกชน และ3.ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ : ทฤษฎีใหม่, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ชนบทและเมือง  
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Guidelines for promoting agricultural tourism management of new 
theories in urban and rural context 

Sasitorn Chetanont1, Benjaporn Yaemjamuang2, Kwankhao Poonper3  
1, 2,3Branch Tourism Industry and Hospitality Management Program, Department Faculty of Humanities and Social Sciences , 

Suan Sunandha Rajabhat University 
Email :  sasitorn.ch@ssru.ac.th, s.chetanont@gmail.com 

 
Abstract 

This research was to study approaches to investigate factors and conditions affecting 
achievement to sufficiency agriculture, and to find out approaches to promote the agro-
tourism management in urban and rural areas. The mixed method research was applied 
between qualitative research and Content Analysis to verify the data.  

The result on concepts and factors affecting these places to become sustainable 
agro-tourism attractions showed that  

Origin : Three core principles with two accompanying conditions or sufficiency 
economy philosophy initiated by HisMajesty King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX. 

The interview was conducted in every area and the three core principles with two 
accompanying conditions were applied to determine approaches for management and 
operation. The researcher found the conclusion on eight major factors affecting the 
development traditional agriculture into the agricultural approaches for sustainable tourism: 
firstly, traditional occupation to make their living; secondly, consistence of learning and 
developing body of knowledge; thirdly, giving and sharing; fourthly, unity; fifthly, community 
existence by minimization of government dependency; sixthly, System Management; 
sevenly, Communication Marketing;  and lastly, Support by Government and Private Sector. 
As for the guidelines for promoting agricultural tourism management in urban and rural 
areas. The researcher found the conclusion on Three major the ways : firstly, For 
Communities or agricultural tourism areas; secondly, For Government and Private Sector; 
and lastly, For Tourist. 

 
Keywords : The new theory, Agro-Tourism , urban and rural  

mailto:sasitorn.ch@ssru.ac.th


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
14 

บทน า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศ 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2496 ที่มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคง โดยให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความพออยู่พอกินพอใช้
เป็นเบื้องต้นและเป็นขั้นเป็นตอน นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว และเมื่อประเทศไทยประสบ
วิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน เรื่อง “เศรษฐกิจแบบ
พอมีพอกิน” ต่อมาเรียกว่า“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดที่ตั้งอยู่
บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม  
(ความซื่อสัตย์ สุจริต) เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” (กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ , 2559) ในปีพ.ศ.2544 รัฐบาล
สนับสนุนการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรอินทรีย์ และประกาศให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมรองรับการเป็นครัวโลกใน
อนาคต ในสภาวะปัจจุบัน เรื่องราวของเกษตรพอเพียงได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง และเกิดขึ้นเกือบทั่ว
ประเทศ ทั้งเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ทั้งในเขตเมืองและชนบท และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจาก
ฐานองค์ความรู้ ก็ได้มีหลายชุมชนน าเอา การท่องเที่ยวมาใช้สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นในชุมชน จนเกิดเป็นกระแส 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ Agro-Tourism อย่างไรก็ตามการต่อยอดองค์ความรู้ที่น าไปสู่รายได้เพ่ือการ
ท่องเที่ยวท าให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชนบทเป็นที่รู้จักได้ง่ายกว่าในเขตเมือง เนื่องจากเขตเมืองมีความ
เจริญและสามารถเข้าถึงความสะดวกต่างๆ ได้ง่าย หรืออาจเป็นไปได้ที่มองว่าการเกษตรในพ้ืนที่ต่างจังหวัด
มากกว่า ชี้ให้เห็นในเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF –TRF SUSTAINABILITY FORUM 1/2018 เมื่อวันที่ 28 
– 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หัวข้อ พ้ืนที่ชนบทไทย โอกาส
และความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เน้นย้ าให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าศึกษาและลงพ้ืนที่ในเขตชนบทเป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ดี การพัฒนาประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทั้ง “เมือง” และ “ชนบท” ควบคู่กันไปภายใต้
บริบทที่แตกต่างกันทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การท าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เพ่ือให้
ชาวบ้าน เกษตรกร และชุมชนเกิดความพอมี พอใช้เท่านั้น หากแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้ผ่านศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชนให้กับเยาวชน หรือผู้ที่สนใจศึกษาด้วย การจัดการรูปแบบที่เป็นฐานองค์ความรู้จึง
จ าเป็นต้องมีรูปแบบการจัดการที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเช่นกัน 
งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลส าเร็จในการจัดการเกษตรพอเพียงภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท ซึ่ง
สามารถชี้น าแนวทางให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์กับอาชีพให้มีคุณภาพ
มากขึ้นและเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเกษตรพอเพียงให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นพ้ืนที่วิจัยที่ชุมชนที่ท า
เกษตรพอเพียงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขท่ีส่งผลส าเร็จในการท าเกษตรพอเพียง 
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ลักษณะสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสภาพแวดล้อม บริบทของ
สังคมโลก จึงมีทั้งสังคมชนบท สังคมเมืองและสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท  ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ
ค าว่า ชนบทและเมืองว่า “ชนบท” หมายถึง บ้านนอก, เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ส่วน “เมือง”
หมายถึง เขตซึ่งเคยเป็นเมืองส าคัญในระดับจังหวัด เป็นที่ชุมนุมและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครั้งก่อน 
ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึงเขตภายในก าแพงเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

ทัศนา พฤติการกิจ ได้ศึกษาเรื่องบริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบว่า สภาพสังคมเดิม
เป็นสังคมชนบท (Rural Society) มีอาณาบริเวณที่อยู่นอกเขตเมือง ชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ใกล้ชิด
ธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร จึงมีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ 
ประมง ส่วนสังคมเมือง (Urban Society) เป็นศูนย์กลางความเจริญต่าง ๆ เขตเมืองส าหรับประเทศไทย 
หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเขตเทศบาล ประกอบอาชีพหลากหลาย ส่วนสังคมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท (Semi-Urban,Semi-Rural Society) เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท แยกชุมชน
เป็น 2 ลักษณะ คือ ชุมชนดั้งเดิมที่คงวิถีชนบทแต่อยู่ติดกับเมือง กับชุมชนใหม่ที่ด าเนินชีวิตตามแบบสังคมเมือง 
(ทัศนา พฤติการกิจ, 2558) 

เขตชานเมือง (suburban area) คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่าหมายถึง พ้ืนที่บริเวณรอบนอกของเมืองหรือนคร ซึ่งประชากรยังอยู่อาศัยกันไม่
หนาแน่นเหมือนในเขตเมือง แต่ก็หนาแน่นกว่าเขตชนบท (rural area) ที่อยู่ไกลออกไป เขตชานเมืองอาจเป็น
ที่อยู่อาศัยของคนท่ีท างานในเมือง และเดินทางเข้าเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับ ชานเมืองมักเป็นทิศทางที่เมืองจะ
ขยายตัวออกไปจากเมือง เมื่อคนไปอยู่อาศัยกันมากขึ้นก็กลายเป็นเมืองในเวลาต่อมา จึงอาจเรียกว่าพ้ืนที่ชาน
เมืองเป็นล าดับขั้นตอนของกระบวนการนคราภิวัฒน์ก็ได้ (จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2552) 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาในพ้ืนที่ทั้งความเป็นสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยแบ่งกลุ่มพ้ืนที่
เกษตรที่ตั้งในเขตชนบทได้แก่ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) จ.นครปฐม, ธ ารงฟาร์ม จ.นครนายก
,ฟาร์มเห็ดครูพยงค์-อนันต์ จ.อ่างทอง, ปิ่นฟ้าฟาร์ม จ.ปทุมธานี และโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ 
ส่วนกลุ่มพ้ืนที่เกษตรในเขตเมืองได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน, ดวงตวันบ้านสวน, ResQ 
ฟาร์ม และเฟรชวิลล์ ฟาร์ม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 9 แห่งนี้ พบว่า ไม่ว่าจะเป็นสังคมแบบใด 
ได้ยึดมั่นในหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหลักคิดที่ใช้ส าหรับจัดการบริหารพ้ืนที่ของตนเองทั้งสิ้น  ค าว่า “ทฤษฎีใหม่” คือ 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชด ารินี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท าการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้
โดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก โดยหลักการและแนวทางส าคัญเป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับท่ีประหยัดก่อน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเห็นได้ว่าประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ช่วยให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพ
ในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 
2560)  

และเพ่ือให้เกษตรกร ชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากรายได้หลักในการประกอบอาชีพ ซึ่งเกษตรกร
สามารถสร้างมูลค่าของผลิตผลของตนเองได้ อาทิ การให้องค์ความรู้จากการท าเกษตรพอเพียงกับนักท่องเที่ยว 
หรือ การเปิดสวนเกษตรของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชนบท 
(Rural Tourism) ตามการส่งเสริมของการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย (ททท.) เพ่ือเจาะกลุ่มการท่องเที่ยว
ชนบท มุ่งเป้าขยายสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบในปี พ.ศ.2563 (เนชั่น
ออนไลน์, 2562) ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพ้ืนที่เกษตรไปสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิเช่น     

จุฑามาศ มีชัย ศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษากรณี : พ้ืนที่เกษตร 
ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยองพบว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งเน้นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นประกอบกับการขาดความ
ร่วมมือของประชาชน อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทความวิจัยเรื่องนี้ได้
สะท้อนผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่เกษตรไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยใช้กรณีของพ้ืนที่
เกษตรต าบลตะพง ที่ยังคงรักษาสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า
ประชาชนได้เข้ามาร่วมมือน้อย แต่ประเด็นที่เกี่ยวกับอาชีพและแหล่งรายได้ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่ คือ การท าเกษตร ซึ่งท าให้เกิดความตระหนักรู้ในการรักษาสภาพแวดล้อมเดิมเอาไว้ อย่างไรก็ตามปัญหา
ที่พบเห็น คือ การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการมากกว่าที่
จะเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว (จุฑามาศ มีชัย, 2557) 

สอดคล้องกับรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
: โครงการหลวงปางดะ พบว่า แนวทางการพัฒนามีองค์ประกอบหลายอย่างที่น าไปสู่ความส าเร็จ นั่นคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านประโยชน์ต่อท้องถิ่น ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้านการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการท่องเที่ยวในชุมชน โดยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ควรมุ่งเน้น 1.) 
ต้องจัดในรูปแบบของกิจกรรมชุมชน การบริหารงานต้องมีความโปร่งใส มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ยอมรับและ 
รับรู้กันโดยทั่ว สามารถตรวจสอบได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นระยะเพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาดอ านาจ 2.) 
พัฒนารูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนให้เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่หลากหลาย หาเอกลักษณ์หรือ จุดเด่นของชุมชน รูปแบบเชิงเกษตรเฉพาะตัวให้เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ทั้งในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.) แสวงหา
โอกาสในการขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยายเครือข่ายการตลาดจากตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2558) 
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ขณะที่งานวิจัยในประเด็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าควรจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งซื้อ
สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ คลาย
ความเครียด ความสวยงามของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านสิ่งดึงดูดใจ คือ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความเป็นธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยว ความสวยงาม ความเหมาะสมของสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวเคยท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมครั้งนี้ด้วย จ านวน 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมี
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาท โดยเดินทางแบบเช้าไป-เย็นกลับ มากกว่านักท่องเที่ยวพักค้างแรม 
โดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวพักค้างแรม จ านวน 1 คืน ชอบการท่องเที่ยวรูปแบบสวนผลไม้ รองลงมา คือ รูปแบบ
เกษตรแบบผสมผสาน และรูปแบบไม้ดอกไม้ประดับ ตามล าดับ (พิมพา หิรัญกิตติ ,อุดม สายะพันธุ์, เกยูร ใยบัวกลิ่น, 
สุพรรณี อินทร์แก้ว, สมชาย หิรัญกิตติ, 2557) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลส าเร็จในการท าเกษตรพอเพียง  และ

วิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) รายละเอียดของวิธี
ด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ เกษตรกร กลุ่มที่สอง คือ ผู้น าชุมชน 

เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มท่ีสาม คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในรูปแบบการท่องเทีย่วเชิงเกษตร  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ เชิงโครงสร้าง โดยสร้างจาก

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สังคม วัฒนธรรม ส่วนที่ 2 เป็นค าถามด้านปัจจัย เงื่อนไข ในการท าเกษตร
พอเพียง ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและชนบท  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เป็นงานวิจัยเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยได้วางแผนใน

การศึกษาชุมชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเข้ามาท าเกษตรพอเพียงทั้งในเขตเมืองและชนบท มีปัจจัยหรือเงื่อนไข
อะไรบ้างในการท าให้การท าเกษตรพอเพียงให้ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนการน าองค์ความรู้มาจัดการเป็นการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเปรียบเทียบภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกันระหว่างความเป็นเมืองและชนบท ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่งพิมพ์ (Printed 
Media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจากต ารา เอกสารงานวิจัย บทความวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้
วางแผนในการศึกษาจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

http://www.dpu.ac.th/dpurc/journal-read-33-276
http://www.dpu.ac.th/dpurc/journal-read-33-276


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
18 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์

โดยวิธีจัดแบ่งหมวดหมู่ แล้วน ามาพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) และสรุปผลประเด็นค าถามที่
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
การลงพ้ืนทีส่ ารวจทั้ง 9 พ้ืนที่ ในเขตเมืองและชนบท ได้แก่    
1. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) จ.นครปฐม 
2. โครงการลูกพระดาบส โครงการส่วนพระองค์รัชกาลที่ 9 จังหวัดสมุทรปราการ 
3. ปิ่นฟ้าฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี 
4. ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
5. ดวงตวันบ้านสวน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
6. ResQ ฟาร์ม  เขตบางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
7. เฟรชวิลล์ ฟาร์ม (Fresh Ville Farm) รามค าแหง 118 
8. ธ ารงฟาร์ม จังหวัดนครนายก 
9. ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ – อนันต์ จังหวัดอ่างทอง 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้สถานที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่ยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นโดย

ใช้แนวคิดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  หรือแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีการสรุปเหมือนทางทางสายกลาง 

 

 
 

โดยในทุกพ้ืนที่ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ ได้มีการน าแนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินการ ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบข้อสรุป เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่จะส่งให้การ
พัฒนาการเกษตรแบบเดิม ให้เป็นแนวทางการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 8 ปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 
1) ปัจจัยท่ี 1 อาชีพดั้งเดิมที่เลี้ยงตัวเองได้ 

การเลี้ยงตัวเอง หมายถึงอาชีพที่ท านั้นต้องเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ เช่น การท านา
บัวที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ การมีความรู้หรือมีการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรจากฐานอาชีพเดิม  หรือให้ผู้มี



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
19 

ความรู้ หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหรือท ากิจกรรม เช่นเดียวกับดวงตวัน บ้านสวน ที่
มีการแบ่งแปลงนาและพ้ืนที่ให้กับชาวนาในละแวกนั้นได้เข้ามาปลูกข้าว ดูแลสวน หรือร่วมให้ความรู้กับผู้ที่เข้า
มาท ากิจกรรม 
2) ปัจจัยท่ี 2 มีการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ 

การเรียนรู้เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน ต้องเกิดจากการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็น 

2.1) ทางด้านวิชาการ ของปิ่นฟ้า ฟาร์ม ที่ผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเกษตรและพัฒนาการเกษตร จนเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการร้านค้าเพ่ือรับฝากขายและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ทางเกษตรของปิ่นฟ้าฟาร์มในจังหวัดต่าง ๆ หรือการร่วมมือพัฒนาสูตรดินเพ่ือการเพาะปลูกด้วยการท าวิจัย
ของศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน 

2.2 ทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ของผู้น าชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ที่มีพ้ืนเพดั้งเดิมของที่บ้านเป็น
ชาวนาในพ้ืนที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รายได้หลักในครอบครัวมาจากการค้าข้าว แต่หลังจากได้รับการอบรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็ได้มีการน าผลผลิตของครอบครัว ไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเป็นข้าวแต๋นอบแห้ง ซึ่งท าให้ผลผลิตได้รับการเพ่ิมมูลค่า จะมีรายได้กลับคืนสู่ครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิม 
หรือศูนย์ เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิ ง เกษตรแสงตะวัน  ที่ มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ท าการคิดค้นและพัฒนาดิน
ที่ใช้ในการเพาะปลูก ด้วยการใช้กระบวนการทางการวิจัย เพ่ือให้ได้ดินที่มีแร่ธาตุ สารอาหารที่เหมาะสมกับ
การเพาะปลูกอย่างดีเยี่ยม 
3) ปัจจัยท่ี 3 รู้จักการให้และการแบ่งปัน 

การท าการเกษตรจากเดิมให้เป็นเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องนึกถึงใน
เรื่องของการให้และการแบ่งปัน ทั้งในด้านความรู้ การเป็นอยู่ การอยู่อาศัย เพ่ือให้ชุมชนหรือผู้ที่มีชีวิต
เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  นั่นหมายถึงการแบ่งปันบทเรียนสู่สาธารณะ 
ยกตัวอย่างเช่นการจ้างงานเด็กนักศึกษาในพ้ืนที่ให้มาท างานในวันหยุด หรือปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพ่ือให้มีเงิน มี
รายได้ไปใช้เลี้ยงตนเองระหว่างการศึกษา การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม
ทางวิชาชีพเช่น การอบรมวิชาชีพเกี่ยวกับการท าอาหารด้วยผลิตผลทางการเกษตรระยะสั้น หรือการฝึกอบรม
วิชาชีพช่างไม้ ที่เป็นหลักสูตรแบบระยะยาวของโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ 
4) ปัจจัยท่ี 4 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากกับการสร้างและผลักดันการเกษตร
เพ่ือการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถท าได้ทั้งในรูปแบบ
ของคนในชุมชนกับสถานที่ดั้งเดิม 

4.1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนในชุมชน ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ที่ชุมชน ผู้น าชุมชน ชาวบ้านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและช่วยกันพัฒนาพ้ืนที่
ของตนเองในรูปแบบชุมชนเข้มแข็ง นั่นคือการไม่ยอมพ่ึงพารัฐ ไม่รับเงินสนับสนุน และไม่ยอมให้ชุมชน
กลายเป็นแหล่งฟอกเงินของภาครัฐ ท าให้รัฐไม่สามารถเข้ามามีอ านาจต่อรองกับชุมชนได้  
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4.2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถานที่กับชุมชนดั้งเดิม ยกตัวอย่างดวงตวัน บ้านสวน ที่
เจ้าของมีท่ีดินที่ใช้พัฒนา และท ากิจกรรมทางการเกษตรได้แต่ไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตรมากเท่ากับคนใน
พ้ืนที่ จึงได้เปิดโอกาสให้ชาวนา หรือเกษตรในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของดวงตวันบ้านสวนในฐาน
ของพ่ีเลี้ยงแปลงเกษตร หรือผู้ดูแลพ้ืนที่ รวมถึงมีการไปมาหาสู่  เยี่ยมเยียน และท ากิจกรรมร่วมกันกับคน
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
5) ปัจจัยท่ี 5 สอนให้ชุมชนอยู่ได้ เพื่อพึ่งพารัฐให้น้อยท่ีสุด 

การผลักดันการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอย่างเข้มแข็ง มีสิ่งส าคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือการสอน
ให้ชุมชนอยู่ได้โดยพ่ึงพารัฐให้น้อยที่สุด ด้วยการฝึกให้เกษตรกรในพ้ืนที่หัดตั้งค าถาม หัดเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ที่
ส าคัญคือรักในผืนดินเดิม และวิถีชีวิตเดิมของตนเอง ยกตัวอย่างชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ที่ได้มีการฝึกให้คนใน
พ้ืนที่รู้จักบริหารจัดการชุมชนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของตนเองเป็นส าคัญ ด้วยการออกกฎเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมค้าขายในพ้ืนที่ว่าบุคคลที่จะมาเข้าร่วมขายในตลาดชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นอกจากจะต้องเป็นคนใน
ชุมชน เป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้ว ผลผลิตที่น ามาวางขายจะต้องเป็นผลผลิตที่ได้มาจากบ้านของตนเอง ไม่ใช่
ไปรับมาจากตลาดและน ามาวางขาย เป็นต้น 
6) ปัจจัยท่ี 6 ระบบการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของ 
6.1) ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการพ้ืนที่ของเรสคิว 

ฟาร์ม ที่มีสัดส่วนการจัดวาง การเพาะปลูก รวมถึงการบริหารจัดการน้ า และธ ารงฟาร์ม ที่ได้มีการวางแผน
บริหารจัดการพื้นที่เป็นผังการเพาะปลูกก่อนเริ่มต้นโครงการ โดยวิธีการดังกล่าวฟาร์มท่องเที่ยวทางการเกษตร
ยุคใหม่ได้กล่าวตรงกันว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่ก่อนการเริ่มจัดการพ้ืนที่และวางระบบฟาร์มและการท่องเที่ยว เพราะ
เชื่อว่าหากมีการบริหารที่ดีพ้ืนที่ก็จะท าให้เกษตรแบบยั่งยืนเกิดขึ้นได้ เพราะหากไม่มีการวางแผนจัดการอาจ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมพื้นที่เช่นเดียวกับที่ธ ารงฟาร์มได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของ 

- การดึง ถอน เด็ดต้นไม้ ในแปลงเพาะปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- การฝ่าฝืนกฎในพ้ืนที่ทั้งที่มีการแจ้งเตือน เช่น เรื่องสูบบุหรี่ การทิ้งขยะ หรือการส่งเสียงดัง 
- การบุกรุกรบกวนแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ภายในบริเวณ 

6.2) ระบบแนวคิดเรื่องนวัตกรรม การพัฒนาด้านแนวคิดโดยเฉพาะเรื่องการจัดการนวัตกรรม เป็น
อีกหนึ่งเรื่องที่ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องการสร้างพ้ืนที่ให้กลายเป็นเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ให้
ความส าคัญ ยกตัวอย่างเรสคิว ฟาร์ม ที่ได้มีการน าหลักการบริหารจัดการมาใช้ควบคู่กับหลักปรัชญาพอเพียง 
และเกษตรทฤษฏีใหม่จนสามารถเกิดเป็นแนวคิดเกษตรแนวใหม่ทั้งด้านการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร
จากการน าของเหลือใช้มาสร้างเป็นอุปกรณ์ท าไฟฟ้า หรือการน าเกษตรทฤษฏีใหม่มาดัดแปลงใช้กับพ้ืนที่จน
กลายเป็นเกษตรแนวใหม่ที่เสียค่าไฟเพียงศูนย์บาท 

6.3) ระบบการจัดการด้านทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์ พบว่านักท่องเที่ยว
บางส่วนมักมีทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าพ้ืนที่จะต้องมีความสวยงาม ถ่ายรูปได้ทุกมุม และเมื่อ
จ่ายเงินเข้ามาท่องเที่ยวแล้ว จะท าอย่างไรก็ได้ เพราะถือว่าเป็นปัญหาของเจ้าของฟาร์มที่จะต้องท าการดูแล
พ้ืนที่ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และไม่ได้ค านึงถึงว่าแท้จริงแล้วการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการ
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ท่องเที่ยวในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างอุทยาน หรือวนอุทยานทั่วประเทศ หรือหน่วยงานเอกชน ผู้เข้ามา
เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันคือต้องให้ความเคารพกับสถานที่ และปฏิบัติตามกฎที่เจ้าของพ้ืนที่ได้
ก าหนดไว้ 
7) ปัจจัยท่ี 7 การตลาดและการสื่อสารการตลาด 

จากการสัมภาษณ์ในกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ผู้วิจัยได้ค้นพบความ
แตกต่างระหว่างการท าเกษตรแบบยั่งยืนในสองกลุ่มนี้ นั่นคือการให้ความส าคัญในเรื่องการตลาดและการ
สื่อสารการตลาด โดยเกษตรกรยุคใหม่มองว่า การตลาดและสื่อสารการตลาดจะช่วยให้คนทั่วไปรู้จักสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ และฟาร์มของเรามากขึ้น รวมถึงยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับตราสินค้า และฟาร์มได้อีกด้วย 
8) ปัจจัยท่ี 8 การให้การสนุนจากหน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน 

การสนับสนุนจากภาครัฐ หรือเอกชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะการเกษตรเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก 

 ภาครัฐ เช่นกระทรวง สถาบันการเกษตรหรือวิจัยทางการเกษตรเพ่ือช่วยในเรื่องของ 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวและนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรให้เกษตรไทย 
- การน าองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาด้านเกษตรในประเทศ

ไทย 
 ภาคเอกชน เช่นมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น 

- การพัฒนาดินที่มีสารอาหารครบถ้วนในการเพาะปลูก เช่น ดินจากบ้านแสงตะวัน 
ส าหรับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเมืองและเขตชนบทนั้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแนวทาง

ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
แนวทางส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านชุมชนหรือพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. การสร้างจุดเด่น จุดขายให้กับแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 
จากการลงพ้ืนที่ผู้วิจัยพบว่าแท้จริงแล้วแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนใหญ่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของ

ศักยภาพในพ้ืนที่มากพอจะถ่ายทอดองค์ความรู้ และในแต่ละพ้ืนที่ล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน รวมถึงมีความ
พร้อมทางด้านการจัดสรรพ้ืนที่ การอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การบริการด้านข้อมูลและการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว การน าเสนอเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับพ้ืนที่ของตนเอง แต่ยังขาดแนวความคิด
ทางด้านการสร้างจุดเด่นหรือผลักดันพ้ืนที่ของตนเองให้มีความโดดเด่นมากพอที่นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญ
และเข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแท้จริง ดังนั้นการที่จะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความโดด
เด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวขึ้นมาได้นั้น ทางเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ มาร่วม
สร้าง ผลักดันและสื่อสาร น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อ อาทิเช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สื่อออนไลน์  
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2. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยหากิจกรรมที่สามารถท าร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรัก 
ความหวงแหนต่อพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยและประกอบอาชีพ เน้นสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
น ามาซึ่งประโยชน์ต่อท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ เกษตรกรที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควร
ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการให้บริการท่องเที่ยวและการบริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวในเบื้องต้น โดยอาจ
ฝึกเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือบุตรหลานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ปลูกฝังจิตส านึกการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี เพ่ือ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสามารถเกิดความรักต่อพ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ 

4. พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งควรมีรูปแบบบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส มีกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบ
แผนให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตาม และควรมีการเปลี่ยนผู้บริหารบ้างเท่าที่จ าเป็น เพ่ือลดการผูกขาดอ านาจใน
การบริหารพ้ืนที่ 

5. ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้สอดรับกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มีการใช้ Digital Marketing ผ่านSocial Media เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่, Video 
YouTube เพ่ือการสาธิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว, websiteหรือApplication ที่ทันสมัย 

6. สร้างศูนย์บริการให้ข้อมูล หรือศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร หรือท าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าเนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนยังไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน หรือมีความสนใจพิเศษจึงเลือกมา
ท่องเที่ยว จัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ในที่นี้จะน าไปสู่การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 
 
แนวทางส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1. การยกระดับเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในฐานะปราชญ์การเกษตร ถึงแม้ว่าเกษตรกรบางรายจะไม่ได้จบ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าแท้จริงแล้วเกษตรกรเหล่านี้เป็นผู้
ที่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริงและยังเป็นความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การ
เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ของตนเองในเชิงลึก ความรู้ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา
อย่างแท้จริง ดังนั้น เกษตรกรที่มีความรู้และความช านาญด้านการเกษตร ควรได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์
ด้านการเกษตร และควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วยการเปิดโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร
แนวใหม่จากต่างประเทศ การเป็น Smart Farmer โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  
Internet of Things (IoT) หรือ บริการ AgriTech 

2. ควรให้การสนับสนุนภาคท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างจริงจังเช่น การสนับสนุนงบประมาณทางด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ด้านเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวให้เป็นการเกษตรที่ได้ทั้ง
ความรู้ด้านการเกษตรและการพักผ่อนอย่างแท้จริง 

3. ควรมีเจ้าหน้าที่ทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและการบริการ ท าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างจริงจัง 

4. ภาครัฐควรมีนโยบายผลักดันและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างจริงจัง มีการส่งเกษตรกรไป
เรียนรู้ดูงานต่างประเทศ ให้ทุนการทดลองเพาะปลูกหรือเพาะพันธุ์เพ่ือผลักดันให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่
เลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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5. ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคต่าง ๆ หรือจัดงาน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นเวทีเสนอผลงานให้กับเกษตรกรต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงาน
และผลผลิตของตนเอง เช่นงานเกษตร แฟร์, งานผลไม้ประจ าจังหวัด, งานพรรณไม้งาม 

6. จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดแบบบูรณาการหรือการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายาม
ส่งเสริมการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักเข้าสู่ เมืองรองและชุมชน ภายใต้ 
3 แนวคิดคือ1.Additional คือ เส้นทางเมืองหลัก เชื่อม เมืองรอง 2. Brand New คือ เมืองรองศักยภาพ 3. 
Combined คือ เส้นทางเมืองรอง เชื่อม เมืองรอง (ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2562) 
แนวทางส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส าหรับนักท่องเที่ยว 

1. ควรเรียนรู้ถึงการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบให้ดีก่อนเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎ 
กติกา มารยาทที่ควรและไม่ควรกระท า เพราะอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษา
วิถีชีวิต อาชีพดั้งเดิมของแต่ละชุมชน ดังนั้นควรใส่ใจเรียนรู้และเคารพความเป็นท้องถิ่นก่อนเดินทางไป
ท่องเที่ยว 

2. ให้ความเคารพกับสถานที่ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เจ้าของพ้ืนที่ได้แนะน าไว้ ไม่ควรฝ่าฝืนข้อ
ห้าม ค าเตือน ในแต่ละพ้ืนที่ ๆ ได้ก าหนดไว้  เช่น การดึง ถอน เด็ดต้นไม้ ในแปลงเพาะปลูกโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การฝ่าฝืนกฎในพื้นที่ท้ังที่มีการแจ้งเตือน เช่น เรื่องสูบบุหรี่ การทิ้งขยะ หรือการส่งเสียงดัง 

3. ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างท่องเที่ยวชมสวนเกษตร 
 

บทสรุป 
จากประเทศ สู่ความเป็นเมือง จากความเป็นเมือง สร้างเป็นสังคมเมือง และสังคมชนบท ก่อเกิด 

ความเจริญต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่าเป็นสังคมแบบใด สามารถพัฒนาในพ้ืนที่ได้ตามสภาพแวดล้อมนั้น ส าหรับพ้ืนที่
เกษตรกรรม นับเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ สามารถต่อยอดสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ซึ่ง
ไม่มีข้อจ ากัดว่าต้องเป็นชุมชนชนบทเท่านั้น ในงานปาฐกถาเรื่องเกษตรในเมือง ความส าคัญ ความท้าทาย     
สู่เป้าหมายเมืองยั่งยืน โดยผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง
เกษตรในเมืองมี 3 แบบ แบบแรกคือเกษตรในเมืองที่ Movement ในเรื่องการพ่ึงตนเองด้านอาหาร ผลิตเพ่ือ
บริโภคเอง เหลือค่อยขาย แบบที่สองคือ ผู้ประกอบการเน้นการท า CSA มีการท า Block delivery ส่งผลผลิต
ถึงบ้าน มีการใช้แนวทาง smart farming ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ Order Online ตลอดจนการ ติดต่อใน
ระยะยาวกับผู้บริโภคและผู้ผลิต แบบที่สามคือ การใช้สวนผักคนเมืองเพ่ือเป็นงานอดิเรก เป็นกิจกรรมสันทนา
การ การพักผ่อนของครัวเรือน การท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ การเรียนรู้ของเด็ก เป็นต้น (ปิยะพงษ์ บุษบงก์, 
2562) ส าหรับฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีไ่ด้ศึกษาท้ัง 9 แห่งนี้ แต่ละแห่งมีจุดเด่นและความน่าสนใจที่แตกต่าง
กัน เช่น ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เป็นชุมชนเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางการจัดการระบบใน
ภาพรวมและการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เลี้ยงตนเองได้ อยู่แบบวิถีชาวบ้านแบบยั่งยืน ไม่พ่ึงภาครัฐในการบริหาร
จัดการ เป็นชุมชนวิถีเกษตรดั้งเดิมท่ีมีการปรับตัว เรียนรู้และน านวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนา แปรรูปสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม  มากขึ้นรวมถึงมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนอีกด้วย 
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โครงการลูกพระดาบส ตามพระราชด าริ จ.สมุทรปราการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ในเรื่อง
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ที่เป็นรากฐานการต่อยอดด้านการเกษตรที่สามารถพัฒนาไปสู่การ
ท าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีครบทั้งในเรื่องของการ
เรียนรู้เชิงเกษตร การพัฒนาแนวคิดทางการเกษตร การผสมผสานด้านการเกษตร และการใช้ชีวิตในแบบวิถี
เกษตรที่สามารถน ามาใช้ได้จริงและเห็นผลจริง 

ปิ่นฟ้าฟาร์ม มีความน่าสนใจในด้านเกษตรแบบผสมผสาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือการ
เรียนรู้ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแนวใหม่ เป็นฟาร์มในรูปแบบของการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวแนวใหม่บริหาร
จัดการโดยคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดในการน าเอาเกษตรแบบผสมผสานมาบวกกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควบ
กับแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนแนวใหม่ 

ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน ได้จัดสภาพแวดล้อมทางพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้วยการจัดแบ่งพ้ืนที่การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงเกษตรในรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ดวงตะวันบ้านสวนมีความน่าสนใจในด้านของการเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตรตามธรรมชาติเป็น
การเรียนรู้ที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเริ่มต้นเรียนรู้และทดลองเพาะปลูกไปได้พร้อม ๆ กัน  

ResQ ฟาร์ม เป็นฟาร์มเพาะปลูกแนวใหม่แบบใช้ไฟฟ้าแทนคน แบบค่าไฟศูนย์บาทด้านนวัตกรรม
พลังงานไฟฟ้าแสงแดด บริหารจัดการแบบนอกกรอบ จึงท าให้ฟาร์มนี้ถือเป็นฟาร์มเพ่ือการท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ทางการเกษตรที่มีคุณค่า และเป็นต้นแบบที่ดีของการน าแนวคิดเรื่องเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ให้เห็น
จริงทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเลิศ 

เฟรชวิลล์ ฟาร์มมีความน่าสนใจในด้านของการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพ่ือเข้าใจ
การบริหารจัดการฟาร์มทั้งระบบ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดด้านการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้มีความยั่งยืน โดยเฉพาะการน าเอาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมมาบวกรวมกับการเกษตร ที่ท าให้กลายเป็นจุดเด่น
ของเฟรชฟาร์มวิลล์  

ธ ารงฟาร์มมีความน่าสนใจในด้านของการเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ใน Style ของคนรุ่นใหม่ 
ความแตกต่างของธ ารงฟาร์มกับฟาร์มอ่ืนคือการเริ่มต้นเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากความชอบ และน า

ความรู้ด้านวิชาการมาพลิกฟ้ืนผืนดิน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ น าความผิดพลาดในการ
บริหารงานมาเรียนรู้และปรับใช้ได้อย่างดี 

ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ – อนันต์ มีความน่าสนใจในด้านของการน าความรู้ทางด้านการเกษตรพ้ืนฐาน 
ผสมผสานการเพาะปลูกแนวใหม่เพ่ือสร้างสายพันธ์เพาะปลูกใหม่ทางการเกษตร เป็นฟาร์มเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่ให้มากกว่าความรู้ด้านการเพาะปลูก แต่เป็นทั้งฟาร์มตัวอย่าง ห้องแล็บทดลองด้านการเพาะปลูก 
พ้ืนที่ที่สอนให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงการเพาะปลูกพ้ืนฐาน การท าเกษตรแนวใหม่ไปสู่การสร้างเห็ดสายพันธุ์ใหม่
อย่างเห็ดโคนด า 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ท าให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นการท าเกษตรพอเพียงของชุมชนในเขตเมืองและชนบท ทราบ
ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการจัดการเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งในส่วนภาครัฐได้ทราบ
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ถึงแนวทางในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบเชิงเกษตร และควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเพ่ือการท่องเที่ยว
ในรูปแบบอ่ืน เพ่ือสร้างเป็นโมเดลการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภาพรวม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย และพัฒนา ที่ได้ให้การสนับสนุนทุน งบประมาณในการท าวิจัยนี้ ให้

ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
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การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1,2,3,4,5คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาเด็ก ปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก และเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 80 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น ปัญหาความยากจน วัตถุนิยม ยาเสพติด การเล่นพนันตามเทศกาลและการ
ถ่ายทอดสด เพศเสรีในวัยใส การมีสภาวะเป็นหัวหน้าครอบครัวในวัยเยาว์ เด็กวัยใสที่อ่อนเยาว์แต่กลับเรียนรู้
ทางเพศที่เร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็น ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สื่อลามก
อนาจาร การตั้งแก๊งมอเตอร์ไซค์แว้นหรือซิ่ง การมีวัฒนธรรมนอนดึกตื่นสาย ขาดจิตอาสาหรือจิตส านึก
สาธารณะการให้ความส าคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดศีลธรรมและคุณธรรม ขาดทักษะชีวิต ขาดทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการรับรู้สิทธิยังมีน้อย 

ปัญหาการคุ้มครองเด็ก กรณีเกิดปัญหาต่อเด็ก เช่น ถูกทารุณกรรม ถูกข่มขืน ไม่ทราบว่าจะไปติดต่อ
ที่ไหน มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร เนื่องจากไม่ทราบบทบาท อ านาจหน้าที่ ที่ชัดเจนของหน่วยงานหรือ
องค์กร และขาดการบูรณาการแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกัน 

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายใน
การคุ้มครองเด็กที่เด็ดขาด ระดับจังหวัดควรมีคณะกรรมการที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ และมีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 

ค าส าคัญ : เครือข่าย, การมีส่วนร่วม, คุ้มครอง 
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Abstract 

The main purposes of this study, entitled “Networking Participation in Child 
Protection in Petchabun Province”, aimed to investigate challenges on children and the 
involved different organizations’ labor protection, as well as to establish participatory 
networks in child Protection in Petchabun province. Eighty government officers, private 
organizations dealing with child protection, and officers working for Petchabun Provincial 
Children and Youth Council was carried out for data collection.  

The research findings revealed that family breakdowns were all caused by children’s 
different social impacts on children’s poverty, materialism, drug abuses, different kinds of 
all-seasoned and on-lined gambling, sexual freedom, family leadership in childhood, 
children’s sexual premature, children’s violence on their wicked behaviors and emotion, 
children’s emotional maturity, different kinds of pornography, motorbike gangsters, late 
sleeping habits, no public minds, no importance of public activities, no moralities, no life 
skills, no impromptu problem-solving skills, as well as their perception in child privileges.   

In terms of challenges on child protection, it was found that the involved 
organizations’ no contacts together with no steps in petition, no details on different 
involved organizations’ roles and authorities in child protection, as well as no integrated 
solutions on child labor were mostly found in case of child abuses and sexual abuses.  

In order to establish the involved organizations’ participatory networks in child 
protection, it was also suggested that not only should law enforcements on child protection 
be implemented, but the accredited committee’s job descriptions should be also recruited 
in the provincial level. Also, the development of the local administrators’ and 
interdisciplinary professional teams’ potentialities should be supported.   

 
 

Keywords : Network, Participation, Protection 
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บทน า 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ได้รับการยอมรับมี

ผลบังคับใช้และเริ ่มถือปฏิบัติใน 195 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.1990 หรือปี พ.ศ.2533 สิทธิเด็ก
นับเป็นสิทธิติดตัว (Inherent Rights) ที่มีความเป็นสากล (Universal Rights) และยังเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ที่
ไม่อาจถูกละเมิดได้ (Absolute Rights) (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ, 2558) การด าเนินการเพื่อให้เด็กได้รับการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองตามขอบข่ายและ
หลักการของสิทธิเด็ก จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ทุกคน ได้แก่ บิดามารดา บุคคลในครอบครัว   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงและทางอ้อม บุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เ พื่อเป็น
หลักประกันว่าเด็ก ๆ คนจะมีชีวิตอยู่รอด (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (2550) ได้รับการดูแลให้มีความ
ปลอดภัย ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยและมีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ก าหนดขอบข่าย
ของสิทธิเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการได้รับการ
พัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วม การก าหนดขอบข่ายของสิทธิดังกล่าว  มีเป้าหมายที่การประกัน “สิทธิ
พื้นฐาน” ที่เด็กควรได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่และสังคมเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสม
และมีโอกาสเข้าถึง 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย ออกกฎหมายและพัฒนากลไกต่าง ๆ ในการท างาน (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ
พัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ และสานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2550) เพื่อตอบสนองต่อสาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ในหลายประเด็น ทั้งนี้
ประเทศไทยได้บูรณาการงานด้านเด็กร่วมกับงานด้านเยาวชน ในเชิงกฎหมายและนโยบาย จึงให้การปกป้อง
คุ้มครองและดูแลเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี พร้อมนี้ประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบาย
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานด้านสิทธิเด็ก(มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก , 2547) โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับประเทศและระดับจังหวัด แนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์เด็ก 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนก าหนดให้มีการ
จัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปกป้องคุ้มครอง ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กทั้งในรูปแบบการแจ้งเหตุ การ
รายงานผลและการให้ความช่วย เหลือขั้นต้น (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, 2558) 

ทั้งนี้การคุ้มครองเด็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับที่ดี แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทางโลกที่เหมาะสม
ส าหรับเด็ก ปี 2560 – 2564 ได้แก่ 1) พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ช่องทางการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐานส าหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  2) พัฒนาคุณภาพและส่งเสริม
การเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่เด็ก ที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  3) ให้ความรู้และคุ้มครองเด็ก
ไม่ให้อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง และ 4) พัฒนาจิตส านึกด้านในแก่เด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ก่อความรุนแรง ซึ่งมาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความร่วมมือด้วยกัน     
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ท าให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา มีหน้าที่วิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคมจึงเสนอโครงการการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นรูปธรรมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development : R & D) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขต ไว้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน พมจ. จังหวัด
เพชรบูรณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานต ารวจภูธรจังหวัด
เพชรบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก,อบต.ปากดุก 
อ าเภอหล่มสัก,อบต.บ้านโคก อ าเภอเมือง,ส านักงานเทศบาลต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรีและ อบต.หนองแจง 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์, มูลนิธิ CCF จังหวัดเพชรบูรณ์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เครื่องมือและแบบเก็บข้อมูล 
การสร้างเครื่องมือในการศึกษา ได้ท าควบคู่กับขั้นตอนการสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษา กล่าวคือ 

ระหว่างที่เตรียมการวิจัยได้มีการศึกษาและสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก จากแนวคิด ทฤษฎี สถานการณ์
ต่างประเทศ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมด้วย ได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและช่วยในการสร้าง
ค าถาม โดยเลือกใช้ค าหรือภาษาที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อค าถามทาง
จิตวิทยา มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของข้อ
ค าถามเพ่ือดูความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) แต่ละข้อค าถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิเครื่องมือวิจัย 
เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น แล้วปรับปรุงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมให้มคีวามถูกต้องของภาษาและเนื้อหาของเครื่องมือมากขึ้น  

การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร ผลการศึกษา นโยบายสาธารณะ มาตรการที่คุ้มครองเด็กและเยาวชน   

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบส ารวจ ซึ่งพัฒนามาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
และขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากนักสังคมสงเคราะห์ ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อรับทราบบทบาทเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและ
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เยาวชน กิจกรรมเปิดเวทีการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน      
การคุ้มครองเด็ก  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดเครือข่ายการท างานด้านคุ้มครองเด็ก ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
2. เกิดรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาเป็นนโยบาย

สาธารณะด้านการคุ้มครองเด็กต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง เพ่ือขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติตามการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด 
2. ผู้วิจัยน าหนังสือส่งพร้อมกับแบบ สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์

จัดเก็บข้อมูล 
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจนับและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
4. กิจกรรมการถอดบทเรียน การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับทราบบทบาทอ านาจ หน้าที่ 

ปัญหาและอุปสรรค เครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
5. การสร้างรูปแบบของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มร่วมด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า กล่าวคือ การตรวจสอบ ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และระหว่าง
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการรวบรวมที่แตกต่างกัน โดยท าพร้อมกับการเก็บข้อมูล เป็นการตรวจสอบทันที เพ่ือการ
ตรวจสอบข้อมูลในทันที จะท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้นั้น มีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด จนแน่ใจว่าข้อมูลนั้น
เป็นความจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

อาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยน าข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่มที่เก็บรวบรวมได้ มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จากนั้นน ามาวิเคราะห์ตาม
หลักตรรกะ เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี  ควบคู่บริบท เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงใน
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และน าข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 
ผลการศึกษา 

ปัญหาเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การบริโภคนิยม 
เพศเสรี ยาเสพติด เกม การพนัน ก าลังส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตพ้ืนฐานของเด็ก ส่งผลท าให้อยากรู้  
อยากลอง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ได้แก่  
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1. ปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัว เนื่องจากความไม่พร้อมและไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็น
ครอบครัว การขาดความพร้อมของพ่อแม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ อายุที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นต้น 

2. ปัญหาความยากจนของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน บางครอบครัวมีรายได้จาก
การรับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง ขายแรงงาน หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ฯลฯ รายได้ที่
ได้รับในแต่ละวัน ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละวัน ไม่เหลือเก็บ ต้องยืม หรือกู้เงินตามแหล่งทุนต่าง ๆ ผ่าน
สถาบันการเงินของภาครัฐหรือสถาบันการเงินของเอกชน หรือเงินกู้นอกระบบ ส่งผลท าให้ ต้องออกจากบ้าน
ของตนเองไปท างานยังต่างจังหวัด ต่างพ้ืนที่ เพ่ือส่งเงินมาให้ลูก หลาน ที่อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ
พ่ีน้อง ท าให้เด็กขาดความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัย ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย มี
ความเสี่ยงต่อการถูกชักชวนให้กระท าความผิดได้ง่าย เพราะเด็กขาดคนที่ปรึกษาหารือและไม่มีคนที่คอยว่า
กล่าว ตักเตือน  

3. วัตถุนิยม นับเนื่องติดต่อกันมากกว่า 30 ปีเศษที่เราส่งเสริมให้คนไทยเป็นผู้บริโภคนิยมการใช้จ่าย
สิ่งของ การยึดสินค้าราคาแพง มียี่ห้อ สินค้าแบรด์เนม จากราคาและมูลค่าของสิ่งของซึ่ งใช้วัตถุนิยม 
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเด็กและการยึดติดจนกลายเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตเด็กไทย เช่น 
การซื้อรองเท้า เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายจากสินค้าแบรด์เนม การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลม ฯลฯ  

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวตั้งในการสร้างคุณค่าเชิงปริมาณ เด็กถูกหล่อหลอมมา
ยาวนาน จากเงื่อนไขและความส าเร็จ จากการเรียนรู้คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียน ส่งผลท าให้เรียนอย่างเอาเป็น
เอาตาย วันหยุดต้องแข่งขัน ขวนขวายหาที่เรียนเพ่ิม ส่งผลท าให้ผู้ปกครองต้องหาเงินเพิ่มขึ้น  

5. เกิดสภาวะไร้ความสุขไม่พอใจความเครียดความกดดัน ท าให้แยกตัวจากคนในครอบครัว บ่งบอก
ถึงสภาวะความเครียดและความกดดันและปัญหาการไร้ความสุขของเด็กไทย 

6. ยาเสพติด ในสังคมไทย สินค้าประเภทเหล้า เบียร์ สารระเหย บุหรี่ ฯลฯ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพ้ืนฐานที่
เด็กเรียนรู้และทดลองไปสู่ยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ปัญหาการใช้ยาเสพติด แต่ในปัจจุบันปัญหา ยาเสพติดก็
กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง การระบาดในครั้งนี้มีการระบาดเข้าสู่ชุมชน บ้าน และโรงเรียนอย่างมากมายส่งผล
ท าให้เด็ก ยังมีผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   

7. การเล่นพนันตามเทศกาลและการถ่ายทอดสดตลอดเวลา ในสังคมที่มีโต๊ะพนันหรือโต๊ะรับแทงการ
กีฬาเด็กและเยาวชนเล่นได้และเสีย เป็นจ านวนมากพอสมควร แม้จ านวนเงินจะน้อยแต่เมื่อน ามารวมกันก็เป็น
จ านวนเงินในปริมาณที่มากพอสมควร เด็กและเยาวชนบางคนเป็นเด็กเดินโพย เกิดผลเสียต่ออนาคตของเด็ก 
เด็กจ านวนไม่น้อยได้เข้าสู่วงจรพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เป็นหนี้สิน บางคนต้องท าร้ายผู้ปกครองหรือลักขโมย 
เพ่ือน าเงินไปเล่นการพนัน 

8. เพศเสรีในวัยใสระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี ซึ่งเด็กมองว่าสังคม 
เพ่ือน รุ่นพ่ี หรือรุ่นน้อง ที่มีคู่รัก มีกิ๊กกันหลายคน มีเพศสัมพันธ์ เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ขายบริการทางเพศแบบ
แอบแฝง ปนสนุกก าลังระบาดหนักในสังคม วัยรุ่นทั้งชายและหญิง และนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
เกิดจากการเรียนรู้จากสื่อลามก สื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งเด็กยังมี   
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การน ารูปแบบหรือวิธีการไปทดลองการมีเพศสัมพันธ์และเข้าสู่สังคมในกลุ่มเพ่ือน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  

9. การมีสภาวะเป็นหัวหน้าครอบครัวเยาว์วัยขึ้น การต้องดูแลบุตรหลานในสภาพการเป็นปู่ ย่า ตา 
ยาย หรือ ลุง ในวัยเจริญพันธุ์ เด็กในชุมชนจ านวนมากมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลท าให้เกิดการตั้งครรภ์หรือการสร้าง
ครอบครัวในวัยที่ยังไม่พร้อมมีบุตร ในระยะที่เป็นวัยรุ่นอายุยังน้อย เด็กทารกที่คลอดออกมามีน้ าหนักแรกเกิด
ที่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือบางคนพยายามท าแท้ง เพ่ือมิให้เด็กที่คลอดออกมาเป็นภาระแก่บุคคลอ่ืน 
ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตไม่ค่อยสู้ดีมากนัก  

10. เด็กวัยใสที่อ่อนเยาว์แต่กลับเรียนรู้ทางเพศหรือเร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็น ด้วยการมีคู่รักหลายคน 
บางคนอายุ 10 -11 ขวบก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้ว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรน าไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์การท าแท้งผิดกฎหมาย การขายบริการทางเพศ ในคราบนักเรียน นักศึกษา การติดเชื้อจาก
เพศสัมพันธ์ และปัญหาที่ส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย 

11. ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ เนื่องจากเด็กสั่งสมความรุนแรงมาจากระบบครอบครัวที่
แตกแยก ครอบครัวล่มสลาย ครอบครัวที่มีพ่อในฐานะอ านาจนิยม และโรงเรียนในฐานะบทบาทการแข่งขัน  
ความเครียดกังวลที่ได้รับจากระบบการศึกษา ปัญหาจากครอบครัวแตกแยกหรือปัญหาจากสังคมที่ซ้ าเติมจาก
เพ่ือนฝูง จากบุคคลรอบข้าง การรับทราบพฤติกรรมแบบซ้ าซากจากสื่อโฆษณาที่แฝงเรื่องการใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหาความแปลกที่มากับความคิดแบบหลุดโลก มักแสดงออกจากการรับรู้ล้วนสะท้อนการทุบตี 
การใช้ก าลังความวิตถารในอารมณ์ ในทางตรงกันข้ามเด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งก าลังพ่ายแพ้ความผิดหวัง  
ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งกลุ่มเด็กที่เปราะบางเหล่านี้ 
อาจจะมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงใน การสร้างปัญหาทางสังคม เป็นต้น 

12. วุฒิภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ความก้าวร้าวรุนแรงในการด าเนินชีวิต
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สภาวะทางอารมณ์เหล่านี้ ถูกกระตุ้นจากสื่อลามกอนาจาร เกมส์ 
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือจากการรับรู้การโฆษณาทางโทรทัศน์ ส่งผลท าให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์ที่
เปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนอันเกิดจากสิ่งเร้าความต้องการที่มีมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน  

13. อินเตอร์เน็ต ช่องว่างระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ในสื่อสังคมในอดีตกับเด็กไทยในยุค
การสื่อสารไร้พรมแดน จะมากขึ้นตามล าดับ internet จะเป็นห้องสมุดที่เด็กและเยาวชน สามารถเข้าไปเรียนรู้
และรับข้อมูลข่าวสารมากมายได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการใช้อินเตอร์เน็ตถือเป็นดาบสองคมที่เด็กอาจจะใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา นอกจากนี้เด็กอาจจะใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น sex, webcam, sex 
chat, Sex Phone หรือการดูภาพลามกอนาจาร เป็นต้น  

14. สื่อลามกอนาจาร เด็กสามารถเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร ได้ง่ายขึ้นจากการที่เด็กและเยาวชนมี
อินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสุดยอดแห่งความบันเทิงมีทุกรูปแบบ เด็กสามารถหาดูได้ฟรี หรือ
จากการส่งต่อในรูปแบบของคลิปวีดีโอท าให้เกิดการลอกเลียนหรือเลียนแบบ 

15. ปัญหาการตั้งแก๊งมอเตอร์ไซค์แว้นหรือซิ่ง ที่เป็นการรวมกลุ่มเด็กในหมู่บ้าน ในต าบลหรือใน
ละแวกเดียวกันมารวมกันในยามค่ าคืนแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์พากันส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนและสร้างอันตราย
แก่ผู้สัญจรไปมาแก๊งมอเตอร์ไซค์อาจเป็นศูนย์รวมของยาเสพติด เพศ ความรุนแรงและการแข่งขันที่ลงตัวของ
วัยรุ่นในทุกกลุ่ม 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
34 

16. การมีวัฒนธรรมนอนดึกตื่นสาย เนื่องจากการใช้เวลายามค่ าคืนกับสื่อสังคมออนไลน์ การพูดคุย 
การส่งข้อความ การเล่นไลน์ (Line) การดูโทรทัศน์หรือดูฟุตบอลคู่ส าคัญ การอ่านหนังสือเพ่ือสอบ การหา
ข้อมูลที่ส าคัญ การอยู่กับวัฒนธรรมเงียบไร้ตัวตน หาความสุข ความเหงาตามล าพังกับคู่ขา ผู้ร่วมสนทนาทั่วไป 
ผ่านทางโปรแกรมแชทต่าง ๆ เด็กจะเข้านอนดึกในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเข้านอนแต่หัวค่ าและจะตื่นสาย 

17. จิตอาสาหรือจิตส านึกสาธารณะการให้ความส าคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม สถานการณ์  ใน
ปัจจุบันนับเป็นแนวโน้มที่ยิ่งชัดเจนต่อคุณลักษณะของเด็ก ที่มองเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางของความสุข   
ความพึงพอใจ กับการได้รับประโยชน์ ขาดจิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม สนใจแต่พรรคพวกเพ่ือนฝูง ที่สนุกสนาน
และด าเนินชีวิตไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  

18. ขาดศีลธรรมและคุณธรรม ส่งผลท าให้ขาดรากเหง้าทางศีลธรรม คุณธรรม การปฏิเสธข้อปฏิบัติ
ทางศาสนา การห่างไกลจากระเบียบ แบบแผนการด าเนินชีวิตในอดีต ที่ให้ความส าคัญกับระบบคุณค่าและ
ความละเอียด ความประณีตของศาสนาวัฒนธรรมคติชน นิยมภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่กลับมีวัฒนธรรมตะวันตก 
สอดแทรกเกิดความนิยมคลั่งไคล้ในรูปของการแต่งกาย ภาษา ที่ใช้ในการด าเนินชีวิตและค่านิยมที่ยึดติดกับ
วัฒนธรรมภายนอกมากขึ้นจนสูญสิ้นคุณลักษณะของเด็กท่ีสังคมไทยคาดหวัง  

19. เด็กท างานหนักไม่เป็น ขาดความรับผิดชอบ เกียจคร้าน ขาดทักษะชีวิต ขาดทักษะในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เติบโตขึ้นภายใต้ความสะดวกสบายในรูปต่าง ๆ  

20. การรับรู้สิทธิ์ของเด็กยังมีน้อย เด็กจะไม่รู้สิทธิของตนเอง เนื่องจากไม่ค่อยให้ความสนใจว่าสิทธิ์
ของตนเองเป็นอย่างไร จะมารับรู้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเด็กและเยาวชนเกิดปัญหา  

ปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก 
ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคม ในการคุ้มครองเด็ก ด้วยการจัดเก็บข้อมูลปัญหา สาเหตุของ

ปัญหาเด็ก จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พบว่า ปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก 
ดังนี้  

1. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มีอ านาจหน้าที่หลายประการ  

 
ภาพ 1  ปัญหาของหน่วยงานในการคุ้มครองเด็ก 
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แต่ข้อเท็จจริงยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การคุ้มครองเด็ก การป้องกันเด็ก สิทธิหรือสวัสดิภาพของ
เด็ก ที่แท้จริงที่จะน าไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่เด็กหรือเยาวชน ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท า
ความผิด หรือเด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพรวมถึงแนวทางการสงเคราะห์     
การช่วยเหลือให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ  

2. กรณีเม่ือเกิดปญัหาไม่ทราบว่าจะไปติดต่อที่ไหน มีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร เนื่องจากไม่รับทราบ
บทบาทท่ีชัดเจนของหน่วยงานหรือองค์กร  

3. ทุกหน่วยงานยังขาดการบูรณาการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนร่วมกัน เช่น การส่งเสริมการ
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีน้อย  

4. องค์ความรู้ในการจัดการปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน การติดต่อสื่อสารกรณีเกิดปัญหา ยังมีน้อย 
5. การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชน

กรณีเกิดปัญหายังมีน้อย ซึ่งสิ่งที่ต้องวางแผนในการท างานร่วมกันคือ ต้องสร้างทีมระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
และประเทศ  

การศึกษาการสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก พบว่าการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก จะต้องมี
ลักษณะ ได้แก่  

1. การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องเด็กที่เป็นคนดี ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
2. การประชุมหรือสัมมนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็กให้กับคณะกรรมการ

ระดับอ าเภอและระดับต าบล เพื่อให้เป็นแนวทางท่ีถูกต้องและมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

3. การสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีคณะกรรมการที่เป็น
รูปธรรมในพ้ืนที่ ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ก านัน รองประธาน เจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนในต าบล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ เป็นกรรมการ ปลัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

4. การสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กระดับอ าเภอ ควรมีคณะกรรมการที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยนายอ าเภอ เป็นประธาน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วน
ราชการประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ เป็น
กรรมการ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง เป็นกรรมการเลขานุการ ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  

5. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นภารกิจ ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่าย
โอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ คือ 

1) การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่อง สิทธิเด็กในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  
2) การติดตามสถานการณ์ด้านเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) การจัดท าฐานข้อมูลด้านเด็กในท้องถิน่ 
4) การจัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพ่ือการท างานด้านเด็กในท้องถิ่น 
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5) การจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 
6) การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับโครงการและกิจกรรมในการ

พัฒนาและคุ้มครองเด็ก 
7) การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและทีมสหวิชาชีพในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนการให้การสนับสนุนต่อการท างานของทีมสหวิชาชีพเพ่ือท างานด้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  
8) การสร้างเครือข่ายระหว่างพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีละแวกใกล้เคียงกันภายใน 

อ าเภอ ต าบล เดียวกัน 
9) การจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนและการสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของ

เด็กและเยาวชน  
ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้สรุปการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการคุ้มครองเด็ก ดังแสดงตามภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2  การสร้างเครือข่ายในการการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
อภิปรายผล 

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรของสังคมและเป็นอนาคตของประเทศชาติ การเสริมสร้างอนาคตที่ดี
ของเด็กและเยาวชน จึงเป็นภารกิจการสร้างชาติที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมมือกัน ร่วมใจกันท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตภายใต้
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สังคมที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีความพร้อมในทุกด้าน
เพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมเด็ก หรือการละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งจากการที่เด็กละเมิดสิทธิเด็กด้วยกันเอง หรือเด็ก
ถูกละเมิดจากครอบครัวหรือภาคสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหา และ
สาเหตุแห่งการละเมิดสิทธิเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (2558) ที่อธิบาว่าปัญหาเกี่ยวกับเด็กมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลในกระทบในวง
กว้าง ไม่เพียงแต่กระทบต่อตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อสังคมและทรัพยากรมนุษย์โดยรวม 
ด้วยทั้งนี้เพราะที่ผ่านมากฎหมายและระบบกลไกการคุ้มครองของรัฐ ยังไม่เข้มงวด กวดขัน อย่างเพียงพอต่อ
การแก้ไขปัญหากฎหมายยังมีข้อบกพร่องในช่องว่างของกฎหมายท าให้กฎหมายยังสนองต่ อตอบปัญหาที่
เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงครอบคลุมเต็มที่  สอดคล้องกับการศึกษาของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
(2547) ที่อธิบายว่าผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายอย่างละรวมต่อการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายในการสร้างระบบ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเด็กได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
การบังคับใช้จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะน าพาให้กฎหมายสามารถคุ้มครองและแก้ไขปัญหาเด็กได้อย่างแท้จริงจัง
ดังนั้นจึงต้องน ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่มาบังคับใช้ต่อตัวเด็กและเยาวชน ครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับการศึกษาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2551) ที่
อธิบายว่าการคุ้มครองเด็กตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เข้มงวด ประกอบกับการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะผู้ที่ปกป้องและคุ้มครองเด็ก ให้มีความตระหนัก รู้ถึงปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับเด็ก รู้
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในอันจะต้องมีความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน เฝ้าระวัง สอดส่องเด็กในการดูแล นอกจากนั้นรัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างระบบกลไกทางสังคมในพ้ืนที่หรือเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน เช่น คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
หรือละแวกนั้น ๆ สอดส่องพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาหรือเมื่อพบปัญหาต้องแจ้งต่อผู้นาชุมชน หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

2. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทั่วทั้งหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและระดับจังหวัด 
เพ่ือให้รับทราบถึงสิทธิเด็กและการป้องกันและการคุ้มครองเด็ก 

3. ควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหวิชาชีพในการ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานในภาครัฐที่จะต้อง
มีบทบาทมากเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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4. ควรบูรณาการบทบาทวิชาชีพสู่ความเป็นสหวิชาชีพที่แท้จริงเพื่อให้วิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานด้านเด็กทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความชัดเจนในการประสานงานและการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ 

5. การคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กฯ ควรท า งานในเชิงรุกมากขึ้นและควร
ประชาสัมพันธ์การท างานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้
ว่าองค์กรเอกชนหรือมูลนิธิต่าง ๆ จะมีบทบาทมากกว่าหน่วยงานของภาครัฐ 

6. ควรมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตน อันพึงมีตาม
กฎหมายและสิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน สหวิชาชีพจากวิชาชีพสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน  
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การเพ่ิมผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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บทคัดย่อ 

การเรื่องการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน และ.เพ่ือให้ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 450 คน ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
คือ แบบฝึกทักษะกิจกรรม หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา 
แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS/PC+ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยแบ่งเป็น คุณลักษณะทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็น 71.42 % และเพศหญิง จ านวน  15 คน  คิดเป็น 
28.58 % จ าแนกตามระดับชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 28 คน  คิดเป็น 51.79 % รองลงมาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 27 คน คิดเป็น 48.21 % เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ก่อนเรียน 
ในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง คือ X = 3.24 มีค่า SD 
รวมคือ .32 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก คือ X = 3.59 มีระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 
5 โลกสวยด้วยมือเรา มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง คือ X = 3.34 มีค่า SD รวมคือ .39 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  พบว่า มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก คือ X =3.62 และมีค่า SD รวมคือ .58  ซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด  ระดับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรามีผลสัมฤทธิ์ใน
ทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ X = 3.41 และมีค่า SD รวมคือ .39 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือ X =3.69 และมีค่า SD รวม
คือ .48 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ดังจะเห็นได้ว่าการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน ประกอบไปด้วย การพัฒนากระบวนการกระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง ( PDCA 
or Deming Cycle) วิธีการคือ วิเคราะห์ศึกษาสภาพก่อนการพัฒนา เพ่ือการวางเป้าหมายแห่งความส าเร็จ
ด้วยการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ท าให้ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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Abstract 

The subject of increasing learning achievement by developing creative thinking in self 
study Grade 3 has the objective in order to increase academic achievement to develop teaching 
materials and. In order to improve the quality of teaching and learning management Self study 
Grade 3. Population is 450 Demonstration Schools, Suan Sunandha Rajabhat University, academic 
year 2018. The random sampling were 55 randomly selected students from Grade 3. The research 
instruments were activity skills training. Unit 4: Creative energy, Unit 5: Beautiful world with our 
hands, Unit 6: Sky, our home learning achievement assessment Data analysis Use SPSS / PC + 
statistical program to analyze data for percentage, mean and standard deviation. The research 
results are divided into The general characteristics of the respondents were 40 males, accounting 
for 71.42% and males, 15 males, representing 28.58% classified by grade level. 28th grade of 
Grade 3/1, accounting for 51.79%, followed by Grade 3/2 of the total of 27, accounting for 48.21%, 
comparing the level of student achievement before learning in unit 4 training. The results showed 
that the medium level of achievement X = 3.24 with the total SD value of .32 which was at the 
medium level. Achievement level after school There was a high level of learning skill X = 3.59, a 
high level of achievement. Level of achievement before learning in unit 5 practice, the world is 
beautiful with our hands. The achievement was at a medium level X = 3.34 with a total SD value 
of .39, which was at a moderate level. The level of achievement after learning was found to have 
a high level of X = 3.62 and a total SD value of .58, which was at the highest level. The level of 
achievement before learning in the training unit 6 in the sky. The learning achievement was at a 
moderate level X = 3.41 and the total SD value is .39 which is in the middle level. The level of 
achievement after learning showed that the learning achievement was at the high level X =3.69 
and the total SD value was .48, which was at the high level. 

It can be seen that the implementation of the educational management by self study 
documentation consists of the development of the process, the quality management process, the 
PDCA or deming cycle. The method is to analyze and study the condition before development. 
To set goals for success by studying the development objectives resulting in a quality teaching and 
learning process increase learning achievement 
Keywords : Academic achievement, creative development 
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บทน า 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดศักยภาพ

ทางด้านการเรียนของผู้เรียน คือ การส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่
ต้องการตามหลักสูตร คือ เก่ง ดี มีความสุข การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่ง
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการ
สร้างความรู้ขึ้นใหม่ การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า การปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม การเรียนรู้
เพ่ือการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม เลือก
แนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับนานา
ประเทศ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีการค้นคว้า การแสวงหาความรู้ข้อมูล   
การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้อมูล ใช้กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ การสรุป
องค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม ร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด มีทักษะการน าเสนอ
การศึกษาค้นคว้าและน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง พัฒนาการในระดับชั้นของการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.)  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นวิชาใน
การพัฒนาผู้เรียน กว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ซึ่งสาระการเรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS ) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่ก าหนด 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ วัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับประถมศึกษา ตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). หลักสูตรใน
ศตวรรษที21.) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ส าคัญ คือ มีความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล มีความรู้พ้ืนฐานที่
จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูลและทัศนภาพ รู้พหุวัฒนธรรมและมีความ
ตระหนักส านึกระดับโลก มีความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวสามารถ
จัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถก าหนด ตั้งประเด็นค าถาม เพ่ือน าไปสู่
การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และ
สรุปองค์ความรู้ ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิผล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2557). ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที  ู 21.) ความสามารถในการรับและส่งสาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551) 
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จากการน าแนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้นกับนักเรียน นับว่าเป็นแนวทางของการ
พัฒนาการสอน ซึ่งสามารถน ามาผสมผสานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเอกสารประกอบการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามกระบวนการจัดการคุณภาพ จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยในครั้งนี้ 

สมมุติฐาน 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท าให้

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 

กรอบแนวความคิด 
 

 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร           
ประชากร  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 450 คน          
กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 55 คน 
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ น าผลจากการศึกษาหา

ข้อมูลจากสารสนเทศมาวิเคราะห์เชิงสถิติ และอภิปลายผล 
 

INPUT /ปัจจัย  
-คร ู,ผู้เรียน  

-หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน -หลักสูตรวิชาการ
ศึกษาด้วยตนเอง 

 Outcome/ความพงึพอใจ              

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

     การปรับปรุง/พัฒนา 

           อย่างต่อเนื่อง 

PROCESS/กระบวนการ 

 -กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  

 

OUTPUT/ผลผลิต 

-ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน 
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ตัวแปร 
         
 
 
 
 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
2.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

จัดการคุณภาพ 
3.พัฒนาเอกสารประกอบการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาทักษะในการการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

กระบวนการค้นคว้าและแสวงหาความรู้แปลกๆใหม่ๆ ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หมายถึง วิชาในกลุ่มสาระเพ่ิมเติม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เป็นวิชาทีส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ กระบวนการค้นคว้า
และแสวงหาความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีทักษะในการคิดเขียนและสื่อสารข้อมูลที่
เรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการพัฒนาการเรียนรู้ที่เพ่ิมสูงขึ้นในกระบวนการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ มีทักษะในการคิด เขียนและสื่อสารข้อมูลที่เรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือให้เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3.เพ่ือให้ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้

กระบวนการจัดการคุณภาพ 
 

 

แปรต้น 

      กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

แปรตาม 

  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
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การทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาเอกสาร ค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดย

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางการศึกษา ดังนี้  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทฤษฎีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ 
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่
ส าคัญ คือ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล โอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ
(2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.)  
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่  21 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ นักเรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบที่ส าคัญและ
จ าเป็นเพ่ือในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐานศตวรรษที่ 21 การประเมินผล
หลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุน
การผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนในปัจจุบัน สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นไป
ที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการตามความสามารถในการ
เรียนรู้   ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพ่ิมเติมในการใช้ปัญหา
เป็นฐาน  และทักษะการคิดขั้นสูง   สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้มาจากการท างานที่ต้องอาศัยความ
พยายามจ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกระท าที่อาศัยความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
วิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้กันทั่วไปวัดได้ 2 แบบ  
ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 

1. การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ 

2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ อันเป็นประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็นผลการวัด
พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียน 
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลที่ต้องอาศัยทักษะ ความรอบรู้ ทัศนคติ
ที่ได้จากการเรียนการสอน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน ท าให้เกิดความส าเร็จหรือความสามารถในด้านต่าง ๆ
(ณรงค์ คล่องดี (2533).) 

ทฤษฎีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่ งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและ

แปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง       
จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่  

ในการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะ ซึ่งการคิดใน
ลักษณะดังกล่าว 

1. การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม (An organized random search) หมายถึง การฝึกให้
นักศึกษารู้จักสร้างสิ่งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมีแต่
พยายามคิดพลิกแพลงให้ต่างไปจากเดิม 

2. ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล (The skill of search) หมายถึง การฝึกเพ่ือให้นักศึกษารู้จักหาข้อมูล 
3. พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (a creative reading skill) หมายถึง การฝึกให้รู้จักคิด

แสดงความคิดเห็นควรส่งเสริมและให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อเรื่องที่อ่านมากกว่าจะ
มุ่งทบทวนข้อต่าง ๆ ที่จ าได้หรือเข้าใจ 

4. การพัฒนาการฟังอย่างสร้างสรรค์ (a creative listening skill) หมายถึง การฝึกให้เกิดความรู้สึก
นึกคิดในขณะที่ฟัง อาจเป็นการฟังบทความ เรื่องราวหรือดนตรี เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูล ความรู้ ซึ่งโยงไปหา
สิ่งอื่น ๆ ต่อไป  

5. พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (a creative writing skill) หมายถึง การฝึกให้แสดงความคิด 
ความรู้สึก การจินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน 

6. ทักษะการมองภาพในมิติตา่งๆ (Visualization skill) หมายถึง การฝึกให้แสดงความรู้สึกนึกคิดจาก
ภาพในแง่มุม แปลกใหม่ ไม่ซ้ าเดิม (กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ. (253). ความคิดสร้างสรรค์ หลักการ 
ทฤษฏีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล.) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

และ เพ่ือให้ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ
จัดการคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
55 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการใช้ดังนี้ 

1.1 แบบฝึกทักษะกิจกรรม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หน่วยที่ 5 
โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา    

1.2 แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หน่วยที่ 5 โลกสวย
ด้วยมือเรา หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

มีหัวข้อประเมิน ดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. วิธีสร้างเครื่องมือ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม วิชา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสารต ารา คู่มือครู แบบเรียนและเอกสาร
ต ารา 

1.3 วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ค าอธิบายรายวิชาการจัด
สาระการเรียนรู้ โครงสร้างการจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

ขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบเชิงคุณภาพตามกระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ
พัฒนามีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan -P) ผู้วิจัยพัฒนาความรู้และทักษะก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
2. ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do - D) นักเรียนท ากิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรม 
3. ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C) ผู้วิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบการ

ประเมิน 
4. ขั้นที่ 4 การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข ( Action - A) 2 ผู้วิจัยรวบรวมผลการท ากิจกรรมและผลการ

ประเมินและวางแผนการท างานต่อไป 
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2. การทดสอบเครื่องมือ 
น าแบบฝึกทักษะกิจกรรม จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจ
ความเรียบร้อย เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ  

ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
การด าเนินการทดลองครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 55 คน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยมีขั้นตอน 

การด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม  วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบบฝึกทักษะกิจกรรม ก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบแบบฝึกทักษะ 
2.2 ด าเนินการสอนตามตารางการเรียนรู้สาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบบฝึกทักษะกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2561 
2.3 เมื่อด าเนินการสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ท าการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน (Post – test) โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดเดียวกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการประเมินการท า
แบบฝึกทักษะกิจกรรมระหว่างเรียน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 

1.คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และเพศหญิง 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.79 รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21  

2.ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ ก่อนเรียน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มี ในการเรียน

แบบฝึกหน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียน
รู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.24 นักเรียนทักษะการสื่อสารสูงที่สุด มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.43 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ต่ าที่สุดคือ 3.11 และมีค่า SD รวมคือ .32 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หลังเรียน  
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามี ผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนแบบฝึกหน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะ
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือ 3.59 มีระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีทักษะ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี คือ 3.74 มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ มาก มีความสามารถในการสื่อสาร น้อยที่สุดคือ 3.55  มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ มาก และมีค่า SD รวมคือ .46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา ก่อนเรียน  
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า จากตารางที่ 4.5  
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกหน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.34 นักเรียนทักษะการเรียนรู้ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต สูงสุด มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.46 มีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี   
น้อยที่สุด 3.21 และมีค่า SD รวมคือ .39 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หลังเรียน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
แบบฝึก หน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือ 3.62 นักเรียนทักษะการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.10 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 3.59 มีระดับผลสัมฤทธิ์มากและมีค่า SD รวมคือ .58 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา ก่อนเรียน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนแบบฝึกหน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ใน
ทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.41 นักเรียนทักษะการสื่อสาร สูงที่สุด มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ 3.49 มีทักษะการเรียนรู้ความสามารถในการคิดต่ าสุด 3.34 และมีค่า SD รวมคือ .39 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก หน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา  หลังเรียน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนแบบฝึกหน่วยที่ 6 ท้องฟ้าบ้านเรา หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะ
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือ 3.69 นักเรียนทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สูงสุด 3.68 มีทักษะ
ความสามารถในการสื่อสาร น้อยที่สุด มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก คือ 3.55 และมีค่า SD รวมคือ .48 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ได้แสดงกระบวนการจัดการเรียนระบบการจัดการคุณภาพจากการน าแนวคิดการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้นกับนักเรียน นับว่าเป็นแนวทางของการพัฒนาการสอน ซึ่งสามารถน ามา
ผสมผสานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย เอกสาร
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ประกอบการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามกระบวนการจัดการ
คุณภาพ เพ่ือให้เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ือพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนทั้งสิ้น 55 คน ใช้แบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ พบว่า มี ในการเรียนแบบฝึกหน่วยที่ 4 พลังสร้างสรรค์ หน่วยที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยที่ 6 
ท้องฟ้าบ้านเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เกณฑ์การประเมิน ทักษะการเรียนรู้ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียนรู้ก่อนเรียน อยู่ในระดับปานกลางและมีค่า SD 
รวมคือ อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลสัมฤทธิ์ในทักษะการเรียนรู้หลังเรียน อยู่ในระดับมากและมีค่า SD รวม
คือ อยู่ในระดับมาก 

ดังจะเห็นได้ว่าการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้ น สอดคล้องกับ
อุบล รินนานนท์ กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถในการคิดโดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน โดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการทดสอบก่อนและหลังเรียน สามารถพัฒนาการเรียนให้สูงขึ้น 
เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พรพรรณ อินทร์ไทยวงศ์กล่าวว่า การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิด เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” พบวา นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยสังเกตจากการตอบค าถาม ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรการเขียนตอบค าถามใน
ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด นักเรียน มีความสามารถในการคิดแก้ปญหาทางวิทยาศาสตรในการระบุป
ญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน หรือทดลอง และการสรุปผลและน าไปใชไดเปนอยางดีดวยเหตุผลดังกลาว
จึงเปนการสนับสนุนวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มีความสามารถในการ
คิด แกปญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกวากอนเรียน บทสรุปในงานวิจัยครั้งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าการน าแนวคิด
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาการสอนโดยใช้บทเรียน 3 หน่วยการเรียนรู้สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน
วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอน ตามกระบวนการ
จัดการคุณภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ประกอบไปด้วย การพัฒนากระบวนการกระบวนการจัดการคุณภาพ
วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) วิธีการคือ วิเคราะห์ศึกษาสภาพก่อนการพัฒนา เพ่ือการวางเป้าหมาย
แห่งความส าเร็จด้วยการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ท าให้ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับตรรกวิทยา 2) เพ่ือตัดสินว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธตรรกวิทยาหรือไม่ โดยใช้วิธี
การศึกษาจากเอกสารเป็นหลักและใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Logical Analysis) จากการศึกษา
พบว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธตรรกวิทยาที่คนในสมัยพุทธกาลคุ้นเคยกันว่าเป็นศาสตร์แห่งการ
ใช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้หรือค้นหาทางพ้นทุกข์ทั้งหมด เพียงแต่พระองค์ตรัสว่าธรรมที่
พระองค์ตรัสรู้นั้นมีความละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าที่จะเข้าถึงได้ด้วยหลักแห่งตรรกะ คือการอนุมาน   
หรือการตรึกนึกคิดอย่างเดียว แต่จะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งมรรคมีองค์ 8 เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม แม้ตรรกวิทยาจะไม่สามารถท าให้บรรลุธรรมขั้นสูงได้ แต่บางครั้งก็มีประโยชน์ในแง่ของ
การน ามาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสอนธรรม และใช้ในการอ้างเหตุผลเพ่ือตัดสินว่าควรเชื่อใน
ค าสอนของลัทธิใด นอกจากนี้ตรรกวิทยายังเป็นประโยชน์ต่อการจัดระเบียบขั้นตอนวิธีการคิดเพ่ือใช้
ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
ค าส าคัญ : พระพุทธศาสนา, ตรรกวิทยา, ความรู้, ความจริง 
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Abstract 

This academic article has two objectives : 1. To study the relationship 
between Buddhism and logic 2. To determine whether the Buddhism declines logic. 
Use a study from the document primarily and use a logic analysis method. The study 
found that the Buddha did not deny the logic that the people in the past of 
Buddhism were familiar with are the science of reasoning in the pursuit of knowledge 
or search for all the way out of distress. Only the Buddha said that his the Dhamma 
has a deeper resolution than to reach it with the principle of logic. However, it can 
only be accessed by complying with the Noble eightfold path. However, even the 
Logic cannot achieve advance Dhamma. But the logic it was useful in terms of being 
a device or tool in teaching a fair and used to claim a reason to determine what the 
teachings of the cult should be believed. In addition, the logic is also useful for 
organizing the thinking algorithms for the purpose of living as well. 
 
Keyword : Buddhism, Logic, Knowledge, Truth 
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บทน า 
พุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นในท่ามกลางศาสนาพราหมณ์และลัทธิต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยแนวคิดที่

เป็นระบบปรัชญา ในสมัยพุทธกาลนั้นมีตั้ง 62 ลัทธิ หรือ 62 ทิฎฐิ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหม
ชาลสูตร ซึ่งแต่ละลัทธินั้นมีทัศนะที่เก็งความจริงทางปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตทั้งสิ้น เช่น โลกมี
ที่สุดโลกไม่มีที่สุด สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่สัตว์หลังจากตายไม่มีอยู่ ทั้งนี้เพราะศาสนาหรือลัทธิใน
อินเดียโดยทั่วไปนั้นไม่อาจแยกออกจากปรัชญาอย่างเด็ดขาดได้ 

พุทธศาสนาในยุคแรก (Early Buddhism) นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นปติฐานนิยม (positivism) 
ปฏิบัตินิยม (pragmatism) และมนุษยนิยม (humanism) คือ แสดงความจริงเท่าที่พอทดสอบพิสูจน์
ได้ด้วยตนเองไม่ยุ่งยากสับสนใช้ถ้อยค าเรียบง่าย ซึ่งคนธรรมดาสามัญทั่วไปพอเข้าใจได้ และเน้นสอน
จริยธรรมเพ่ือสังคม และโลกุตรธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ พ้นจากสังสารวัฏมากกว่าอย่างอ่ืน
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนายุคแรกจึงไม่สนใจทฤษฎีทางปรัชญาหรือตรรกวิทยาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เน้นให้
ปฏิบัติมาก ๆ ให้เข้าถึงความจริงโดยการปฏิบัติ และเข้าถึงเหตุผลภาคปฏิบัติ (practical reason or 
inference) เช่น มีคนมาถามปัญหาทางอภิปรัชญากับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอันตคาหิกทิฏฐิ แต่
พระองค์ไม่ทรงตอบ เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพ่ือความ
พ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน จึงเป็นที่มาแห่งอัพยากตปัญหา หรือบางคราวมีผู้มาถามเรื่องโลกหรือ
จักรวาลว่าจะไปให้ถึงที่สุดโลกได้หรือไม่ ทรงตอบว่าไม่ได้แล้วทรงกระตุกให้ผู้ถามหันมาสนใจในโลก
น้อย ๆ ของตนคือกายและใจนี้ให้ส ารวจโลกคือกายและใจนี้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราบัญญัติโลก เหตุ
เกิดแห่งโลก ความดับโลก และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกาย อันมีประมาณวาหนึ่ง  ซึ่งมีสัญญา
และมีใจครอง”(พระไตรปิฎกภาษาไทย,15/295/340) นอกจากนี้ยังทรงแสดงอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถงึความดับทุกข์ โดยทรงใช้ค าว่า “โลก”แทนนั่นเอง 

พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธศาสนานิกายหินยาน ชาว
พุทธฝ่ายเถรวาทไม่ชอบเรียกนิกายของตนว่า “หินยาน” เพราะค านี้เป็นชื่อที่ชาวพุทธฝ่ายมหายานตั้ง
ให้ ค าว่า “หินยาน” แปลว่า พาหนะเล็ก ส่วนค าว่า “มหายาน”แปลว่าพาหนะใหญ่ที่สามารถขน
สรรพสัตว์เข้าสู่นิพพานได้มากกว่าหินยาน เหตุนั้นชาวพุทธฝ่ายเถรวาทจึงไม่ชอบชื่อหินยาน พวกเขา
นิยมเรียกนิกายของตนว่า “เถรวาท”และเรียกนิกายมหายานว่า “อาจริยวาท” 

เถรวาทหมายถึงลัทธิที่ปฏิบัติตามค าสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด โดยรักษาค า
สอนของพระพุทธเจ้าไว้ในพระไตรปิฎก ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเป็นที่รู้จักในบรรดา
นักศึกษาปรัชญาอินเดียในนามว่า “พระพุทธศาสนาดั้งเดิม (Early Buddhism)” 

ดังนั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีท่าทีไม่ยอมรับตรรกวิทยา ทั้งนี้เพราะเถรวาทยึดถือมติ
เดิมของพระพุทธศาสนายุคแรกนั้นเอง แม้ว่าค าสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถานั้น มีหลายตอนที่มี
นัยเชิงตรรกะ แต่นักปราชญ์ฝ่ายเถรวาทก็ไม่นิยมที่จะจัดให้เป็นเช่นนั้น เพราะอาจท าให้เข้าใจไขว่เขว
ในหลักพุทธธรรมได้ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พรหมสังยุตต์ 
อายาจนสูตร ที่แสดงว่าพุทธศาสนาเถรวาทมีท่าทีปฏิเสธตรรกวิทยา มีใจความว่า “เมื่อพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชราที่ต าบลอุรุเวลาทรงปริวิตก    
(ทรงตรึกตรอง) ว่า “ธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง (คมฺภีโร) เห็นได้ยาก (ทุทฺทโส) รู้ตามได้ยาก       
(ทุรนุโพโธ) สงบ(สนฺโต) ประณีต(ปณีโต) ไม่เป็นวิสัยของตรรกะ (อตกฺกาวจโร) ละเอียดอ่อน(นิปุโณ) 
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แต่บัณฑิตพอรู้ได้ (ปณฺฑิตเวทนีโย) อนึ่งสัตว์ทั้งหลายยินดีในอาลัย (คือกามคุณ 5) สัตว์ผู้จมอยู่ใน
อาลัยอย่างนั้นย่อมยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจจยตา และนิพพาน ซึ่งเป็นที่สิ้นตัณหาดับ
ทุกข์ได ้(พระไตรปิฎกภาษาไทย,12/399/430) 

ค าว่าไม่เป็นวิสัยของตรรกะ (อตกฺกาวจโร) นั้นหมายความว่าคิดเอาไม่ได้คาดคะเนเอาตาม
แบบตรรกะไม่ได้ แต่รู้ได้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรง พุทธศาสนานิยมให้ศาสนิกเข้าถึงความรู้
โดยตรงเพื่อจะได้เชื่อมั่นด้วยตนเองไม่ต้องมีผู้อ่ืนเป็นปัจจัย (อปรปจฺจโย) 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับตรรกวิทยา 
ตรรกวิทยา (Logic) คือ วิชาที่ว่าด้วยการคิดแบบใช้เหตุผล พร้อมด้วยกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นวิธีการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง ตามแนวทางของศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้บรรลุถึง
ความจริงและสามารถแสดงความจริงนั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ตรรกวิทยาจึงเป็นสาขาหนึ่ง
ของปรัชญามีหลักการและวิธีการเป็นของเฉพาะตัว ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่ง
ต่างๆ ความรู้ความเข้าใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการประเมินข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
ตามแนวของเหตุผลแล้ว ทั้งนี้ย่อมด าเนินไปตามกระบวนการ โดยเริ่มจากความจริงที่ได้รู้แล้วสืบทอด
ไปสู่ความจริงที่ยังไม่รู้ เพ่ือให้ได้ความจริงที่ยังไม่รู้นั้น ตามท่ีมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน 

กล่าวโดยสรุป การคิดแบบตรรกวิทยาตามทัศนะในฝ่ายตะวันตก จะหมายถึงการแสวงหา
เหตุผล การอ้างเหตุผล การให้เหตุผล และการใช้เหตุผลตามกระบวนการของการอนุมานคือการคิ ด
จากสิ่งที่รู้แล้วอย่างถูกต้องไปสู่สิ่งที่ยังไม่รูเ้พ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง 

ในคมัภีร์สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาสีลขันธวรรค ได้อธิบายไว้ว่านักตรรกวิทยา (ตกฺกี) นั้นมีอยู่ 
4 ประเภท คือ อนุสฺสติโก ชาติสฺสโร ลาภี และ สุทฺธตกฺกิโก ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ประเภทที่ 1 ได้แก่ผู้ที่เคยได้ยิน ได้ฟังมาว่า “สัตว์ตายแล้วเกิด โลกหน้ามีจริง นรกสวรรค์มี
จริง” หรือได้ฟังค ากล่าวเป็นต้นว่า “พระเวสสันดรในชาติก่อนนั้น ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในกาล
บัดนี”้ และตรึกตรองเอาเองว่า หากพระพุทธเจ้าคือ พระเวสสันดร ก็แสดงว่า “อัตตาเที่ยง” แล้วก็ยึด
มั่นถือมั่นอยู่ในทิฏฐินี้ อย่างนี้เรียกว่าพวก “อนุสฺสติโก” 

ประเภทที่ 2 ได้แก่ผู้ที่ระลึกชาติได้ 2-3 ชาติ แล้วก็ตรึกตรองเอาเองว่า “เรานั่นเองได้มีแล้ว
ในภพชื่อโน้น ในกาลก่อนเพราะฉะนั้น อัตตาจึงเที่ยง” จึงเรียกว่าพวก “ชาติสฺสรตกฺกิโก” 

ประเภทที่ 3 ได้แก่บุคคลที่ได้รูปาวจรฌาน เสวยสุขอยู่เป็นนิตย์ จึงตรึกตรองเอาเองว่า     
“ในบัดนี้อัตตาของเราเป็นสุขฉันใด แม้ในอดีตอัตตาก็ได้มีแล้ว ฉันนั้น แม้ในอนาคต อัตตาก็จักเป็น    
อย่างนี้” อย่างนี้เรียกว่าพวก “ลาภิตกฺกิโก” 

ประเภทที่ 4 ได้แก่พวกที่เพียงแต่ตรึกตรองเอาเองว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” อย่างนี้เรียกว่า 
พวก “สุทธตกฺกิโก”(จ านงค์ ทองประเสริฐ, 2538 : 9) 

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่จัดว่าเป็นนักตรรกวิทยาหรือตักกีตามทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทนั้นจะ
หมายถึงผู้ที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพ้ืนฐานอยู่ก่อนแล้วใช้การตรึกตรองในภายหลังและใน
ที่สุดก็สรุปเอาเอง เกิดเป็นความยึดมั่นในทิฏฐิในความเห็นนั้น ๆ อย่างเป็นจริงเป็นจัง เพราะฉะนั้น  
“ตรรกะ หรือตรรกวิทยา”(Logic) ตามทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทจึงหมายถึงการตรึกตรอง
พิจารณาหาความจริง โดยใช้ความรู้บางอย่างที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นพื้นฐานในการคิดหาความรู้ใหม่ข้ึนมา 
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เมื่อไดพิ้จารณาความหมายของ “ตรรกวิทยา”(Logic) ทั้งในทัศนะของทางฝ่ายตะวันตกและ
ทางฝ่ายพุทธศาสนาเถรวาทแล้ว จะเห็นได้ว่าความหมายของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกัน โดยสามารถที่
จะสรุปได้ว่า “ตรรกวิทยา” ตามทัศนะของทั้งฝ่ายตะวันตกและพุทธศาสนาเถรวาทจะหมายถึง 
วิธีการแสวงหาความจริงโดยการใช้เหตุผล ตามกระบวนการของการอนุมาน คือ การตรึกตรองหรือ
การคิดจากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ 

พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับตรรกวิทยาเลยหรือ 
จากทรรศนะของพระพุทธศาสนา แม้จะมองตรรกวิทยาว่าเป็นเพียงระบบระเบียบของการ

คิดโดยใช้หลักเหตุผลประกอบ ไม่ใช่การเข้าถึงตัวความคิด หรือกระบวนการท างานของจิต แต่ก็ใช่ว่า
ตรรกวิทยาจะไร้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ปรากฏในโลกนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ดังนั้น ตรรกวิทยาจึงยังพอมีประโยชน์ในแง่ของการประยุกต์ใช้เพ่ือด าเนินชีวิตหรือการแสวงหาความรู้
เพ่ือตอบโจทย์ชีวิตบางอย่าง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. ตรรกวิทยาเป็นวิชาการแขนงหนึ่ง ย่อมมีส่วนเสริมสร้างอารยธรรมของมนุษย์ไม่ทางใดก็
ทางหนึ่งคณิตศาสตร์พัฒนามาจากการคิดแบบอาศัยข้อแน่ใจของตรรกวิทยา และมีประโยชน์อย่าง
มหาศาลส าหรับมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาก็โดย    
การคิดแบบอาศัยประสบการณ์ของตรรกวิทยา มนุษย์ต่างได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์กันทั่วหน้า 
แม้อีกด้านหนึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะก่อผลเสียหายแก่มนุษย์ แต่ไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์โดยตรง  
แต่มาจากน้ ามือมนุษย์ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่ถูกต้อง 

2. แม้การพ้นทุกข์จะมไีม่ได้ด้วยวิธีการของตรรกวิทยา แต่มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพ่ือการพ้นทุกข์
กันทั้งหมด วิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ศึกษากันปัจจุบันล้วนไม่ได้น าไปสู่การพ้นทุกข์ในความหมายของ
พระพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่เราก็ยังต้องศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง คงจะมีแต่      
ผู้ปฏิเสธกิจกรรมทางโลกเท่านั้น ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนอกจากค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ     
แต่หากยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลก ความรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น รวมทั้ง
ตรรกวิทยาด้วย 

3. บางคนอาจจะไม่ชอบตรรกวิทยาเหมือน ๆ กับที่บางคนไม่ชอบคณิตศาสตร์หรือวิชาอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่การไม่ชอบตรรกวิทยาเท่ากับการปฏิเสธตนเอง เพราะในชีวิตประจ าวันทุกคน
ล้วนคิดแบบตรรกวิทยา คือคิดแบบอาศัยข้อแน่ใจและอาศัยประสบการณ์เป็นรากฐานอยู่เสมอ  
ฉะนั้น หากเราทราบระเบียบการคิดที่ดีของตรรกวิทยาก็จะคิดอย่างมีระเบียบและประเมินความคิด
ของตนและผู้อ่ืนไดว้่าการใช้ความคิดแต่ละครั้งน่าเชื่อถือเพียงใดหรือไม่ ซึ่งน่าจะดีกว่าการใช้ความคิด
แบบอัตโนมัต ิปราศจากการตรวจสอบโดยระเบียบของการใช้ความคิด (วิทยา ศักยาภินันท์, 2548 : 7) 

ดังนั้น เมื่อค าสอนในพระพุทธศาสนามีหลากหลายระดับ ทั้งระดับขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และ
ขั้นสูงสุด การใช้ตรรกวิทยาจึงน่าจะมีประโยชน์บ้างในทางประยุกต์ใช้ในการศึกษาหลักธรรมค าสอน
ในระดับขั้นพ้ืนฐาน แม้ในพระพุทธศาสนาจะมองว่าการใช้ความรู้ทางตรรกวิทยาไม่สามารถท าให้
บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ก็ตาม 
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อปัณณกชาดกตัวอย่างของการใชห้ลักตรรกะท่ีถูกและผิด 
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า การประยุกต์ใช้หลักตรรกวิทยาในการด าเนินชีวิตหรือ        

การแสวงหาความรู้เพ่ือตอบโจทย์ชีวิตบางอย่าง หากไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว
ตรรกวิทยาก็ยังอ านวยประโยชน์ให้เกิดได้ในการด าเนินชีวิตในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่
ปรากฏในนิทานชาดกเรื่อง อปัณณกชาดก โดยมีเรื่องเล่าต่อไปนี้ 

ในอดีตกาล ณ พระนครพาราณสี แคว้นกาสิกรัฐ มีพระราชาพระนามว่าพรหมทัต ในกาลนั้น
พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในตระกูลพ่อค้าเกวียน เมื่อถึงวัยกระท าค้า ก็กระท าการค้าด้วยเกวียน 500 
เล่ม ซึ่งในเมืองนั้นยังมีพ่อค้าเกวียนอีกตระกูลที่มีบุตรชายวัยเดียวกันก็จะท าการค้าด้วยเกวียน  500 
เล่มเหมือนกัน พระโพธิสัตว์พิจารณาว่าถ้าไปพร้อมกันทีเดียว 1,000 เล่ม จะหาน้ า หาหญ้าให้โคได้
ล าบากจึงไปคุยกับบุตรพ่อค้า เพ่ือให้เลือกว่าจะเดินทางไปก่อนหรือหลัง บุตรพ่อค้าก็เลือกที่จะไปก่อน
ด้วยคิดว่าทางที่เดินก็ยังไม่แตก หญ้าก็ยังไม่มีโคตัวไหนกิน ผักและน้ าก็หาได้ตามชอบใจสินค้ายังไม่มี
ใครตั้งราคาไว้ก่อนก็ตั้งราคาได้ตามชอบใจ  

แต่พระโพธิสัตว์คิดว่า ไปทีหลังจะดีกว่า เพราะทางที่ขรุขระก็ถูกท าให้เสมอ โคที่ไปก่อนก็ต้อง
กินหญ้าแข็ง แต่โคที่ไปทีหลังจะได้กินหญ้าอ่อนที่เพ่ิงงอกข้ึนมาใหม่ผักท่ีใช้ท าแกงก็งอกใหม่ ในที่ ๆ ไป
ถ้าไม่มีน้ า คนที่ไปก่อนก็ต้องไปขุดบ่อ เราก็ไปกินบ่อที่เขาขุดและราคาที่ถูกตั้งไว้แล้วก็จะสะดวก     
ไม่ต้องต่อรองราคาพระโพธิสัตว์จึงเห็นควรให้บุตรพ่อค้าท าการค้าในถิ่นที่ไม่คุ้นนั้นก่อน 

ในความกันดารนั้น นับกันว่ามี กันดารเพราะโจรหนึ่ง เพราะสัตว์ร้ายหนึ่ง เพราะมีอมนุษย์
หนึ่งเพราะขาดน้ าหนึ่ง และเพราะอาหารน้อยหนึ่ง ในที่นี้มีความกันดารเพราะเหตุขาดน้ าและ         
มีอมนุษย์สิงอยู่ บุตรพ่อค้าจึงตั้งตุ่มใหญ่ ๆ ไว้บนเกวียนและบรรจุน้ าเพื่อเดินทาง 60 โยชน์  

เมื่อเดินทางมาถึงทางกันดาร ยักษ์ผู้สิงอยู่ในทางกันดารคิดจะให้บรรดามนุษย์ที่เดินทางทิ้งน้ า
เพ่ือให้หมดแรงแล้วจะได้จับกิน  จึงเนรมิตเกวียนเดินทางสวนทางมาพร้อมพวกอมนุษย์ที่เนรมิตเป็น
ตนเป็นคน 12 ตน โดยแต่ละตนชุ่มด้วยน้ าและโคลน ถือบัวหรือท าเป็นกินเหง้าบัว(อุบล และโกมุทปุทม
และดอกบุณฑริก) มีผมและผ้าที่นุ่งเปียกล้อก็เปื้อนเปือกตม แล้วท าเป็นทักพวกพ่อค้าเกวียน และ
บอกว่าทางข้างหน้ามีป่าที่เขียว มีน้ ากินอยู่มาก และท าเป็นถามว่าสินค้าที่มีน าอะไรมา เมื่อบุตรพ่อค้า
เกวียนตอบ อมนุษย์จึงแนะน าให้ทุบตุ่มท าลายน้ าเสีย เพราะจะท าให้เดินทางช้าและไม่มีประโยชน์ที่
จะบรรทุกไปบุตรพ่อค้าเป็นคนเขลาก็เชื่อตามจนไม่เหลือน้ าเก็บไว้ พอตกดึกด้วยความที่ขาดน้ า ทั้งคน
และโค จึงถูกยักษ์ที่ออกมาจากนครฆ่าตายและพากันกินเนื้อทั้งโคและมนุษย์เหลือแต่กระดูก หลังจาก
ที่รอบุตรพ่อค้าเกวียนเดินทางไปได้กึ่งเดือน คณะของพระโพธิสัตว์ก็จึงเดินทาง แต่ก่อนจะเดินทางก็
ท าการตกลงกับผู้ร่วมเดินทางว่า ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตห้ามเทน้ าทิ้งแม้แต่นิดเดียว ถ้าจะกินต้นไม้หรือ
ดอกไม้ที่ไม่รู้จักต้องถามก่อนที่จะกิน เมื่อตกลงกันแล้วจึงเดินทาง และเหตุการณ์ก็ซ้ ารอย แต่       
พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาเมื่อเห็นยักษ์แปลงก็พิจารณาเห็นว่า เป็นผู้มีนัยน์ตาแดง ไม่มีเงา จึงตอบ
กับยักษ์ไปว่า “พวกเราชื่อว่าเป็นพ่อค้า ยังไม่เห็นน้้าอ่ืนจะไม่ทิ้งน้้าที่บรรทุกเอามา แต่เราทั้งหลายจะ
ทิ้งในที่ที่ได้เห็นแล้ว ท้าเกวียนทั้งหลายให้เบาแล้วจักไป”  

จากนั้นพระโพธิสัตว์จึงบอกว่า คนเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์ เป็นยักษ์แปลงมาเพ่ือหลอกให้พวกเรา
ทิ้งน้ า แล้วเมื่อพวกเราก าลังอ่อนแรงก็จะมาเคี้ยวกินเป็นอาหาร พวกกลุ่มพ่อค้ากลุ่มแรกคงจะต้องถูก
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ยักษ์หลอกแล้วถูกเคี้ยวกินไปแล้วพวกท่านอย่าได้ทิ้งน้ าแม้แต่น้อย และให้เร่งเดินทาง เมื่อเดินทางต่อ
ก็ได้เห็นกระดูกทั้งคนและสัตว์เกลื่อนจึงรีบให้ทั้งคนและโคกินอาหารเย็นตั้งยังวัน  ให้โคอยู่ตรงกลาง 
ให้คนที่แข็งแรงถือดาบคอยป้องกันจัดเวรอารักขาตลอดคืน จนวันรุ่งขึ้นจึงให้รีบท ากิจแล้วให้โคกิน
หญ้า จากนั้นก็ทิ้งเกวียนที่ไม่แข็งแรง แล้วไปเอาเกวียนที่แข็งแรงที่ถูกทิ้งร้างไว้ สินค้าที่มีค่าน้อยของ
ตนก็ทิ้งแล้วเลือกเอาแต่สินค้าที่มีค่าที่เกลื่อนบริเวณนั้น เมื่อท าการค้าขายก็ได้ขายได้มูลค่าถึง 2 เท่า 3 
เท่าได้พาบริษัททั้งหมดกลับนครของตน ๆ อย่างปลอดภัย ซึ่งจากข้อคิดในเชิงตรรกะเรื่องอปัณณก
ชาดกนีส้ามารถแยะประเด็นวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 จากพุทธพจน์ในชาดกเรื่องนี้ว่า “บัณฑิตบางพวกกล่าวฐานะที่ไม่ผิด ส่วนนัก
ตรรกะทั้งหลายกล่าวฐานะที่สอง (ฐานะที่ผิด) ปัญญาชนทราบข้อนั้นแล้ว พึงถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้”   
จากประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาสอนให้ยึดถือหลักความจริงที่แน่นอน ไม่ให้ความส าคัญกับ  
การคิดคาดคะเน หรือการเดา เพราะการคาดคะเนหรือการเดานั้นอาจผิดก็ ได้ถูกก็ได้ยังไม่แน่นอน
ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยรับรองเฉพาะความจริงที่ประจักษ์ชัดเท่านั้น 

ประเด็นที่ 2 เรื่องราวในอปัณณกชาดกได้เล่าเรื่องที่แสดงถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้
หลักตรรกวิทยา หรือการคาดคะเนสถานการณ์ที่ผิดพลาดจนท าให้ตนเองและบริวารต้องจบชีวิต    
พระพุทธองค์ตรัสว่า “อย่าได้เชื่อถือโดยการเดาเอาเอง (มา ตกฺกเหตุ) อย่าได้เชื่อถือโดยการคาดคะเน   
(มา นยเหตุ) และอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการ (มา อาการปริวิตกฺเกน)”(พระไตรปิฎก
ภาษาไทย,20/123/260) เพราะเป็นความเชื่อที่ยังไม่มีเหตุผล ไม่มีงานวิจัยรองรับ ยกตัวอย่างเช่น 
พระโพธิสัตว์ตอบยักษ์ว่า “พวกเราชื่อว่าเป็นพ่อค้า ยังไม่เห็นน้ าอ่ืนจะไม่ทิ้งน้ าที่บรรทุกเอามา แต่เรา
ทั้งหลายจะทิ้งในที่ที่ได้เห็นแล้ว ท าเกวียนทั้งหลายให้เบาแล้วจักไป”  

โดยสรุป พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธการใช้ตรรกวิทยาทั้งหมด เพียงแต่ให้ใช้สติปัญญา
ตรวจสอบให้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยเชื่อ ตรรกวิทยามีประโยชน์ในแง่การใช้ชีวิตทางโลก
มากกว่าน ามาใช้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะในพุทธศาสนาเน้นให้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง รู้แจ้งด้วยตนเอง (เอหิปสฺสิโก) มากกว่าการคิดหาเหตุผลเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน 

 
บทสรุป 

จากประเด็นที่ตั้ ง ไว้ว่ าพระพุทธศาสนาปฏิ เสธตรรกวิทยาหรือไม่  จึ งได้ข้อสรุปว่า
พระพุทธศาสนากับตรรกวิทยามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธตรรกวิทยา
ทั้งหมด นอกจากนี้พระองค์ยังยอมรับตรรกวิทยาบางส่วนที่ มีประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิต          
การแก้ปัญหาชีวิต และการแสวงหาความรู้ เพ่ือออกจากทุกข์ โดยใช้เหตุผลเป็นปทัสฐานเพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งเป้าหมาย จริงอยู่แม้ในทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรม  ทางพระพุทธศาสนาจะบอกว่าไม่สามารถ
ที่จะใช้เหตุผลหรือตรรกวิทยาคาดคะเนได้ ต้องอาศัยการปฏิบัติขัดเกลาโดยมีศีล สมาธิ และปัญญา
เป็นหนทางมุ่งสู่มรรคผลนิพพาน แต่การเผยแผ่ธรรมค าสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลทุก
ระดับทุกหมู่เหล่าทุกระดับ และทุกประเภทนั้น บางครั้งพระพุทธองค์เองก็ทรงใช้วิธีการที่คนสมัยนี้
คุ้นเคยกันนั่นก็คือหลักตรรกวิทยาแบบอุปนัยนั่นเอง ดังเช่น ตอนที่พระองค์ทรงโปรดนางกิสาโคตรมีที่
ลูกน้อยคนเดียวของนางเกิดตายกะทันหัน ท าให้นางเกิดสติวิปลาศไปชั่วขณะไม่ยอมรับความจริงว่า
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ลูกน้อยคนเดียวของเธอตายแล้ว เพราะความรักมากนั่นเอง ดังนั้นนางกิสาโคตรมีจึงได้เที่ยวไปขอ
ความช่วยเหลือจากคนทั่วไปว่าขอให้ช่วยรักษาลูกของเธอให้ฟ้ืนคืนชีพด้วยเถิด จนกระทั่งบัณฑิตคน
หนึ่งเกิดความสงสารจึงแนะน าให้ไปหาพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงทราบด้วยญาณทัสนะว่าหากสอนไป
ตรง ๆ ว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนเกิดมาต้องตาย นางกีสาโคตรมีก็คงจะไม่เข้าใจเพราะ
ในขณะนั้นเกิดสติวิปลาศอันเนื่องมาจากความโศกเศร้าครอบง าจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นพระองค์จึง
ตอบไปว่าพอมีทางรักษาได้ แต่มีข้อแม้ว่านางต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผัดกาดในบ้านที่ที่ไม่เคยมีคนตายมา
ก่อนแล้วพระองค์ก็จะได้ใช้ เมล็ดพันธุ์ผัดกาดนั้นปรุงยาเพ่ือรักษาชีวิตลูกของนาง จากอุบายที่
พระพุทธเจ้าใช้นี่เองจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพระองค์ทรงใช้ทฤษฎีที่สอดคล้องกับการแสวงหาความรู้
จากตรรกวิทยาแบบอุปนัย นั่นคือการแสวงหาความรู้จากสิ่งเล็ก ๆ ไปสู่สิ่งใหญ่หรือสิ่งสากล เพราะว่า
เมื่อนางกิสาโคตรมีไปถึงบ้านหลังไหน ทุกบ้านก็จะตอบท านองเดียวกันว่าบ้านนี้เคยมีคนตายแล้ว     
ท าให้นางกิสาโคตรมีได้สติกลับมา แล้วเกดิเป็นข้อสรุปเชิงความรู้ว่าแท้จริงแล้วความตายเกิดได้กับทุก
คนทุกเภทและทุกวัยนั่นเอง จากประเด็นตรงนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้
หลักการสอนแบบตรรกวิทยาด้วยเหมือนกัน 
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บทคัดย่อ 

 บทบาทพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจวบจนปัจจุบัน ยังเป็นบทบาทที่โดดเด่นด้านการศึกษาพัฒนา
ตน  ด้านการเผยแผ่ และการท าสังคมสงเคราะห์ ขณะนี้ พระพุทธศาสนาเปลี่ยนผ่านมาถึง 2600 ปี 
พระพุทธศาสนายังคงได้รับการยอมรับในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย พระสงฆ์ไทยในบริบทสังคมไทย ได้รับ
บทบาทเพ่ิมขึ้นเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงความเจริญด้าน
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ก็ถูกน ามาส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการสมดุลในการเผยแผ่ธรรมะ เช่น faces book 
YouTube Instagram เป็นต้น พระสงฆ์ผู้น าธรรมะมาเผยแผ่สู่สังคมในยุคปัจจุบันจึงเป็นผู้ใช้เครื่องมือตามยุค
สมัย โดยมีการบูรณาการหลักธรรมเข้ากับชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งพ้ืนฐานชีวิตของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ที่
ส าคัญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีจ านวนมหาศาลเพียงพอส าหรับการเลือกใช้ให้เหมาะสมทั้งระดับ
บุคคลและสังคม  
 
ค าส าคัญ : บทบาทพระสงฆ์, การเผยแผ่ธรรมะ 
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Role of Monks and Their Dharma Propagation in the 21st Century 
Ntthapong  Malisorn1, Prayoon Pomsuwan2, Somporn  Laochalart3 

1,2,3Phranakhon Rajabhat University 

 
Abstract 

The Buddhist monks from the Buddha’s time to the present day still play a prominent 
role in an education for self-development, propagation, and social welfare. At present, 
Buddhism has its age of over 2,600 years. it still has been accepted in Thai society widely. Thai 
monks in the context of Thai society have gained more roles in 6 areas, namely religious 
governance, religious education, educational welfare, Buddhism propagation, public help, and 
public welfare. When society changed, the progress of media, technology, and various 
innovations, for example, faces book, YouTube, Instagram, etc. has been promoted to create a 
balance in the propagation of Dharma. Therefore, in the present day, the monks who propagate 
dharma to the society are the users of tools in accordance with the era by integrating dharma 
principles into life appropriately, because the basis of human life has not changed. Most 
importantly, the dharma principles that the Buddha has taught are many and various  enough 
to be chosen appropriately, both personally and socially.      

 
Keywords : The role of monks, Dharma propagation. 
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บทน า 
บทบาทและการปรับตัวของวัดและพระสงฆ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านต่าง  ๆ 

นับว่ามีผลกระทบกับวัดและพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่เคยมีมาในอดีตลดลงไปในปัจจุบัน
เราจะเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ลดน้อยลงไปหลายด้าน มีประชาชนไม่น้อยที่เข้าใจว่า บทบาทของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบันอยู่ที่เป็นผู้กระท าพิธีกรรมบ้าง เป็นหมอดูบ้าง ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สับสนในทางบทบาทบางคนเมื่อไม่
เข้าใจบทบาทของพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็พลอยเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ไปจากปัญหาดังกล่าวพระบุญโชค ส่งแสง ) 
2547:2) ได้แสดงว่า ปัญหาเช่นนี้ท าให้วัดและพระสงฆ์ต้องปรับตัวและเพ่ิมบทบาทด้านต่าง ๆ เพ่ือชดเชยบทบาท  
ที่สูญเสียไป ซึ่งพอสรุปบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในปัจจุบันได้ดังนี้ การเผยแผ่หลักค าสอนด้วยวิธีต่าง  ๆ เช่น    
งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก การเผยแผ่ทางวิทยุและโทรทัศน์ วารสารและนิตยสารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระมหาประสิทธิ์ รวมพิมาย พบว่า “พระธรรมทูตเป็น
ทั้งบุคคลและสังคมในอุดมคติที่มีวิถีชีวิตอันประเสริฐ สงบ เรียบง่าย มีอิสรภาพทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ 
ปราศจากการถูกครอบง าจากกรอบความคิด ความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ที่ผิดพลาดและระบบโครงสร้างสังคมที่
สูญเสียดุลยภาพ” 2. การให้ค าแนะน าทางด้านจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ หรือนักจิตวิทยา 3. 
เป็นที่พ่ึงทางจิตวิญญาณ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 4. การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านอ่ืน ๆ เช่น ทางวิชาการทั้ง
ทางด้านพุทธศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่สามารถท าได้ เช่น การเกษตร เป็นต้น 5. เป็นผู้น าทางด้านการพัฒนา   
ต่าง ๆ ในสังคมชนบท เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น 6. เป็นผู้ให้การสงเคราะห์ทางด้านวัตถุ 
เช่น ให้ทุนการศึกษา อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น 7. ท าหน้าที่เป็นครูสอนศีลธรรม จริยธรรมตามโรงเรียน
ต่าง ๆ หรือตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นภายในวัด 8. ให้การอบรมแก่เยาวชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การน าเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร เป็นต้น 9.งานด้านการค้นคว้าและวิจัยเป็นผลงาน
ทางด้านวิชาการที่ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือให้พุทธศาสนิกชนได้น าไปศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะผลงานของหลวงพ่อพุทธทาสและพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น 10. การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและประเพณีต่าง  ๆ หลายวัดได้จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เพ่ือรวบรวมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษ
ของตนเป็นต้น 11. ให้การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยยาแพทย์แผนโบราณหรือวิธีทางไสยศาสตร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันนี้พระสงฆ์มีบทบาทหลายด้านและบทบาทที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งก็คือ การเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษท่ี 21 นี้ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและความเหมาะสมในการเผยแผ่ธรรมะตามยุคสมัย 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับแนวคิดการเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษท่ี 21 

 
วิธีการศึกษา 

งานนี้เป็นการศึกษาเอกสาร documentary ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาด้านบทบาทและแนวคิดด้านการ
เผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่21 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านบทบาทของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันที่ได้น าเอาหลัก

ธรรมะในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในศตวรรษที่21 
 

บทบาทพระสงฆ์ 
บทบาทท่ีส าคัญยิ่งของพระสงฆ์เป็นไปตามพระธรรมวินัยและ พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ดังนี้  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 (2546:602) ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทดังนี้ 

บทบาท หมายถึง การท าท่าตามบท การร าตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การท าตามหน้าที่ทึ่ไดก าหนดไว้ 
เชน บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรธิดา บทบาทของครูในการสอนหนังสือ เป็นต้น 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2537:45) ได้กล่าวถึงบทบาทว่า ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 3 ประการ 
คือ 1. บทบาทในอุดมคติ (ideal role) ได้แก่ บทบาทที่กาหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตามความค าดหวังของบุคคล
ทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพหนึ่งๆควรกระท าแต่อาจไม่มีใครท าตามนั้น 2. บทบาท
ตามที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (perceived role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆจะค าดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็น
อย่างไร ทั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยมหรือบุคลิกภาพและประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคน 3. บทบาทที่
แสดงออกจริง (actual / enacted role) ได้แก่การกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริง ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ
หน้าในขณะนั้นด้วย 

จากแนวคิดที่ระบุข้างต้น สงวน สุทธิเลิศอรุณ ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาท แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพแสดงจริงซึ่งอาจจะเป็นบทบาท
หน้าที่ที่สังคมค าดหวัง หรือบทบาทท่ีตนค าดหวัง หรืออาจไม่เป็นบทบาทที่ตนเองหรือสังคมค าดหวังก็ได้  

2.บทบาทตามความค าดหวัง (Expected Role) เป็นบทบาทหน้าที่ผู้อ่ืนค าหวังว่าเจ้าของควรมีบทบาท
เช่นไร  

3. บทบาทตามลักษณะการรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทหน้าที่เจ้าของสถานภาพรับรู้ว่าตนเอง
ควรจะมีบทบาทเช่นไร 

จากทฤษฎีทั้งหลายที่กล่าวมานี้ พอจะสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ต าแหน่ง
ตามสถานภาพที่ตนเองเป็นอยู่ ถ้าต าแหน่งหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็เปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นตาแหน่ง
และสถานภาพกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งและสถานภาพจึงควบคู่กันเสมอ การแสดง
บทบาทของบุคคลนั้น ต้องเข้าถึงความหมายของบทบาท 4 ประการได้แก ่

1. ความคาดหวังในบทบาท คือ บทบาทที่มีอยู่ระบบสังคมเป็นบทบาทที่บุคคลในสังคมค าดหวังให้บุคคล
อ่ืนปฏิบัติอยู่เม่ือดารงตาแหน่งอยู่ในสังคม  

2. การรับรู้บทบาท คือ การที่บุคคลมองเห็นหรือค าดหวังว่าตนเองควรจะมีบทบาทเช่นไร ซึ่งอาจจะ
สอดคล้องกับความค าดหวังของสังคมหรือไม่ก็ได้  

3. บทบาทของพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงของบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะท างอาชีพหรือการเงิน  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
64 

4. การยอมรับบทบาท คือการที่บุคคลปฏิบัติตามความคิด โดยผ่านกระบวนการของบทบาทท้ัง 3  
บทบาทของวัดกับสังคมไทย 
พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ( 2513:11) พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงหน้าที่ของสมณะในการตอบแทน        

การอนุเคราะห์แก่กุลบุตรผู้บ ารุงแก่สมณะในเรื่องทิศ 6 ว่า 1. สอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะนาให้ตั้งอยู่ในความ
ดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม 4. สอนสิ่งที่ยังไม่เคยได้สดับเล่าเรียน 5. ชี้แจงให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ได้จากพุทธ
พจน์นี้ จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อผู้อุปการะทั้งหลายว่า ตนจะต้องเป็นผู้เผยแผ่ประกาศศาสนา 
ประกาศธรรมสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆเช่น การเทศน์ การปาฐกถา การท าเอกสารเผยแผ่ การจัดตั้งสถานศึกษา 
เป็นต้น จากพุทธพจน์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัดและพระสงฆ์เป็นรากฐานที่ส าคัญของชุมชนวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรของวัดเป็นตัวแทนของวัดมีบทบาทเป็นผู้น าของชุมชนและ
ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนประชาชนเข้าร่วมและยอมรับในกิจกรรม
เหล่านั้น วัดจึงมีส่วนช่วยภาครัฐในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง มีการสงเคราะห์ อนุเคราะห์สังคม
โดยรวมตอบสนองความต้องการของชุมชน ช่วยอบรมพัฒนาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างม่ันคงและยั่งยืนนับตั้งแต่สมัยโบราณวัดมีความสาคัญยิ่งต่อสังคมไทย ทุกหมู่บ้านมี
วัดเป็นศูนย์กลาง มีพระสงฆ์เป็นผู้นา ท างจิตใจและสติปัญญา เป็นศูนย์กลางของความเชื่อถือและความสามัคคี 
ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญเสียไป จากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรม เพราะความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทย อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทมากบ้างน้อย
บ้าง ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ละสังคมโดยเฉพาะในชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลมาก ๆ พระสงฆ์
ยังคงมีบทบาทในระบบชีวิตของพุทธศาสนิกชน จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอดเวลาตั้งแต่สมัย อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต   

ภารกิจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ .ศ. 2535 มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต:2539:76) 

ด้านการปกครอง การปกครองคือการดูแลกลุ่มบุคคลให้อยู่ในระบบโดยให้มีระเบียบและอยู่ใต้พระธรรม
วินัย กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง และต้องเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายของบ้านเมืองโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้น า
ของวัดนั้น ๆ ด้านการศาสนศึกษา พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (อ้างแล้ว : 77) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆอันสมควรแก่สมณะการศึกษาของสงฆ์    
แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตามประวัติความเป็นมา
ส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาท้ังคดีท างโลกและคดีท างธรรมมาเป็นอย่างดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่า
เรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี 2 ประการ คือ 1. คันถะธุระ คือ 
ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน 2. วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการบาเพ็ญภาวนาหรือเจริญ
พระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนยอด 

ในปัจจุบันการศึกษาของภิกษุสงฆ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
2)การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 3) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ สรุปได้ว่าการศาสนศึกษาคือ การศึกษา
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เรื่องของศาสนา รวมทั้งการจัดการบริหารการปริยัติของคณะสงฆ์ ทังแผนกสามัญ ,แผนกธรรมและแผนกบาลี   
โดยภาพรวมต้องศึกษา 1.คันถะธุระ กิจด้านการเรียน ซึ่งมีทั้งนักธรรม เริ่มตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอก
และบาลีเริ่มตั้งแต่ ประโยค 1-2 จนถึง เปรียญธรรม 9 ประโยค 2.วิปัสนาธุระ กิจด้านวิปัสสนา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ เด็กเยาวชนให้มีคุณธรรมโดยให้
ได้รับการศึกษาท างพระพุทธศาสนาและจัดให้มีการศึกษาแบบทางเลือกเช่นจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ โรงเรียนการกุศลของวัด ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน รวมทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยจัดตั้งเป็น
ทุนการศึกษาและจัดแจกทุนการศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา (2540:50-51) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนท ายาทและ
ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
วัดและนอกวัด การบรรยายธรรมท างวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง  ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์
หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาการด าเนินการใดๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมท า
พระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น 

บุญศรี พานะจิตต์ (2545:21) กล่าวว่า การประกาศธรรมเป็นบทบาทที่ส าคัญของสถาบันสงฆ์ การเผยแผ่
พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณา
ของพระสงฆ์ งานเผยแผ่ที่พระสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันมีดังนี้ 1) งานพระธรรมทูต ด าเนินงานโดยใช้มติ   
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ .ศ. 2508 โดยจัด
พระสงฆ์ผู้สมัครบาเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่ว โดยการเทศน์    
การบรรยาย การสนทนาธรรมีกถา นาฝึกสมาธิ นาเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน นาพัฒนาท้องถิ่น สาธิตและนาจัด
กิจกรรม 2) หน่วยอบรมประชาชนประจาต าบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตามระเบียบมหาเถร
สมาคม ให้พระสงฆ์ในชนบทมีบทบาทและเป็นแกนนาในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น 3) งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา 4) งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุตั้งแต่ 
10 ปี เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน 5) การส่งเสริม
หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วัดและประชาชนจัดให้มีขึ้นในวัด ในหมู่บ้าน เพ่ือ
ฝึกอบรมด้านความรู้เรียก พุทธมามกาจารย์ แบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ7 – 10 
ขวบ คณะมัธยมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ 11 – 15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะได้แก่ เด็กอายุ 16 – 18 ปี       
6) การเผยแผ่ท างสื่อมวลชน เป็นการดาเนินการโดยเผยแผ่ท างวิทยุ โทรทัศน์วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรมและ
การเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมีการตั้งวัดในต่างประทศ 7) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชนตามศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัด
โครงการลานวัดลานใจการกีฬา เป็นต้น สรุปความว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการจัดการเตรี ยมบุคลากร 
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การเลือกกลุ่มเป้าหมายการใช้วิธีการ (กลยุทธ์) ในการด าเนินการ การใช้สื่อ ให้ถูกต้องเพ่ือนาธรรมะขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ การสาธารณูปการคือกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนา บูรณะ 
ก่อสร้างดูแลรักษาวัด ท าให้มีความน่าอยู่ สะดวกในการใช้สอย และใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์คือการช่วยเหลือพัฒนาสังคมรอบๆวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคล สถานที่ 
สภาพจิตใจ การเป็นอยู่ โดยให้การอุปถัมภ์เป็นภาระในการประสานงานติดต่อ 

จากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ดังนี้ว่า  ภารกิจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 มี 6 ด้าน คือ ด้านการ
ปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์  

โดยสรุปด้านบทบาทจากบทบาทที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าบทบาทของวัด และพระสงฆ์ ท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของวิชาการใหม่ ๆ ทางสังคม จริยธรรมและประเพณี ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์เหล่านี้ เมื่อกล่าวโดยสรุป
แล้วมี 2 ประการ คือ บทบาทที่สืบเนื่องมาจากสังคมแบบดั้งเดิม และบทบาทที่พระสงฆ์ได้ปรับตัวให้เป็นไป     
ตามสภาพของสังคมและจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ส่งผลให้พระสงฆ์ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพของ
สังคมจากเดิมที่ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่เคยเรียบง่ายก็เปลี่ยนไป พระสงฆ์ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคม
มากขึ้น จะเห็นว่า ตามวัดต่าง ๆ จะมีเครื่องอ านวยความสะดวกที่เป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่มากขึ้น เช่น ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ในประเด็นนี้เอง ท าให้
ประชาชนที่ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นของพระสงฆ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็พลอยเสื่อมศรัทธาไปก็มี     
ถ้ามองกันด้วยใจเป็นกลาง ก็จะพบว่า สิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาน ามาถวาย และอีกส่วนหนึ่งก็
เป็นสิ่งที่พระสงฆ์จัดหาซื้อมา ซึ่งเงินที่น าไปซื้อสิ่งเหล่านี้ ก็ได้มาจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาน ามาถวายเช่นกัน     
เราทราบกันดีว่า พระสงฆ์ก็มาจากลูกหลานชาวบ้าน การด ารงชีพของพระสงฆ์ก็เนื่องด้วยชาวบ้าน เมื่อมีผู้มีจิต
ศรัทธาน ามาถวาย ก็จ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษาน้ าใจ และสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 
เทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ล้วนแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งสิ้น ถ้าพระสงฆ์น าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใ ช้
ในทางท่ีเป็นประโยชน์เช่น ดูข่าว หรือรายการต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทบาทด้านการ
สอนธรรมหรือการให้ค าปรึกษาแก่ชาวบ้านให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
งานคณะสงฆ์หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแปลกแต่ประการใด  

เมื่อกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยเราด้วยแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ตลอด อย่างงานแต่งงานก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มา
ในงานแต่งด้วย พอเกิดก็ต้องนิมนต์พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรท าบุญวันเกิด เจ็บป่วยก็ไปหาพระท าบุญและ
บางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบ้าน เป็นเจ้าของต าราหมอยาพ้ืนบ้าน ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน บทบาทก็มีความ
ชัดเจนมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของ
บุคคลหนึ่ง ที่มีความสนใจในงานของพระสงฆ์ ในบทบาทของพระสงฆ์ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของ
พระสงฆ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมมองเห็นประโยชน์นั้นเด่นชัดมากขึ้น 

บทบาทเหล่านั้นยังคงด ารงอยู่หรือไม่ ภาวะผู้น าชุมชนของพระสงฆ์สูญหายไปไหน ประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่
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น่าศึกษาสืบค้นทั้งสิ้น อีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญกับปัจจุบันคือบทบาทพระสงฆ์ไทยในสังคมยุคโลกาภิวัตน์สังคมยุค
โลกาภิวัตน์ถือได้ว่าเป็นระบบหนึ่งของการพัฒนาระบบทุนนิยมและยุคความรู้ ซึ่งทุกคนสามารถน าความรู้จาก
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของตนและสังคมที่
ตนด ารงอยู่ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในยุคปัจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก 
นักคิดในแวดวงต่างๆ ของโลกและไทยต่างให้ความสนใจกับสภาพสังคมเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ผู้น าที่ ประสบความส าเร็จ
ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นผู้ส่ างเสริมการพัฒนาผู้น า และกระตุ้นบทบาทสมมติของการเป็นผู้น า บุคคลที่ท างานใน
องค์กรระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล รับผิดชอบต่ออาชีพของตนเอง มีแรงจูงใจจากภายใน และมีการแสวงหา
ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับสิ่งที่จะสูญเสีย (James Prewitt, Richard Weil and Anthony McClure, 2011) ใช้
กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืนในการท าความเข้าใจ ยอมรับเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (Yukl, Gary. A., 2009) นอกจากนี้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้น าขององค์กร (McCann Jack and 
Roger Holt, 2009) เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21   
ที่น่าสนใจ เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet)และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น สามารถท าให้โลกของเรามีขนาดเล็กลงเท่ากับ
เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง ในบางครั้งการนัดรวมตัวหรือชุมนุม หรือการหาแนวคิดร่วมเพ่ือ (วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1: 279) ท ากิจกรรมไม่ว่าจะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมนุษย์ก็สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได้ประเทศส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าการเข้าควบคุมตัวและการสื่อสารของประชาชนกระท าได้ยาก ยกเว้น
บางประเทศที่เป็นเผด็จการ เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเปิดเผยมากขึ้นแม้กระทั่ งเรื่องความไม่โปร่งใสของรัฐบาล 
แต่ละประเทศพระพุทธศาสนาสามารถท าให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปรนเปรอทางวัตถุ
และความสนุกสนานบันเทิงที่ได้มาโดยฉับพลัน ความสุขสงบในจิตใจกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่า
เงินตราและสิ่งเสพจะท าให้มีความสุขแต่แม้จะมีเงินมากเท่าไหร่ ก็หาได้มีความสุขเพ่ิมขึ้นไม่เคยมีการวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาโดยสอบถามผู้คนว่าอะไรจะช่วยให้เขามีความสุขมากขึ้น ค าตอบก็คือมีเงินมากขึ้น แต่เมื่อมีเงินมาก
ขึ้นก็จะพบว่าชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลย อาจเป็นทุกข์กว่าเดิมด้วยซ้ าความทุกข์ท่ามกลางความมั่งคั่งนี้เองที่
ท าให้ผู้คนจ านวนมากขึ้นตระหนักว่า ศาสนาอาจเป็นค าตอบได้ แต่ศาสนาเป็นอันมากก็ไม่สามารถ ให้ความสงบ
อย่างที่ต้องการได้ ส่วนหนึ่งเพราะไปติดยึดกับประเพณีและ รูปแบบ ซึ่งเป็นเพียงเปลือกนอกของศาสนาจนละเลย
บทบาทที่ ส าคัญกว่าอันได้แก่การบ าบัดความทุกข์ทางจิตวิญญาณ ยิ่งกว่านั้นสถาบันศาสนาจ านวนไม่ น้อยก็กลับ
ถูกอิทธิพลของบริโภคนิยมครอบง าจนไม่เป็นที่ศรัทธานับถือของผู้คนภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับพุทธศาสนา
ด้วยเช่นกัน การแพร่สะพัดของบริโภคนิยมในสังคมไทยปัจจุบันมิใช่อะไรอ่ืน หากเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของ
พุทธศาสนาในการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของผู้คน แน่นอนว่าการคล้อยตามบริโภคนิยมอย่างที่         
วัดวาอารามไม่น้อยก าลังท าอยู่ในปัจจุบันมิใช่ทางออกที่พึงประสงค์ ทางออกส าหรับพุทธศาสนาจักต้องเริ่มต้นจาก
การปฏิรูปสถาบันสงฆ์ ทั้งด้านการปกครองและการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในทางจริยธรรมและ
สามารถชี้น าผู้คนให้เข้าถึงความสงบสุขภายในท่ามกลางความผันผวนไม่แน่นอนของกระแสโลกาภิวัตน์ 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้น าทางสติปัญญาให้แก่ชุมชนในการแก้ไขปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ อนุรักษ์
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สภาพแวดล้อมและสร้างความสามัคคีกลมเกลียว บทบาทดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการน าธรรมะกลับมา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน และช่วยฟื้นฟูศาสนาให้กลับมามีความส าคัญต่อสังคมดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์ไทยใน
ยุคสังคมโลกาภิวัตน์ สรุปคือ บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงเป็นบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผ่ค าสอนและสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง มีคุณธรรมและหลัก
ความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย แต่กล่าวตามหน้าที่ทางศาสนาแล้ว มี 6 อย่าง ได้แก่ ห้ามปรามสอนให้เว้น
จากความชั่ว แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟัง ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่
เคยฟังชี้แจงอธิบาย ท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบ
ความสุข ความเจริญในชีวิต เป็นต้น มนุษย์จะดีจะประเสริฐอยู่ที่การกระท ามนุษย์ก็ต้องพัฒนาชีวิตของตนทั้ง
พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาขึ้นไป มนุษย์จึงประเสริฐได้ ดีงามได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน ด้วย
การศึกษาเรียนรู้  เพราะฉะนั้นจึงต้องส่งเสริมปัญญามนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้น
พระพุทธศาสนาจึงท าให้เกิดการศึกษาแบบที่เรียกว่าการศึกษามวลชน พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทยของ
เราแล้ว สังคมไทยของเราเป็นไปตามหลักพระพุทธ-ศาสนาแล้ว หลักมีอยู่เท่านี้ เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แน่นอน แม้แต่
ส่วนที่น ามาใช้แล้ว นานๆ ไปเมื่อเป็นของส่วนรวม สังคมใหญ่  ๆ ก็มีการคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนไปได้ จึงต้องมี     
การตรวจสอบ ปรับตัวแก้ไข โดยน าเอาหลักแท้ ๆ มาเป็นมาตรฐาน คือปรับตัวเข้ากับหลักการที่ถูกต้องจริงแท้ให้
ได ้(P. A. Payutto, 2011) 

แนวคิดการสื่อสารในด้านพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
การสื่อสารเชิงพุทธ หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยหลักการและแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่ง

ให้เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์เพื่อผู้อื่น  
ค าว่า “เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ หากทราบแล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็น

ศัพท์ที่มีลักษณะแสดงถึงมีความใจกว้าง และไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน ในการ
เผยแพร่หรือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์นิยมใช้ค าว่า “เผยแพร่” เช่น อ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของ
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนับเป็นศาสนาประจ าชาติ องค์การ สมาคม
ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะใช้ค าว่าเผยแพร่พระพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นหน้าที่
ของพระภิกษุสามเณรหรือพระสงฆ์จะใช้ค าว่าเผยแผ่ เช่น “พระพุทธศาสนาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะ
พระสาวกได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าขาดการเผยแผ่แล้ว พระพุทธศาสนาจักไม่แพร่หลายมาจนถึงทุก
วันนี้” 

รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะประเภทการสื่อสาร หรือแบบแผนการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ทั้ง   
การสื่อสารเชิงวัจนะ และการสื่อสารเชิงอวัจนะก็ได้ กระบวนการสื่อสาร หมายถึง วิธีการ หรือล าดับขั้นตอน    
การสื่อสารที่มีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร วิธีการสื่อสาร ผู้รับสาร ผู้รับก็รับรู้ถึงสารที่ถูกส่งมานั้น
และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลาย ได้แก่      
การด าเนินการเพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้เกิดประโยชน์สุข ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ 3 ประการ 
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คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ สัมปรายิกัตถประโยชน์และปรมัตถประโยชน์ พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ
ทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรตรา 37 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 สรุปดังนี้  

จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจะต้อง
ปฏิบัติรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะต้องจัดท า อันเป็นภารกิจประจ าตลอดเวลาที่ด ารงตาแหน่ง
เจ้าอาวาส หรือต าแหน่งที่สูงขึ้นไปแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เป็นธุระในการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอน    
พระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 2. เป็นธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ท้ังวัด และพระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรม
ทูต ธรรมจาริกธรรมพัฒนา และหน่วยอบรมทางจิต มีทั้งหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) 
ทั้งนี้การเผยแผ่จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 1. พระสงฆ์จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยและปฏิบัติ
ตามอย่างจริงจังสอนอย่างไร ปฏิบัติอย่างนั้น 2. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือประโยชน์ของตน        
3. ไม่ยึดติดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 4. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความพระธรรมวินัยตามความชอบใจ หรือความ
ต้องการของประชาชน 5. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 6. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนา
อ่ืน ๆ พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลกและ   
ความมั่นคงของชาติไทย ผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตามค าสอนของ
ศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ  

หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน
ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ        
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้ 

1. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาทตลอดจนถึงการปฏิบัติ  
อันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 2. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 3. หาอุบายวิธี
ให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะนาที่เป็นประโยชน์ 4. แนะนาสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี 
และการปฏิบัติ 5. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม และได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดย
ถูกต้อง 6. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดข้ึน หรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดยที่ชอบ 7. ขวนขวาย
เพ่ือให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น 8. ขวนขวาย
จัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือ
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง  
เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่าง ๆ ได้ท่อง ได้อ่านได้ ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 9. ขวนขวาย
จัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้นไว้เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 

การท างานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะงานด้านการเผยแผ่ ที่ถือได้ว่าเป็นบทบาทหลักของคณะสงฆ์และมี
ความโดดเด่นมาโดยตลอดมีผลท าให้สังคมมีคุณธรรม มีศีลธรรม สังคมมีความสงบสุขร่มเย็น เด็ก ๆ มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ลูก ๆ มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมีน้อย แม้ปริมาณพระสงฆ์จะมี
น้อย สื่อการสอนเพื่อการเผยแผ่มีน้อย เช่น ไม่มีหนังสือพิมพ์ ไม่มีวิทยุ ทีวี อินเตอร์เน็ต อย่างสมัยทุกวันนี้ แต่การ
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ท างานค่อนข้างจะมีคุณภาพ พระสงฆ์มีอุดมการณ์ในการท างานมีทิศทางการท างานที่ชัดเจน แต่เพราะสื่อทั้งหลาย
ไม่ส่งผลต่อการท างานเผยแผ่ธรรมะ ตรงกันข้ามอาจเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่ธรรมะด้วยซ้ าไป คณะสงฆ์จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนและพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ดังนี้ 

กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณี และปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะจัดขึ้น มีการด าเนินการดังนี้ 

1. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัด 
ที่บ้าน และผู้อาราธนาที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดาคือเทศน์รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา      
2 รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบ
บันทึกเสียง น าไปเผยแผ่ในที่ต่าง ๆ และโอกาสต่าง ๆ 2. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่างๆหรือ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน าไปเผยแพร่ในที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ 
รวมถึงตลอดการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 3. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ 
หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจ า หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือใน
หมู่บ้านใกล้เคียงเช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าตาบล (อ.ป.ต.) หน่วย
สงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้าน
คฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆการบรรยายธรรมในที่
ประชุมและทางสื่อมวลชนต่าง ๆ การตั้งชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ 5. การจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ บางวัดจัดให้มีปาฐกถาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลาย
ประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการประกวดกัน วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขน
ทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย นอกจากนั้นกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องใน        
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จัดให้มีการเทศน์หรือปาฐกถาธรรมเป็นประจ าทุกสัปดาห์นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมอีกหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา วันสงกรานต์มีการจัดพิธีสรงน้ าพระ 
การแห่พระ การก่อเจดีย์ทราย การขนทรายเข้าวัดการรดน้าด าหัวผู้มีอายุ การเวียนเทียนในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เป็นต้น 

โดยสรุปอาจท าได้คือการตั้งคณะท างานของคณะพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะจัดกลุ่มจัดประเภทของปัญหา จัดล าดับความส าคัญความจ าเป็นและความ
เร่งด่วนของปัญหา สภาพปัญหาต่างๆ ในสังคม ตีกรอบของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดขึ้นของปัญหา วางกรอบ
การท างานและเครือข่ายการประสานงานการเผยแผ่ให้ชัดเจนในทุก ๆ ระดับ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอระดับจังหวัด ระดับภาคและส่วนกลาง จัดให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทุกระดับและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกองค์กร ให้มีการประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพ่ือให้เกิดการศึกษาหาข้อมูลสภาพปัญหาของ
สังคมว่า สังคมขณะปัจจุบันนี้มีปัญหาอะไรบ้าง มาแยกแยะปัญหา จัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วนของปัญหา 
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นเสนอต่อคณะท างานของคณะสงฆ์ในวงที่กว้างมากขึ้น อาจมีคณะท างานจาก
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ภาคประชาชน องค์กรของรัฐและเอกชนด้วยในการแสวงหาปัญหาเพ่ือให้ได้ทราบปัญหาที่แท้จริง อาจมี           
การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับ เก็บรวบรวมรายงานการวิจัย หรือให้พระสงฆ์เราเอง
ท าการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การท างานหากท าไปบนฐานของข้อมูล มีฐานของ
งานวิจัยรองรับ คณะสงฆ์เราจะท างานไปอย่างเข้มแข็ง เพราะหลักของโพชฌงค์ 7 นั้น ข้อที่ว่า”ธัมมวิจย หรือ ธัมม
วิจโย หรือ ธัมมวิจัย” เป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสมือนตัวดาบนอกนั้นเปรียบเสมือนฝักดาบ 

การวัดผลประเมินการเผยแผ่ แนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549:2) ขั้นสุดท้าย
ทุกขั้นตอนในทุกเรื่อง ทุกประเด็นเพราะการท างานทุกอย่างต้องมีการประเมินผลการท างานเผยแผ่กันอย่างจริงจัง
เป็นช่วง ๆ เป็นระยะ ๆ อาจมีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ทั้งฝ่ายผู้ด าเนินการ ฝ่ายผู้รับผลการเผยแผ่
หรือผู้บริโภคเพ่ือนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการท างานเผยแผ่ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง จะต้องสนใจอย่างจริงจังในการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในส่วนของความเป็นพ้ืนฐานสถาบันครอบครัวในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการปกป้อง 
ปรับปรุง รณรงค์และสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจง ท าความเข้าใจสิ่งที่เป็นประเด็นและ
สาระหลักของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงเจตประสงค์อย่างแท้จริงและถูกต้อง
ของพิธีกรรมตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ รวมถึงชี้แจงเก่ียวกับวันส าคัญ ๆ ของเทศกาลประจ าปี  

การเผยแผ่ธรรมะท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงต้องประกอบด้วยองค์ 3 ประการคือ แรงบันดาลใจในความรักใน
ความรู้ รักท่ีจะอยู่ในสังคมและชุมชนด้วยความรักสิ่งที่เป็นอยู่ และสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกที่ตนอาศัยอยู่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก นอกจากตัวอย่างที่ได้ยกมาประกอบแล้ว ให้แนวคิดไ ว้ว่า ในการไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น ความรู้ความสามารถของเรามีด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่ไม่ค่อยบรรลุผลตามที่เรา
ต้องการคงจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยุทธศาสตร์ จึงท าให้มีปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ มาก บางท่านเทศน์ดีสอนดี ก็ยัง
อยู่ไม่ได้ ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะยังมีปัจจัยอะไรหลายอย่าง งานพระธรรมทูตมีความละเอียดอ่อนมาก แถม
ยังถูกค่อนขอดว่าไปสอนเฉพาะกับคนไทยด้วยกัน เขาเอาเราไปเปรียบเทียบ กับพระธรรมทูตธิเบต ญี่ปุ่น หรือ
แม้กระท่ังศรีลังกาท่ีประสบผลส าเร็จมากกว่าในการเผยแผ่กับชาวต่างประเทศ ในขณะที่เราประสบความส าเร็จกับ
คนไทย จึงต้องท าให้หันมามอง เหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเพราะอะไร ก่อนที่เราจะลงไปเผยแผ่จริง ๆ เราต้องท าการ
วิเคราะห์อย่างท่ีนักวางแผนทั้งหลายท ากันก่อนจะไปลงมือปฏิบัติการจริง 

จากมุมมองของพระธรรมโกศาจารย์ สรุปได้ว่า การเผยแผ่ธรรมะนั้น ต้องใช้หลักการวิเคราะห์ swot    
ทั้ง 4 ด้านมาจับเพื่อให้เกิดความส าเร็จได้ ต้องรู้จุดแข็งของตนเพ่ือให้เกิดการเผยแผ่อย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่เข้าใจ
จุดอ่อนหรือจุดด้อยเพ่ือป้องกันหรือเสริมสร้างให้เต็มท่ี เห็นถึงอุปสรรคที่จะเกิดมีขึ้นได้อย่างกระจ่างชัดว่าจะมีด้าน
ใดบ้างจากประสบการณ์อดีตและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะแก้ไขและโอกาสคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองต่าง ๆ และ
สร้างโอกาศให้มีขึ้นเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะได้ 

ทักษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปี ค.ศ. 2005 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งสตวรรษที่ 21 ไว้สามประการดังนี้(1) ความสามารถประเภทที่ 1 การ
ใช้เครื่องมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์รู้จักใช้ภาษา สัญลักษณ์ และเนื้อหาข้อความอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ใช้ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (2) ความสามารถประเภทที่ 2 ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่
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หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง (3) 
ความสามารถประเภทที่ 3 การปฏิบัติโดยอิสระ ค านึงถึงภาพรวม วางแผนชีวิตและด าเนินตามโครงการส่วนตัวที่
วางไว้ ปกป้องและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน์ ข้อจ ากัด และความต้องการ ในยุคที่ผู้คนติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ จนกลายเป็นอีกสังคมหนึ่งในโลกเสมือนจริง ทุกคนสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้โดยไร้ขีดจ ากัด โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพกพาติดตัวไปได้
ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกาลเวลาอีกต่อไป 

พระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมโลกมานานหลายศตวรรษ ผ่านกาลเวลาที่มีความเจริญมาได้จนถึงทุกวันนี้
เพราะการเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าไปมาก พระพุทธศาสนาหากดูผิวเผินจะขัดแย้งกับกระแสของเทคโนโลยี เพราะเป็นลักษณะสังคม
แบบทุนนิยมซึ่งมีความโลภเป็นหลัก แต่หากดูอีกด้านหนึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีมิใช่ความเลวร้ายอยู่ที่ผู้ใช้
ต่างหากถ้าผู้ใช้มีภูมิต้านทานทางจิตที่มั่นคงแล้ว เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ท าให้พระพุทธศาสนากระจาย
ไปยังกลุ่มชนได้อีกมาก มีงานวิจัยเรื่องการสื่อสารยุคใหม่กับความเห็นของผู้บริโภคระบุว่าผู้บริโภคในยุคปี
พุทธศักราช 2551 ให้ความสนใจในสามจอคือจอโทรทัศน์ จอโทรศัพท์มือถือและจอคอมพิวเตอร์                     
(ศรีศักดิ์ จามรมาน (ศ.ดร.), 2551: 68) 

แนวโน้มในอนาคตพระพุทธศาสนาก็ควรใช้ช่องทางเผยแผ่ให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เต็มรูปแบบแล้ว เราสามารถน าพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในสังคมออนไลน์ได้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในการติดต่อสื่อสารของโลกในศตวรรษท่ี 21 

เทคโนโลยีมีเครือข่ายสังคมออนไลน์มีคราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowdsourcing) ที่สามารถถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มีโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์สให้เลือกสรรมากมาย ในขณะที่พระพุทธศาสนามี
แหล่งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เมื่อทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้ในทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จ ากัดด้วยกาลและสถานที่ ในเวลาไม่นานก็จะกลายเป็นเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนา ที่ทุกคนสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาได้โดยไม่จ ากัดกาลเวลาและสถานที่ พระสงฆ์ส่วนหนึ่งก็ท า
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อสังคมออนไลน์วัดที่ส าคัญในอนาคตก็จะปรับเป็นวัดในรูปแบบไซเบอร์เป็นไซ
เบอร์วนาราม หรือวัดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ส าคัญคือเน้นการเผยแผ่สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุ ดให้มนุษยชาติ
สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตอย่างมีคุณค่า หากต้องการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็สามารถศึกษาจาก
พระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ได้  พระสงฆ์ก็จะได้ท าการเผยแผ่ทั้งกับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ และเผยแผ่กับกลุ่มคนที่
ต้องการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น ค าสอนของพระพุทธศาสนาถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของ
บ้านเมือง 

การศึกษาในศตวรรตที่ 21 ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลา หากมี
การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาได้ทุกหนทุกแห่งซึ่งปัจจุบันกระจายไปแทบทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้โดย      
ไม่จ ากัดด้วยเงื่อนไขของกาลเวลาหรือสถานที่ สอดคล้องกับพระธรรมคุณข้อหนึ่งในมหานามสูตร อังคุตตรนิกาย 
ฉักกนิบาต (22/281/318) ค าหนึ่งว่า “อกาลิโก” หมายถึงไม่ประกอบด้วยกาลคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา บรรลุได้
ทันที บรรลุเมื่อใดเห็นผลได้ทันทีเป็นจริงอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่จ ากัดด้วยกาล หากน ามาใช้ในการศึกษาก็จะ
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กลายเป็นว่ามีการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยกาลเวลาอีกต่อไป ในโลกอนาคตผู้ที่มีความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจะท าให้มีโอกาสอยู่รอดในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน 

ทัศนะวิเคราะห์ด้านบทบาท จากแนวคิดด้านบทบาทในพุทธกาลและบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน   
ทีมผู้เขียนเห็นว่าบทบาทท่ีปรากฎในพุทธกาลและปัจจุบันมิได้มีความแตกต่างกันมาก เพราะพระสงฆ์มีหน้าที่หลัก
ตามหลักพุทธบริษัท คือการศึกษาพัฒนาตนก่อน เมื่อตั้งตนได้จึงให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยการเผยแผ่ทั้งด้าน 
การเผยแผ่ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและการเผยแผ่ด้วยภาษา โดยการอาศัยหลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกซึ่งได้น าสืบ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยการศึกษาปริยัติของพระสงฆ์ถือเป็น
บทบาทแรกที่ส าคัญแล้วปฏิบัติในสายวัดป่าโดยการสืบๆต่อกันของอาจารย์ในสายปฏิบัติเช่นหลวงปู่เสาร์         
หลวงปู่มั่น หลวงพ่อชา สุภทฺโท เป็นต้น โดยบทบาทที่ส าคัญของพระสงฆ์คือการปฏิบัติตนตามแบบอย่างตาม   
พุทธบัญญัติและรักษาพระธรรมวินัยตามแนวทางของพระสงฆ์เถรวาทแบบพระสงฆ์ไทย 

ทัศนะวิเคราะห์ด้านการเผยแผ่ ในสังคมไทยการเผยแผ่ได้รับการยอมรับเป็นบทบาทต้น ๆ ในเรื่องการฟัง
ธรรม โดยอาศัยพระสงฆ์ผู้เทศนาไม่ว่าจะเป็นวันปกติ วันพิเศษเช่นวันธัมมสวนะ วันเทศกาลส าคัญ  ๆ ทางศาสนา
เช่น วันวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา โดยการเผยแผ่เป็นไปตามสังคมวิถีเช่น ยุคสมัย
ที่มีงานวัดก็ได้เผยแผ่ตามงานวัด เมื่อมีเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นก็ได้อาศัยเทคโนโลยีช่วยเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ 
กระทั่งมีคราวซอร์สซิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พระสงฆ์ก็พัฒนาแนวทางในการเผยแผ่โดยน าธรรมะเข้าสู่สังคมด้วย
เทคโนโลยีแห่งยุคสมัย 

สรุปบทบาทพระสงฆ์และแนวคิดการเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ 21 
บทบาทพระสงฆ์สามารถสรุปเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ คือบทบาทตามพระธรรมวินัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงประกาศให้สาวกได้ปฏิบัติตามคือการศึกษาคันถธุระและการปฏิบัติในวิปัสสนาธุระ ส่วนบทบาทของพระสงฆ์
ในสังคมปัจจุบันได้แบ่งตามบทบาทท่ีควรจะเป็นโดยการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 6 ด้าน ตามความส าคัญจ าเป็นคือด้าน
การปกครอง การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ   

ด้านผลการเผยแผ่จะประสบผลสัมฤทธิได้นั้น บริบทที่เกื้อหนุนนั้น จะต้องประกอบด้วย สถาบันสงฆ์     
ซึ่งเป็นบุคลากรโดยตรงในการเผยแผ่ ซึ่งจ าเป็นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณได้
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างในการประพฤติ
ปฎิบัติของผู้พบเห็น เรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือตามให้ทันสื่อเทคโนโลยีและทันท่วงทีกับข่าวสารที่มีผลกระทบต่อ        
การด าเนินชีวิตประจ าวันต้องรู้จักใช้สี่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการรู้จักปรับปรุงกลยุทธในการ
เผยแผ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บุคลากรทางการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ต้องปรับกล
ยุทธและศึกษาเพ่ิมเติมถึงกระบวนการกลวิธี และเทคนิคในการน าเสนอ การสอนและการบรรยาย เพ่ือให้เกิดผล
สมฤทธิต่อการเรียนการสอนมากที่สุด  

แนวคิดด้านการเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกเปลี่ยน มาเป็นสังคมแห่ง
ข้อมูลสารสนเทศ ท าให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารการได้อย่างอินเทอร์เน็ตถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย         
การประยุกต์ใช้การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางอินเทอร์ เน็ตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษา
ศาสนาพุทธก็มี มากยิ่งขึ้นตามมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเมือง
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แห่งใหม่ของโลกเป็นชุมชนของคนทั่วทุกมุมโลก เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดสถานที่เวลา 
การกระจายข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์  นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตสามารถอ านวยความสะดวกมากมายครบถ้วน จึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ พุทธศาสนา ท าให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาพระธรรมค าสอนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด ไม่จ ากัดเวลา 
และสถานที่ ผู้ใช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถท่ีจะเข้าไปศึกษาพระธรรมค าสอนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่ท างาน ที่
บ้าน หรืออยู่ในต่างประเทศก็ตามในการเผยแผ่ธรรมะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่จะน าเสนอข้อธรรมะ มีการคัด
สรรหลักธรรมะที่จะน าไปสู่การเผยแผ่มีการตัดสินเลือกวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้เหมาะกับบุคคล โอกาส 
สถานที่ มีล าดับขั้นตอนในการน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน คือมีการอารัมภบท มีเนื้อหา และมีบทสรุป มีการ
วางแผน คาดการณ์และวิเคราะห์ผล สรุปผล และปรับปรุงแก้ไขผลที่เกิดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการในการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนเกิดความสัมพันธ์กับทักษะของผู้เผยแผ่สู่การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อยู่เสมอ 

แนวทางการประยุกต์ใช้ จากหลักบาทบาทพระสงฆ์และแนวคิดด้านการเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ 21 
พระสงฆ์ควรปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยตามหลักเถรวาทซึ่งเป็นพุทธบัญญัติและพุทธประกาศ ส่วนการเผย
แผ่นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ส าคัญที่สุดทั้งด้านการปฏิบัติตนด้วยการเผยแผ่แบบอวัจนภาษา
และการเผยแผ่ด้วยภาษา โดยการประยุกต์หลักธรรมให้เหมาะกับสังคม บุคคล โอกาส สถานที่ โดยอาศัยความ
เจริญของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาสังคมไทยสังคมโลก ยกจิตของบุคคลให้พ้นจากวัตถุ
หล่อหลอมจิตใจสู่อารยวิถี ตามแนวทางที่ดีงาม ตามหลักพุทธธรรม 
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บทคัดย่อ 

เกษตรกรจะน าสัตว์ประเภทโคและกระบือ มาใช้แรงงานเพ่ือการท าเกษตรกรรม และน ามาเป็น
อาหาร เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งมักพบว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย เช่น 
กรณีโคและกระบือถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนน การท าร้ายโคและกระบือด้วยวิธีการที่โหดร้าย 
หรือเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากการน าโคและกระบือที่ติดเชื้อโรคระบาดเข้ามาในประเทศ เป็นต้น จึงมี
ปัญหาส าคัญว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ประเภทโคและกระบือก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่น ามาใช้บังคับแก่สัตว์ประเภทโคและ
กระบือ แต่ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มุ่งคุ้มครองชีวิตและร่างกายของสัตว์ประเภทดังกล่าวจากอุบัติเหตุหรือ    
การทารุณกรรมโคและกระบือ รวมถึงกรณีการติดเชื้อโรคระบาด 
 
ค าส าคัญ : โค, กระบือ, กฎหมาย 
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Abstract 

Farmers will use animals in cattle category as labour for farming and foods Because 
the animals are economic animals. which are often found death due to accident or illness 
which. For example. cows and buffaloes have been killed by car crash while walking across 
the road animal cruelty. Or illness or death from importing the infectious cows and buffaloes 
into the country. Therefore, the, significant problem is whether Thailand has any legal 
measures to protect animals in cattle category or not. 

The research found that Thailand has many laws that apply to animals in cows and 
buffalo category. but none of them aims to protect their lives and bodies from accidents or 
abuse as well as epidemics of infectious diseases. 
 
Keywords : cows, buffaloes, the laws 
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บทน า 
โคและกระบือเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังสร้าง

คุณประโยชน์มากมายให้แก่เกษตรกรชาวไทย แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับโคและกระบือกลับถูกปล่อยทิ้ง        
ถูกละเลย และยังมีผู้คนมากมายที่มองข้ามปัญหาของสัตว์ประเภทนี้ เนื่องจากผู้คนมักคิดว่าโคและกระบือถูก
เลี้ยงไว้เพ่ือฆ่าเป็นอาหารเท่านั้น พอเกิดปัญหาขึ้นกับโคและกระบือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโค
และกระบือบนท้องถนน เนื่องจากถูกรถยนต์ชนแต่กลับไม่มีผู้ใดออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของโคและกระบือ
เพราะกลัวว่าตนจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้เสียหาย หรือด้านการขนส่งโคและกระบือที่ติดโรคระบาดเข้า
มาในประเทศ หรือการทารุณกรรมโคและกระบือโดยวิธีการที่รุนแรงในกรณีที่ไปสร้างความเสียหายให้แก่
เกษตรกร เนื่องจากเข้าไปเหยียบย่ าพ้ืนที่การเกษตรของชาวไร่ชาวนาให้ได้รับความเสียหายจนเกิดการท าร้าย
โคและกระบือให้ได้รับการบาดเจ็บและบางกรณีอาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ควรเร่ง
แก้ไข  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ประเภทโคและกระบือ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ประเภทโคและกระบือ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายทั่วไปของสัตว์ประเภทโคและกระบือ 
“โค” มีความหมายเดียวกับ “วัว” ในทางสัตววิทยา โค คือ สัตว์ มีกระดูกสันหลัง เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

เท้าเป็นกีบคู่ เคี้ยวเอื้อง เขากลวง มีโครโมโซม 60 คู่  (ปรารถนา พฤกษะศริ, 2543) 
“กระบือ” สัตว์เคี้ยวเอ้ือง (Bubalus Bubalis) ในวง Bovidae  เป็นสัตว์กีบคู่ รูปร่างใหญ่ สีด าหรือสี

เทา เขาโค้งยาว ที่ใตค้างและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม (พรสวรรค์ อนุอัน, 2559:5) 
ความหมายทางกฎหมายของสัตว์ประเภทโคและกระบือ 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “สัตว์พาหนะ” 

หมายความว่า ช้าง มา โค กระบือ ลอ ลา ซึ่งไดท าหรือต้องท าตั๋วรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประเภทโคและกระบือในประเทศไทย  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ก าหนดข้อห้ามส าคัญ คือ ท าให้เสียหาย ท าให้ม ี              

การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์อันเป็นการเสื่อมเสียแก่เจ้าของ ซึ่งต้องมิใช่เสียหายเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าลาย        
การท าลายก็เป็นการท าให้เสียหายอยู่ในตัว แต่เป็นการกระท าที่ร้ายแรงกว่าท าให้เสียหาย ท าให้เสื่อมค่า 
ทรัพย์ยังมีสภาพเดิม แต่ท าให้ราคาทรัพย์ลดน้อยลงไป ท าให้ไร้ประโยชน์ ท าให้ใช้ทรัพย์นั้นได้ไม่เท่าเดิม แต่ไม่
ถึงกับท าลายทรัพย์นั้น(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:675) มาตรา 359 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 358    
ได้กระท าต่อปศุสัตว์ จากมาตรา 359(2) ปศุสัตว์ หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร เช่น โค กระบือ 
แพะ แกะ(ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, 2561:437-438) 

มาตรา 381 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น 
จากมาตรา 381จะเห็นว่า การทารุณกรรมสัตว์เป็นกระท าในลักษณะโหดร้ายต่อสัตว์ แต่ไม่ประสงค์จะฆ่าตาย 
(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:708) 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
79 

มาตรา 394 ก าหนดข้อห้ามส าคัญ คือ การกระท า ไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ จะเป็นสัตว์ใด ๆ ก็ได้ 
ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่น(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:720) 

มาตรา 395 บัญญัติว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนาของ
ผู้อ่ืนที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธุ์ไว้หรือมีพืชพันธุ์หรือผลิตผลอยู่ จากมาตรา 395 ผู้กระท าผิด คือ ผู้ควบคุมสัตว์
จะเป็นเจ้าของสัตว์หรือไม่ก็ได้(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:721)  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ก าหนดข้อห้ามส าคัญ คือ กรณีความเสียหายต้อง 
เกิดจากสัตว์ โดยความเสียหายนั้นอาจเกิดต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือสัตว์ของบุคคลอ่ืนก็ได้ เมื่อความเสียหาย 
เกิดจากสัตว์ กฎหมายสันนิษฐานเป็นเบื้องต้นให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์หรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้อง  
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหายตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ในขั้นนี้ผู้เสี ยหายจึงพิสูจน์      
เพียงว่าตนได้รับความเสียหายจากสัตว์ สัตว์นั้นมีเจ้าของหรือมีผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของในขณะนั้น  
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, 2561:296) 

มาตรา 452 ก าหนดข้อห้ามส าคัญ คือ จะต้องเป็นกรณีท่ีมีสัตว์ของผู้อื่นเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่า
จะเข้ามาในบ้านหรือเข้ามาในที่ดิน เพราะบ้านและที่ดินเป็นเขตหวงกันที่ชัดเจนแน่นอน มิใช่ใครจะปล่อยสัตว์
ของตนเข้าไปเดินเล่นหรือก่อความเสียหายอย่างไรก็ได้(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, 2561:389) 

พระราชบัญญัติการทารุณกรรม พ.ศ. 2557  มาตรา 3 ได้อธิบายค าว่า“การทารุณกรรม” หมายถึง 
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ที่ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับ
ความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท าให้สัตว์นั้นตาย พิการหรือป่วยเจ็บ เป็นต้น เหล่านี้
ย่อมสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าต้องการคุ้มครองการกระท าทารุณกรรมสัตว์โดยงดเว้น
ที่ส่งผลให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน(ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, 2562:103) 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือ
ปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ (ยุวดี อ่วมพ่วง, 
2561:44) จากมาตรา 111 กรณีที่จะปล่อยสัตว์เลี้ยง เช่น โคและกระบือออกไปตามถนนที่มีรถสัญจรไปมา 
อาจจะเพียงแคข่้ามถนนหรือปล่อยเลี้ยงตามบริเวณไหล่ทางดังกล่าวก็ตามต้องมผีู้ควบคุมโคและกระบือเสมอ 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) มาตรา 46 บัญญัติว่า ห้ามมิ
ให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า หรือไหล่ทาง เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ที่ผู้อ านวยการทางหลวงก าหนด(ชุมพล ต่อบุญ, 2555:127) ในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ บริเวณไหล่ทางหลวงจะมี
ป้ายเครื่องหมายจราจรเตือนให้ระวังสัตว์ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับช้าลงและใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ บางพ้ืนที่ได้ก าหนดช่วงเวลาให้ ในช่วงเช้า 07.00 -09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เกษตรกรไล่ต้อนฝูงสัตว์ออกไปเลี้ยง และในช่วงเย็นระหว่างเวลา 15.00 -17.00 น. เพ่ือไล่ต้อนฝูงสัตว์กลับสู่
คอกที่พัก ทั้งนี้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะและผู้ไล่ต้อนสัตว์จะต้องใช้ความระมัดระวังร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เ พ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ(ชุมพล ต่อบุญ, 2555:129) 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  มาตรา 31 ก าหนดข้อห้ามส าคัญ คือ ผู้ใดน าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่
น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักร 
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ขั้นตอนการน าเข้าส่งออกและการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในประเทศไทย   
กล่าวคือผู้ประกอบการต้องลงเบียนผ่านระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์          

(e-Movement) (ส าหรับผู้ประกอบการ) เพ่ือแจ้งความจ านงการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ หรือน าเข้าส่งออก
สัตว์ ซากสัตว์ผ่านระบบ (e-movement) เมื่อผู้ประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ชื่อ พร้อม
รหัสเข้าระบบโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 2. การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ระหว่างประเทศ (กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ประเภทโคและกระบือ เป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

สัตว์ประเภทโคและกระบือ และวิเคราะห์ปัญหาที่โคและกระบือเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลวงกรณีที่ไม่มีผู้ควบคุม
สัตว์ การถูกท าร้ายโดยวิธีการที่โหดร้ายในกรณีไปสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรและการน าเข้าโคและ
กระบือที่ติดโรคระบาดเข้ามาในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 
1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โรคระบาดของ

สัตว์พาหนะ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกี่ยวกับสัตว์ประเภทโคและกระบือ  
1.2 ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ รวมถึง

โรคระบาดของสัตว์พาหนะ 
1.3 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่

1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย   
1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ  
1.3 ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 

2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับ

ประเด็นจัดกลุ่มข้อมูล 
2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยงหาความหมาย หาข้อสรุป 

สถานที่เก็บข้อมูล 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายของไทย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต(สารสนเทศ) 

หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่น ามาใช้บังคับแก่สัตว์ประเภทโคและ

กระบือ แต่ก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มุ่งคุ้มครองชีวิตและร่างกายของสัตว์ประเภทดังกล่าวจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน หรือการทารุณกรรมโคและกระบือด้วยวิธีการที่โหดร้าย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่โคและกระบือเข้าไปเหยียบ
ย่ าพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรจนเกิดความเสียหาย จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นว่าเจ้าของโคและกระบือต้อง
เป็นฝ่ายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น รวมถึงกรณีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน คือ การน า
โคและกระบือที่มีเชื้อโรคระบาดเข้ามาในประเทศไทย กฎหมายที่น ามาบังคับใช้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ ยังมีการระวางอัตราโทษที่ไม่สูงมากนักจึงท าให้ยังพบปัญหาดังกล่าวอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 
อธิปรายผล 

ปัญหาว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายออกมาใช้บังคับในเรื่องอุบัติเหตุของโคและกระบือบนท้อง
ถนนหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติ
ถึงผู้ที่ควบคุมสัตว์ต้องมีหน้าที่คอยควบคุมสัตว์เลี้ยงของตน การที่โคและกระบือถูกปล่อยเลี้ยงโดยขาดการ
ควบคุมจากเจ้าของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ย่อมต้องรับผิดชอบแก่เจ้าของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายขึ้นตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยเห็นว่า บทกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังไมเ่กิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของโคและกระบือมากนัก เนื่องจากเจ้าของ
โคและกระบือต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงของตนในการที่ถูกรถยนต์ชนหรือมีอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ผู้เป็นเจ้าของโค
และกระบือต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการน าโคและกระบือไปรักษาให้หายเป็นปกติ และยังต้องชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถยนต์อีก เพราะส่วนใหญ่ฝ่ายเจ้าของรถยนต์จะเรียกค่าเสียหายที่สูง บางรายถึงกับ
น าโคและกระบือที่ถูกรถยนต์ชนไปขายหรือมอบให้แก่ผู้เสียหายเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนแทนตัวเงินที่ต้องจ่าย 
แต่กลับไม่พอกับจ านวนเงินที่ฝ่ายผู้เสียหายเรียกมา จนเป็นเหตุให้เจ้าของโคและกระบือไม่รับเป็นเจ้าของสัตว์ 
ปล่อยโคและกระบือให้นอนบาดเจ็บหรือตายบนถนนอย่างน่าเวทนา ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
ไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายเจ้าของโคและกระบือจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายออกมาใช้บังคับในเรื่องอุบัติเหตุของ
โคและกระบือให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดกับทุกฝ่าย 

ปัญหาว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายออกมาคุ้มครองสัตว์ประเภทโคและกระบือในการถูกท าร้าย
อย่างทารุณกรรมหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการทารุณกรรม พ.ศ.2557 ได้
บัญญัติถึงเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ไว้อย่างกว้าง ๆ แต่ในประเทศไทยยังมิได้มีการออกมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองโคและกระบือในเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ไว้โดยแยกเป็นกฎหมายเฉพาะมีเพียง
พระราชบัญญัติการทารุณกรรม พ.ศ.2557 ที่น ามาใช้บังคับเท่านั้น กรณีตามสภาพปัญหาในการที่โคและ
กระบือได้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรจนเป็นเหตุให้มีการท าร้ายโคและกระบือขึ้น เพ่ือไม่ให้มีการท าร้ายโค
และกระบือโดยวิธีการที่รุนแรงอีก ดังนั้นควรออกมาตรการทางกฎหมายให้ไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของ
โคและกระบือเพ่ือไม่ให้มีการท าร้ายโคและกระบือขึ้น แต่ในกรณีที่มีการท าร้ายเพียงเล็กน้อย เช่น เอาไม้ตี 
หรือขว้างก้อนหินใส่ยังไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่รุนแรงมากนักสามารถกระท าได้เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นหากแต่มีการท าร้ายเกินควรแก่เหตุขึ้น เช่น ใช้มีดฟันเข้าที่ล าตัว ใช้ปืนยิง ใช้เหล็กแทงหรือทุบเข้าที่
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ล าตัวของโคและกระบือนั้น วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้โคและกระบือได้รับอาการ
บาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้ ถ้าได้มีการกระท าด้วยวิธีดังกล่าวขึ้นเจ้าของโคและกระบือไม่จ าต้องชดเชย
ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บุคคลดังกล่าวเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการทารุณกรรมโคและกระบือ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมี
การออกมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองโคและกระบือในเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ไว้โดย
แยกเป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือง่ายต่อการน ามาบังคับใช้ 

ปัญหาว่าควรมีการเพิ่มโทษแก่ผู้ลักลอบน าโคและกระบือที่ติดเชื้อโรคระบาดเข้ามาในประเทศ ให้
ได้รับโทษที่หนักขึ้นหรือไม ่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติถึงเรื่องการน าสัตว์ที่ติด
โรคระบาดเข้ามาในประเทศซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติส าหรับผู้ที่จะน าสัตว์เข้ามาในประเทศหาก
ผู้ที่ได้กระท าการฝ่าฝืนขั้นตอนวิธีการต่างๆตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ต้องได้รับโทษ การที่ได้น าโคและกระบือ
เข้ามาในประเทศถึงจะทราบหรือไม่ทราบว่าโคและกระบือมีเชื้อโรคระบาดก็ตาม ผู้ที่น าโคและกระบือเข้ามา
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้เสมอ ถ้าหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวนั้นต้องได้รับโทษ 
ผู้วิจัยเห็นว่า หากได้มีการฝ่าฝืนในการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ถือว่ามีเจตนาที่จะลับลอบน า
โคกระบือที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุในเรื่องโรคระบาด ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมี      
การเพ่ิมโทษให้สูงมากขึ้นกว่าอัตราโทษเดิมที่กฎหมายได้ก าหนดไว้เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผล
กระทบและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากหากมีการน าโคและกระบือที่มีเชื้อโรคระบาดเข้ามาในประเทศ 
อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์อ่ืน ๆ ให้เกิดการเจ็บปวดล้มตายอย่างมาก ทั้งค่าใช้จ่ายจ านวนเงินมหาศาลที่ต้อง
เสียเพ่ือใช้แก้ปัญหา หรือแม้แต่ประชาชนที่น าเอาเนื้อโคและกระบือมาบริโภคก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่ายกาย
ก็เป็นได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับประเทศจึงควรมีการก าหนดโทษที่หนักกว่าอัตราโทษเดิม
เพ่ือที่จะไม่มีการกระท าผิดดังกล่าวขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม  
บทกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคและกระบือนั้น ได้มีการจัดแยกไว้ในแต่ละประมวลกฎหมาย ซึ่ง

ได้แยกไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ได้จัดรวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับโคและกระบือจึงมี
ความยุ่งยากในการที่จะน ามาศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้มีการออกมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโคและกระบือให้แยกเป็นกฎหมายเฉพาะของโคและกระบือโดยตรง เพ่ือง่ายต่อ     
การน ามาใช้ในทางคดีหรือต่อการน ามาศึกษาในกรณีต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ  
การวิจัยนี้ค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายและวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในสังคมชนบทที่ท าการเลี้ยงโคและ

กระบือ ซ่ึงมีข้อจ ากัดทางข้อมูลด้านคดีความ จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมคดีเกี่ยวกับการจงใจท าร้ายหรือคุกคาม
สัตว์ประเภทนี้และการลงโทษผู้กระท าดังกล่าวเพ่ิมเติม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
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ข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นคุณประโยชน์ วิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายบ้าง ไม่มากก็น้อย หาก
มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ก าหนดให้ 
ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีความผิด แต่ในกรณีของข่าวปลอมยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ควบคุมไว้โดยเฉพาะ จึงมีปัญหาส าคัญว่า มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข่า วปลอมของ
ประเทศไทยในสื่อออนไลน์นั้นมีลักษณะอย่างไร และมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการเผยแพร่หรือไม่ 

ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติควบคุมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวปลอมไว้
โดยเฉพาะและไม่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวก่อนน าเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์  
 
ค าส าคัญ : ข่าว, ปลอม, สื่อออนไลน์ 
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Abstract 

According to the Computer-Related Crime Act B.E. 2550, as amended by the 
Computer-Related Crime Act (No. 2) B.E. 2560, Section 14 specifies the publisher or forwarder 
of the computer data to be guilty. However, there is no specific law to control fake news. 
Therefore, there is the important problem of what the legal measures to control fake news 
in Thailand in online media should be and whether news informationare checked before 
publishing or not. 

The research found that Thailand has neither law specifically regulating the 
dissemination of fake news, nor legal measures relating to check news before publishing 
online. 

 
Keywords : news, fake, online media 
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์ เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้นท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยข่าวสารนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะกระตุ้นความสนใจและมี
ผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมาก โดยเฉพาะการสร้างข่าวปลอม(Fake news) หรือข่าวที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่ง
หากคนในสังคมบริโภคข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากจนเกินไป โดยขาดความรู้เท่าทันจนส่งผลให้ปักใจเชื่อ        
ข่าวปลอมต่าง ๆ โดยไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลนั้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมที่ท าให้
ประชาชนเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายได้ เช่น จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เตรียมด าเนินคดีอาญา       
ปารีณา ไกรคุปต์ ฐานหมิ่นประมาท ปมโพสต์ข่าวปลอม-ใส่ร้าย-สร้างความเกลียดชัง 'พรรณิการ์' ยันเป็นการ
ป้ายสีสาดโคลนถึงที่สุด ร้ายแรงคอขาดบาดตาย-ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง ท าให้สังคมเข้าใจผิดเอ่ียว
เหตุการณ์ก่อความรุนแรง อาจท าไปสู่การใช้ก าลังประทุษร้าย (ส านักงานข่าวอิศรา,2562) ซึ่งข่าวดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าการท่ีจะน าข่าวออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนต้องมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการตรวจสอบก่อนที่
จะน าออกเผยแพร่เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขให้มีมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวก่อนน าเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์    
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณก์ารบังคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับข่าวออนไลน์ปลอม 
2. เพ่ือวิเคราะห์รวบรวมข้อเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวออนไลน์ปลอม 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการเผยแพร่ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายเกี่ยวกับข่าวและข้อมูลข่าวสาร 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ได้ให้ความหมาย ค าว่า ข่าว หมายถึง ค าบอกเล่า

เรื่องราว ซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, ค าบอกกล่าว, ค าเล่าลือ นอกจากนี้ David M. J. 
Lazer. (2018) ไดอ้ธิบายว่า “ข่าวลวง” หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จหลอกลวงท าให้เข้าใจผิด หรือข่าว
สร้างสถานการณ์ซึ่งเผยแพร่โดยเจตนาเพ่ือหลอกลวงผู้อ่ืน ตลอดจนการเขียนข่าวที่ได้รับการสนับสนุนอย่าง
ปิดบังหรือแอบแฝง และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย ค าว่า ข้อมูล
ข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย
นั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

ข้อมูลข่าวสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540  
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน 
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“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตังของบุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างานบรรดาที่มีชื่อขอ งผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข่าวออนไลน์ปลอม 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
โจเซฟ ทีแคลปเปอร (Klapper , J.T., 1960:19-25) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ

การเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์  อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่
แตกต่างกันได้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี,2556:365-375) ผู้รับสารจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ตน
ทั้งหมด แต่จะเลือกรับข่าวสารเพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และ
เหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2557 : 46-47) 

ทฤษฎีการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิชาการ  
การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิชาการ พบว่าการเข้ามาของสื่อโซเชียลต่างๆทางโลกอินเตอร์เน็ต ที่ท าให้

วาระของสังคมเปลี่ยนเร็วมาก (วรวุฒิ อ่อนน่วม,2555:212-220) หากมีการออกแบบเครื่องมือบางอย่างใน 
การตรวจสอบข้อมูลแล้วปล่อยไปในโลกออนไลน์ให้คนใช้ตรวจเช็คสื่อก็จะลดปริมาณข่าวปลอมที่เผยแพร่
ออกไปได ้(ประชาไท, 2561) 

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับข่าวออนไลน์ปลอม 
กฎหมายอาญา 
การหมิ่นประมาทที่จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า “ผู้ใดใส่

ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ” ค าว่า “หมิ่นประมาท” หมายความว่า ค าพูด การพูดเป็นเรื่องเป็นราว การใส่ความ ใส่ร้ายผู้อ่ืน
ในทางที่ไม่จริง หรือแม้แต่ความจริง ถ้าพูดแล้วท าให้เค้าเสียหายก็ผิด แม้จะเป็นจริงก็ถือว่ามีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา326นี้ (สมหวัง ก๋าอ่ินแก้ว,2553) ค าว่า “ใส่ความ” หมายความว่า เอาความไป
ใส่เขา   ซึ่งอาจเท็จหรือจริงก็ได้ เช่น พูด เขียน วาด ใช้น้ าเสียง บอกใบ้ ท ากริยาท่าทาง ฯ ถือเป็นการใส่ความ
หมด ความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่จ าเป็นต้องมีผลเสียหายเกิดขึ้นจริงจากการใส่ความ แค่ "ความที่ใส่ " น่าจะ
ท าให้เขาเสียชื่อเสียง ก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 327 (พิชัย พืชมงคล,2555) 

การใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 326 และมาตรา 328 นั้น จะต้องได้ความว่า การใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็น
การยืนยันแน่นอน การพิจารณาว่าถ้อยค าหรือข้อความใดจะเป็นการใส่ความผู้อ่ืนจนท าให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชังหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกและความเข้าใจในถ้อยค าหรือ
ข้อความนั้นของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป (กฤษดา ดวงชอุ่ม,2562) 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ข้อเท็จจริงที่จะท าให้การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายเป็นการท าละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 423 บัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหาย

https://www.lawyers.in.th/author/khitsada/
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แก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดย
ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น 
แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้”การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายนั้นต้องฝ่าฝืนต่อ
ความจริง หากการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายเป็นความจริง ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด (ค าพิพากษาฎีกา
ที่21420/2558) ซึ่งการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายตามมาตรานี้ ต้องกระท าต่อบุคคลที่  3 และบุคคลที่3
สามารถเข้าใจความหมายของการกล่าวหรือไขข่าวนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ (ศักดิ์ สนองชาติ, 
2556:111) 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 14 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท า ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ” 
(2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนั กแก่
ประชาชน 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 
มาตรานี้ได้ก าหนดความผิด โดยระบุโทษการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น โพสต์

ข้อมูลปลอม ทุจริต หลอกลวง,โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงปลอดภัย,โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง ก่อการร้าย, โพสต์ข้อมูลลามก ที่ประชาชนเข้าถึงได้และเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่รู้แล้วว่าผิด หาก
เป็นการกระท าที่ส่งผลถึงประชาชน ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และหากเป็นกรณีที่เป็นการกระท าที่ส่งผลต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับ
ไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและสามารถยอมความกันได้ (อริยา สุขโต,2560) อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ไทยมิได้บัญญัติความผิดของผู้เผยแพร่และผู้แชร์ข่าวปลอมไว้ชัดเจน 

กระบวนการยุติธรรมการตัดสินการกระท าความผิดเกี่ยวกับข่าวออนไลน์ปลอมในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

ประเทศไทย 
กฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าของผู้น าเสนอข่าวในประเทศไทย โดยผู้เผยแพร่และ

ส่งต่อข่าวปลอมดังกล่าวซึ่งกระท าผิดฐาน "น าเข้า เผยแพร่ หรือ ส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตามมาตรา 14(2)(5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2560ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ไทยรัฐ,2562) 

ประเทศสิงคโปร์  
กฎหมายคุ้มครองจากข้อมูลที่ผิดๆ และการปรับแต่งข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่อแพลตฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่

โซเชียลมีเดีย ไปจนถึงเว็บไซต์ข่าว และให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐในการยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลใดๆที่รัฐ “ตัดสิน
ว่า” เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้กระท าผิดกฎหมายในสิงคโปร์จะได้รับโทษจ าคุก
สูงสุดห้าปี พร้อมปรับเงิน  
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ประเทศฟิลิปปินส์ 
ในฟิลิปปินส์ ได้ผ่านกฎหมายเฉพาะลงโทษบุคคลที่สร้างหรือเผยแพร่ข่าวลวงต้องระวางโทษปรับ 

ตั้งแต่ 100,000 เปโซ ถึง 5,000,000 เปโซ และอาจถูกลงโทษจ าคุกหนึ่งปีถึงห้าปีหรือทั้งจ าคุกและปรับ           
(เฉลิมชัย ก๊กเกียรติคุณ,ธัญญนนทณัฐ ด่านไพบูลย์,2561:182) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข่าวออนไลน์เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

มีข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการกฎหมายเกี่ยวกับข่าวออนไลน์ปลอม

และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเพ่ิมโทษแก่ผู้เผยแพร่ข่าวปลอมและการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อน       
การเผยแพร่โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการและคดีความ ได้แก่ บทบัญญัติของกฎหมาย ต าราและ
หนังสือค าอธิบายกฎหมายและงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับข่าวออนไลน์ปลอม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
1. ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
2. ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
3. ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและ

จับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 
สถานที่เก็บข้อมูล  
ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทยและกฎหมาย

ต่างประเทศ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต(สารสนเทศ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และหอสมุดแห่งชาติ 
 

ผลการวิจัย 
ผลวิจัยพบว่า ประเทศไทยยังมิได้มีกฎหมายบัญญัติควบคุมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวออนไลน์ปลอมไว้

โดยเฉพาะและไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มุ่งควบคุมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนน าเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ 
เมื่อเกิดปัญหาการเผยแพร่หรือแชร์ข่าวปลอมขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสร้างความเสียหายต่อ
บุคคลอาจได้รับความอับอายจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเช่นคนปกติ และปัญหาส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ก าหนดอัตราโทษ
ส าหรับการกระท าความผิดในเรื่องการเผยแพร่และส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันข้อความที่เป็นเท็จไว้แล้ว   
แต่อัตราโทษที่กฎหมายได้ก าหนดไว้นั้น ยังมีระวางอัตราโทษที่ไม่สูงมากนักจึงท าให้ยังพบปัญหาดังกล่าวอยู่ใน
ปัจจุบัน 
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อภิปรายผล 
ปัญหาว่าควรมกีารเพิ่มโทษแก่ผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ได้รับโทษท่ีหนักขึ้นได้หรือไม่ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประมวล

กฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันข้อความที่เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวต้องได้รับโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ผู้วิจัยเห็นว่า อัตราโทษที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ควรมีการเพ่ิมอัตราโทษให้     
สูงมากขึ้นกว่าอัตราโทษเดิมที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สร้างความเสียหายต่อบุคคลท าให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง บางกรณีบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมอาจได้รับความอับอายไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเช่นคนปกติ บางรายอาจ
เกิดความเครียดหนักถึงขั้นฆ่าตัวตาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ที่เผยแพร่หรือแชร์ต่อข่าวโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง
อาจท าร้ายชีวิตของบุคคลคนหนึ่งได้ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องนี้มีอัตราโทษที่เบาท าให้ผู้กระท าความผิดไม่
ตระหนักต่อโทษที่จะได้รับและอาจกลับมากระท าความผิดดังกล่าวซ้ าได้อีก  ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหา       
การเผยแพร่หรือแชร์ต่อข่าวปลอมดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อสังคมซึ่งส่งผลกระทบหลายด้าน      
จึงควรเร่งแก้ไขให้มีการก าหนดโทษในความผิดเรื่องข่าวปลอมโดยให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้นกว่าอัตราโทษเดิม 

ปัญหารัฐควรมีมาตรการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการเผยแพร่ได้หรือไม่ 
ในประเทศไทยยังมิได้มีการออกมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะมาบังคับใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบ

ข่าวสารก่อนน าออกเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์อันข้อมูลที่เป็นเท็จ มีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่เผยแพร่หรือ 
ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเท่านั้น และมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ออกมา
รณรงคเ์พ่ือเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข่าวสารก่อนเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ซึ่งวิธีการรณรงค์
ของรัฐนั้นยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบถึงการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม การรณรงค์ดังกล่าวเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการแชร์ข่าวปลอม แต่วิธีการดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่
วิธีที่จะแก้ปัญหาการเผยแพร่หรือแชร์ข่าวปลอมได้ตรงจุด ผู้วิจัยเห็นว่า การแก้ปัญหาในเรื่องการเผยแพร่หรือ
แชร์ข่าวปลอมต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าว โดยต้องมีมาตรการทางกฎหมายออกมาตรวจสอบข่าวสาร
ก่อนน าออกเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยคัดกรองข่าวสารที่เป็นจริง
เพ่ือน าเสนออกสู่สาธารณะชน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เสพข่าวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดในเรื่องการเผยแพร่หรือแชร์ต่อซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ

นั้นได้มีการก าหนดโทษเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดเท่านั้น ไม่ได้ก าหนดโทษในเรื่องข่าวปลอมไว้โดยเฉพาะ
และไม่มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการน าเสนอข่าว การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับข่าวปลอมจึง
มีความยุ่งยากในการที่จะน ามาศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้มีการออกมาตร     
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การทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวปลอมให้แยกเป็นกฎหมายเฉพาะและมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการ
ตรวจสอบข่าวก่อนการเผยแพร่ เพ่ือง่ายต่อการน ามาใช้ในทางคดีหรือต่อการน ามาศึกษาในกรณีต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
การวิจัยนี้ค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายและวิเคราะห์จากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 

ซึ่งมีข้อจ ากัดในการตรวจสอบข้อมูลข่าวก่อนเผยแพร่และข้อมูลด้านคดีความ จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติม        
คดีเก่ียวกับการเผยแพร่และแชร์ต่อของข่าวปลอมออนไลน์และการตรวจสอบข่าวก่อนการเผยแพร่ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นคุณประโยชน์ ผู้วิจัยขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ  
ในปัจจุบันปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถานเกิดจากการที่    

เจ้าพนักงานของรัฐที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ มีการใช้ดุลพินิจในการตรวจค้นโดยมิชอบ จากการใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวอาจ ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม การศึกษา
ครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ และวิธีการในการตรวจค้นอย่างถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจ
ค้นในที่สาธารณะ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา 
พบว่าในประเทศไทยนั้นมีเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น ที่บัญญัติถึงเรื่องของการตรวจ
ค้นในที่สาธารณะไว้ใน มาตรา 93 แต่กฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุถึงวิธีการ และขั้นตอนในการตรวจค้นว่า  
มีอย่างไรบ้าง ส่งผลให้ในปัจจุบันเจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการตรวจค้นตามความรู้สึกพึงพอใจของตนเอง มิได้
ค้นโดยอาศัยเหตุอันควรสงสัยที่กฎหมายบัญญัติไว้และมีหลักปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ท าให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน จึงควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมถึงเรื่องขั้นตอนของการตรวจ
ค้นและวิธีการปฏิบัติของเจ้าพนักงานต่อผู้ถูกตรวจค้นให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้กระบวน       
การตรวจค้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

 
ค าส าคัญ : การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน, การตรวจค้นในที่สาธารณสถาน, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี 
ความอาญา
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Abstract  

At present, the problem in using the legal discretion of the officers on the inspection 
search in the public place is caused by the government officers authorized by the law 
making the discretion of the wrongful search. From the use of such discretion may affect 
rights and freedom of the people, as well as the peace and order of the society. The 
objectives of this study are as follows: (1) To study the general concepts regarding the 
principles of practices and methods as well as the accuracy inspection search as specified by 
the law. (2) To analyze problems and guidelines to match with the using legal discretion of 
the officers on the inspection search in the public place using qualitative research methods 
making use of data collection and data analysis. The results of this study can be found out 
that in Thailand there is only the Criminal Procedure Code prescribing the subject of public 
search in Section93. However, the said law does not specify how the methods and steps in 
the search to be done, resulting the officers at present making the discretion of the search 
according to their own satisfaction and do not search by reason of reasonable suspicion as 
provided by the law and also of incorrect practices from the principles, which affect rights 
and the freedom of the people. Therefore, the law should have been amended to cover the 
process of the search and the procedures of the officers towards the suspected person in a 
more clearly and concrete manner to enable the search process to be fair and just in 
accordance with the spirit of law. 

 
Keywords : Using the legal discretion of the officers, Inspection search in the public place, 
Criminal procedure code  
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บทน า  
การตรวจค้นในที่สาธารณะของประเทศไทยนั้นมีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่ในประมวลกฎหมาย           

วิธีพิจารณาคดีความอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง
เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด” เมื่อพิจารณา
จากกฎหมายดังกล่าว พบว่ายังไม่ได้มีการระบุถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจค้นไว้อย่างชัดเจน และไม่ได้ก าหนด
ขอบเขตหรือให้ความหมายของเหตุอันควรสงสัยในการใช้ดุลพินิจในการตรวจค้นว่าเหตุการณ์อย่างไรจึงจะ 
เป็นเหตุอันควรสงสัยที่เจ้าพนักงานจะท าการตรวจค้นได้ 

ในปัจจุบันข่าวของการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถานพบว่ามีการขอ
ตรวจค้นโดยมิชอบ ยกตัวอย่างข่าว เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2561 เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ ได้น าเสนอข่าวกรณี
เกี่ยวกับ สาวโวย อส.หญิงตรวจลูกพ่ีลูกน้องลูบคล าหน้าอก - ของสงวนริมถนน อ้างมีพิรุธ โดยเนื้อข่าวกล่าวว่า 
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Naazneen Binlee โพสต์คลิปขณะที่สาวซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องก าลังถูกเจ้าหน้าที่ อส. หญิงคนหนึ่ง
ตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดทั้งที่อยู่ริมถนน ซึ่งเป็นที่สาธารณะบริเวณมัสยิดควนหิน ต.พะวง อ.เมือง        
จ.สงขลา และในบริเวณท่ีต ารวจเรียกก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายยืนอยู่ไม่ไกล โดย อส.หญิงรายนี้ลูบคล าใกล้ของสงวน 
ปลดกระดุมกางเกงค้นหาสิ่งต้องสงสัย ซึ่งในขณะนั้น ผู้โพสต์คลิปพูดขึ้นในท านองว่า “ถ้ามีอะไรคงไม่ขับเข้า
ด่าน” จากนั้น อส.หญิงเปลี่ยนไปลูบคล าหน้าอก (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) จากตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
ว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถานของประเทศไทยนั้น ยังมีการขอตรวจค้น
โดยมิชอบ ซึ่งค าว่า ดุลพินิจในทางกฎหมายประกอบด้วยค าว่า “ดุล” กับค าว่า “พินิจ” โดยค าว่า “ดุล” 
แปลว่า เท่ากัน เสมอกัน เท่าเทียมกัน ส่วนค าว่า “พินิจ” แปลว่า การพิจารณา ดุลพินิจจึงมีความหมายว่า   
การวินิจฉัยที่สมควร การพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรม  

นอกจากนี้ศาลฎีกาของไทยนั้นได้มีค าพิพากษาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจในการตรวจค้นอยู่พอสมควร
จะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8722/2555 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยในเรื่องเหตุอันควรสงสัยไว้อย่างชัดเจนว่า 
เจ้าพนักงานจะคิดสงสัยเอาเองไม่ได้ต้องมีเหตุผลสนับสนุน และข้อเท็จจริงปรากฏให้เกิดความสงสัยด้วยจึงจะ
ค้นได้ และต้องไม่เป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเพียงอย่างเดียว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ และวิธีการในการตรวจค้นอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้  

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่
สาธารณะ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทความฉบับนี้ ซึ่งสามารถแยก
การอธิบายความหมายของ “ดุลพินิจ” “สาธารณสถาน” “สิทธิและเสรีภาพ” และ “การค้นบุคคล” ออกเป็น
หัวข้อ ดังนี้  
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1. ความหมายของดุลพินิจ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ให้ค านิยามของค าว่า “ดุลพินิจ” หลายแห่ง กล่าวคือ  
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายไว้ว่า ดุลพินิจ (อ่านว่า ดุน-ละ-พิ-นิด) ประกอบด้วยค าว่า 

“ดุล” กับค าว่า “พินิจ” โดยค าว่า “ดุล” แปลว่าเท่ากัน เสมอกัน เท่าเทียมกัน ส่วนค าว่า “พินิจ” แปลว่า  
การพิจารณา ดังนั้น ค าว่า “ดุลพินิจ” จึงมีความหมายว่า การวินิจฉัยที่สมควร การพิจารณาด้วยความเที่ยง
ธรรม ค าว่า ดุลพินิจใช้ในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมในการตัดสิน เช่น ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจพิจารณาหลักฐาน
ที่ฝ่ายโจทก์และจ าเลยเสนอ แล้วจึงตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรม เมื่อเขาท าผิดก็ต้องยอมรับโทษ โทษจะหนัก เบา
เพียงใดก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาล การตรวจข้อสอบอัตนัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตรวจ การอนุมัติงบประมาณ
ในวงเงินที่จ ากัดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน ค าว่า “ดุลพินิจ” ออกเสียงว่า ดุน-พิ-นิด ตามระบบ
เสียงของภาษาไทย หรือ ดุน-ละ-พิ-นิด ตามลักษณะของค าสมาส อีกท้ัง ค าว่า “ดุลพินิจ” จะใช้ว่า “ดุลยพินิจ” 
(อ่านว่า ดุน – ยะ – พิ - นิด) ก็ได้ (บทวิทยุรายการ, รู้ รัก ภาษาไทย, ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2553) 

ในเรื่องการใช้ดุลพินิจในการตรวจค้นนั้นทางกฎหมาย ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาในเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ในการตรวจค้นโดยไม่ชอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8722/2555 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าบริเวณที่เกิดเหตุ
อยู่บนถนนสุทธาวาสไม่ใช่หลังซอยโรงถ่านตามที่สิบต ารวจโท ก. และสิบต ารวจตรี พ. อ้างว่ามีอาชญากรรม
เกิดข้ึนประจ าแต่อย่างใด และจ าเลยไม่มีท่าทางเป็นพิรุธคงเพียงแต่นั่งโทรศัพท์อยู่เท่านั้นการที่สิบต ารวจโท ก. 
และสิบต ารวจตรี พ. อ้างว่าเกิดความสงสัยในตัวจ าเลยจึงขอตรวจค้น โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใด
จึงเกิดความสงสัยในตัวจ าเลย จึงเป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้สึกเพียงอย่างเดียว ถือไม่ได้ว่ามีเหตุ
อันควรสงสัย ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา93 ที่จะท าการตรวจค้นได้ การตรวจค้นตัวจ าเลย จึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ าเลยซึ่งถูกกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิโต้แย้งและตอบโต้เพ่ือป้องกันสิทธิ
ของตน ตลอดจนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งใดๆ อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่ชอบดังกล่าวได้ การกระท าของ
จ าเลย จึงไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา , 2557) จากค าพิพากษาศาลฎีกา
ดังกล่าว จะได้เห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานนั้น จะต้องมีเหตุอันควรสงสัย และมีเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอในการขอตรวจค้นมิใช่เพียงแต่ความรู้สึกของเจ้าพนักงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งการตรวจค้นโดยมิชอบ
ของเจ้าพนักงานนั้นเป็นการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า      
การกระท าเช่นนี้อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชน และกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศชาติ 
อีกด้วย 

2. ความหมายของสาธารณสถาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรม

ที่จะเข้าไปได้ (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , 2562) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. สถานที่ใด ๆ 2. ประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 

สถานที่ใด ๆ หมายถึง อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ว่างเปล่ามีขอบเขตก็ได้ แต่ข้อส าคัญ
สถานที่นั้นประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เช่น ร้านค้าในขณะเปิดขายของเป็นสาธารณสถานซึ่งเป็น
สถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไป และสถานที่หนึ่งอาจเป็นสาธารณสถานในขณะหนึ่ง แต่อาจ
ไม่ใช่สาธารณสถานในอีกขณะหนึ่งก็ได้ เช่น โรงภาพยนตร์ ในเวลาฉายภาพยนตร์ เป็นสาธารณสถาน เพราะ 
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ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ แต่ในเวลาไม่เปิดฉายภาพยนตร์ หรือปิดโรงภาพยนตร์ ในขณะนั้น
ย่อมไม่ใช่สาธารณสถาน (วัชระพงษ์ สังคะสิน, 2551) 

3. ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย   

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 2562)  

ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งบทกฎหมาย นอกจากค าว่า สิทธิ (right) ในทางกฎหมายได้มีนักกฎหมายหลาย
ท่านให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 

สิทธิ คือ ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง และคุ้มครองมิให้มีการละเมิด รวมทั้ง
บังคับการให้เป็นไปสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิใน
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น (สุเทพ เอ่ียมคง, 2552) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน และบุคคลอ่ืน หรือเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน หรือหลายคนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการบางอย่าง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตน (อุดม รัฐอมฤต และคณะ, 2544, น. 86) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่านักกฎหมายต่างๆ ได้มีการพูดถึงสิทธิของบุคคล รวมถึงมีกฎหมายรับรองการกระท า
และ หน้าที่ทางสังคมเอาไว้ นอกจากนี้ นักวิชาและนักกฎหมายหลายท่านยังได้ให้ความหมายของค าว่า 
เสรีภาพเอาไว้ ดังนี้  

ค าว่า เสรีภาพ หมายถึง อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกด าเนินพฤติกรรมของตนเอง 
โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้าง หรือใช้อ านาจแทรกแซงเก่ียวข้องกับการตัดสินใจนั้น และเป็นการตัดสินใจด้วยตนเอง
ทีจ่ะกระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่การที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแล้วแต่ละคน
จะตัดสินใจกระท าการหรือไม่กระท าการสิ่งใด นอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ย่อมต้องค านึงถึง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช บ่งบอกถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพไว้อย่างน่าสนใจว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพ่ือน
จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า” (สุเทพ เอ่ียมคง, 
2552) 

4. ความหมายของการค้นบุคคล 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายว่า การค้นบุคคล หมายความว่า พยายามหา
ให้พบโดยวิธีสืบเสาะ แสวงหา เป็นต้น  

ในทางต ารากฎหมาย ได้ให้ความหมายของการค้นบุคคลว่า เป็นมาตรการบังคับในการด าเนินคดีอาญา
ของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น มีอ านาจในการด าเนินการ การค้นบุคคลเป็นการกระท าเพ่ือจับกุมผู้ต้อง
สงสัยหรือเพ่ือพบสิ่งของที่สามารถอาจใช้เป็น พยานเอกสาร เป็นของกลาง หรือเป็นพยานวัตถุ หรือเป็น    
การกระท าเพ่ือช่วยบุคคล (คณิต ณ นคร, 2538) หรืออาจกล่าวได้ว่า การตรวจค้น หมายถึง การค้นหาวัตถุที่
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ถูกพบอยู่ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน หรือเพ่ือพิสูจน์ความผิด และผู้ต้องสงสัยว่าได้กระท าความผิด      
(สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2549, น. 30) โดยได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ 2 ประเภท คือเจ้าพนักงาน
ต ารวจหรือพนักงานสอบสวน และพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนด าเนินการค้นไม่ว่าจะ
กรณีใดก็ตาม โดยการด าเนินการดังกล่าว จะต้องกระท าไปเพ่ือหาสิ่งของอันเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานที่
ใช้พิสูจน์ความผิด หรือหาตัวบุคคลก็ได้ (ศุภฤกษ์ ศุภกรเสพย์, 2545, น. 14) 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการค้นในที่สาธารณสถานของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถาน ได้แก่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา  และ
ประเทศอังกฤษและจะขอยกข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อ านาจต ารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด 

แต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) โดยบัญญัติไว้ตอนหนึ่งว่า 
“สิทธิของประชาชนที่จะมีความมั่นคง ปลอดภัยร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และสิ่งของจากการจับ ตรวจค้น 
หรือ ยึดโดยไม่มีเหตุอันควรเชื่อแน่ว่ามีการกระท าความผิด ซึ่งได้มาจากการสาบาน หรือปฏิญาณและหมาย
จะต้องระบุให้แน่ชัดถึงสถานที่ที่จะถูกตรวจค้น บุคคลที่จะถูกจับ หรือสิ่งของที่จะถูกยึด” รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา จึงไม่ได้ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐในการตรวจค้น และยึดในทุกกรณี แต่ห้ามเฉพาะการตรวจค้น
และยึดที่ไม่มี “พยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระท าความผิด” (Probable cause) บทบัญญัตินี้จึงคุ้มครอง
เคหสถาน เอกสาร และข่าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ปัจเจกบุคคลสามารถแสดงได้ถึง “ความคาดหวัง ความเป็น
ส่วนตัวตามสมควร” แม้การเรียกให้หยุด และ การตรวจค้นตัวบุคคลจะไม่ใช่การจับ (arrest) ที่ต้องใช้
มาตรฐานมี “พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าจะกระท าความผิด” (Probable cause) แต่การใช้อ านาจของ    
เจ้าพนักงานของรัฐในการเรียกให้หยุดและตรวจค้นตัวบุคคล ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นกัน            
(จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 2554, น. 31) 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งการใช้อ านาจการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานออกเป็น 2 ช่วง 
คือ การเรียกให้หยุด (stop) และการตรวจค้นตัวบุคคล (frisk) และเงื่อนไขในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงาน 
กล่าวคือ เจ้าพนักงานต้องมีเหตุอันควรสงสัย (Reasonable suspicion) ทั้งการเรียกให้หยุด และการตรวจค้น
ตัวบุคคล  

1. การเรียกให้หยุด (stop) และการตรวจค้นตัวบุคคล (frisk) 
1.1 ความหมายตาม Black’s Law Dictionary 

“การเรียกให้หยุด และการตรวจค้นตัวบุคคล” หมายถึง การควบคุมตัว การถามค าถาม และการ
ตรวจค้นตัวบุคคลในเวลาสั้นโดยต ารวจ เพ่ือหาอาวุธที่ซ่อนอยู่  เมื่อเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลได้
กระท าความผิดหรือก าลังจะไปกระท าความผิด การเรียกให้หยุด และการตรวจค้นตัวบุคคล สามารถท าได้โดย
ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกระท าโดยไม่มีหมายหรือไม่มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าจะกระท า
ความผิด (Probable cause) ตามค าพิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่วินิจฉัยในคดี Terry V.Onio, 392 
U.S.1,88 S.Ct.1868 (1968) (จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 2554, น. 31-32)  

1.2 ความหมายตามค าพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา 
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ศาลได้ให้ความหมายของค าว่า “เรียกให้หยุด” ว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าพนักงานต ารวจท าให้วิญญูชน 
(Reasonable person) เชื่อว่าเขาปราศจากอิสรภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหน เขาได้ท าการหยุด หรือ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้แล้ว จะเห็นได้ว่า การเรียกให้หยุดไม่ใช่การจับ เพราะการจับ (arrest) หมายถึง การน า
ตัวบุคลเข้าอยู่ในความควบคุมเพ่ือฟ้องคดีต่อไปและเจ้าหน้าที่จะท าการจับได้ ต้องอาศัยมีพยานหลักฐานที่
น่าเชื่อถือว่าจะกระท าความผิด (Probable cause) ท าให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีหมายจับหรือไม่สามารถระบุ
ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดในการกระท าความผิดครั้งก่อน เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถด าเนินการสอบสวนได้จนกว่าจะมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าจะกระท าความผิด  (Probable cause) 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระท าความผิด ยังท าให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีโดยเฉพาะในความผิด
ร้ายแรงหรือความผิดที่กระทบกับความปลอดภัยสาธารณะ  

ดังนั้น ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาหลักการเรียกให้หยุด (stop) และตรวจค้นตัวบุคคล (frisk) 
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาระหว่างความสมดุลของเจ้าหน้าที่ในการยับยั้ง และสืบสวนอาชญากรรม และ
ปกป้องตนเอง และผู้อ่ืนจากอันตรายกับสิทธิของปัจเจกชน ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองในความเป็นสิทธิ ความเป็น
ส่วนตัวของบุคคล ความมั่นคงในชีวิต และอิสระในการเคลื่อนไหว เจ้าหน้าที่จึงมีอ านาจเรียกให้หยุดและกักตัว
ผู้ต้องสงสัยไว้ได้ แต่ว่าการกักตัวก็ไม่เกินขอบเขต ในกรณีที่ก าลังจะมีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการที่เจ้าพนักงานต ารวจได้มีการพูดคุย หรือปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชนจะท าให้เป็นการ “เรียกให้หยุด” หรือ “ควบคุมตัว” (seizure) เสมอไป การเรียกให้หยุดหรือ
ควบคุมตัวนั้น จะต้องเป็นการใช้ก าลังทางกายภาพ หรือการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งเสรีภาพของ
ประชาชน ดังนั้น ถ้าเป็นการถามค าถามที่บุคคลนั้นอาจจะเดินหนีไปได้ ก็จะไม่ใช่การเรียกให้หยุด และการถาม
ค าถามก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนการกระท า (จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 2554, น. 32-33) 

นอกจากนี้จากการศึกษา พบว่าศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อเจ้าพนักงาน
ตรวจดูสิ่งของ เช่น หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ใบขับขี่ ในความเป็นจริงบุคคลนั้นก็ไม่มีอิสระที่จะออกไปได้ 
แม้ว่าในทางเทคนิคจะบอกว่าเป็นการยึดถือสิ่งของ ไม่ใช่การควบคุมตัวบุคคลก็ตาม ซึ่งศาลได้พิเคราะห์จุดนี้
อย่างละเอียดว่า การยึดถือสิ่งของแท้จริง คือ การควบคุมตัวบุคคลแล้ว รวมทั้งสถานการณ์อ่ืนๆที่เป็นการเรียก
ให้หยุด เช่น เจ้าพนักงานต ารวจเรียกแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ให้หยุดรถ หรือการที่เจ้าพนักงานต ารวจใส่กุญแจมือ  
ก็เป็นการหยุดเพ่ือการจับกุมแล้ว  

1.3 ค าพิพากษาศาลที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นการเรียกให้หยุดและควบคุมตัวบุคคล 

การที่เจ้าหน้าที่ไม่สวมเครื่องแบบ ไม่มีอาวุธ ไม่ได้เรียกให้ผู้ถูกกล่าวโทษแสดงตั๋วโดยสารหรือบัตร
ประชาชน จึงไม่มีการละเมิดสิทธิที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ การที่เจ้าหน้าที่เดินเข้าหา และแค่ถามค าถาม  
จึงไม่ใช่การควบคุมตัว (seizure) จ าเลยหลบหนีแต่ถูกต ารวจวิ่งไล่ตาม จ าเลยโยนหินใส่ในทันทีและโดนต ารวจ 
ภายหลังพบว่าก้อนหินเป็นโคเคน ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีการสัมผัสทางร่างกายไม่มีการยอมจ านนต่ออ านาจของ
เจ้าหน้าที่จึงไม่เป็นการควบคุมจนกว่าจะมีการเข้าจ ากัดสิทธิในการเคลื่อนไหวของจ าเลย ดังนั้นการทิ้งโคเคน
ขณะวิ่งของจ าเลยจึงไม่ใช่ผลของการควบคุมตัวและไม่อยู่ภายใต้หลัก Exclusionary Rule (จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 
2554, น. 35) 

โดยสรุป การเรียกให้หยุดตาม Fourth Amendment หมายถึง ควบคุมตัวในเวลาสั้น(นาที) หรือเมื่อ
สถานการณ์ทั้งหมดรอบตัวท าให้บุคคลผู้นั้นเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า เขาไม่มีอิสระที่จะออกไปในบริเวณที่ถูกเรียก



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 

100 

ให้หยุด นอกจากนี้ การเรียกให้หยุดต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด หรือเพ่ือให้แน่ใจว่า 
การกระท าความผิดได้เกิดไปแล้ว การเรียกให้หยุดเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น หาพยานหลักฐานจะเป็น     
การเรียกให้หยุดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่ใช่การเรียกให้หยุดตามความหมายของ Fourth Amendment 
ผลคือ ศาลไม่อาจทบทวนการกระท านั้นของเจ้าพนักงานได้ กล่าวคือ ศาลไม่สามารถเข้าไปวินิจฉัยการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้  

ถ้าการกระท าเป็นการเรียกให้หยุดตามความหมายของ Fourth Amendment จะต้องมีการวิเคราะห์
ต่อไปว่า การเรียกให้หยุดชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความชอบด้วยกฎหมายต้องพิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผล 
(reasonableness) ว่ามีเพียงพอหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่จะก่อให้เกิดเหตุอันควรสงสัย ประกอบด้วยข้อมูล        
2 ประเภท ได้แก่  

1) ข้อมูลโดยตรง คือ ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เจ้าพนักงานเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น สัมผัสด้วยตนเอง 
ข้อมูลทางตรงที่ศาลฟังว่า มีความสมเหตุสมผล (reasonableness) เช่น 1) ผู้ต้องสงสัยเคลื่อนไหวที่ลับ ๆ   
ล่อ ๆ 2) มีการซ่อนตัว 3) มีความพยายามที่จะท าลายหลักฐาน 4) การหลีกเลี่ยงการตอบค าถาม 5) การตอบ
ค าถามท่ีขัดแย้งกัน และ 6) มีอาวุธหรือของที่ผิดกฎหมายที่เห็นได้ชัด 

2) ข้อมูลที่ได้รับการบอกกล่าวต่อๆ กันมา คือ ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับจาก
ผู้เสียหาย พยาน เจ้าพนักงานอ่ืน ๆ 

ข้อมูลที่ได้รับการบอกเล่าที่ศาลฟังว่า มีความสมเหตุสมผล (reasonableness) เช่น 1) ค ากล่าวของ
ผู้เสียหาย 2) ค ากล่าวของประจักษ์พยาน 3) ค ากล่าวของเพ่ือนของเจ้าพนักงาน 4) ค ากล่าวของผู้ที่ให้ข้อมูล 

และ 5) ค ากล่าวของผู้นิรนาม 

ข้อมูลที่เจ้าพนักงานมีนั้นไม่จ าต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันถึงการกระท าความผิด เพียงแค่ข้อมูลที่                 
“อาจเป็นไปได”้ เท่านั้น แต่การสรุปจากสัญชาติญาณเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือความเห็นของลูกขุนใน
ฐานะผู้ตรวจค้นหาข้อเท็จจริง ไม่สามารถน ามาเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุดได้ในการประเมิน
ความชอบด้วยกฎหมายของการเรียกให้หยุด ศาลพิจารณาภาพรวมของเหตุการณ์  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าการ
ควบคุมตัว ต้องมีสมมติฐานที่เฉพาะเจาะจง (particular basis) และเป็นภาววิสัย (objective) ในการสงสัย
บุคคลที่จะถูกเรียกให้หยุดการวิเคราะห์ต้องมาจากการสังเกตสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการรายงานของต ารวจ 
และค านึงถึงลักษณะของผู้กระท าในความผิดบางประเภท จากข้อมูลเหล่านี้หากเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้รับการฝึกมา
อย่างดีอาจเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาแตกต่างกันออกไป ความสมเหตุสมผลของการเรียกให้หยุด ศาลจึงวาง
มาตรฐานของข้อเท็จจริงไว้ว่า ต้องเป็นระดับเหตุอันควรสงสัย (Reasonable suspicion) เหตุอันควรสงสัย 
(Reasonable suspicion) หมายความว่าอะไร ศาลไม่ได้ให้ค านิยามไว้ชัดเจน เพียงแต่บอกว่าความรู้สึก 
ปริมาณ เนื้อหา ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะมีระดับต่ ากว่า Probable cause (มีพยานหลักฐานที่
น่าเชื่อถือว่าจะกระท าความผิด) และไม่สามารถอยู่บนพ้ืนฐานของลางสังหรณ์ (hunch) หรือพ้ืนฐานของความ
สงสัยทั่วไป (General suspicion) เพราะการตรวจค้นตัวเป็นการกระทบสิทธิทางชีวิต ร่างกาย ของบุคคล 
ดังนั้น เหตุอันควรสงสัยต้องมาจากข้อเท็จจริงทางภาวะวิสัยที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคดีไป (จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 
2554, น. 36) 
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มีแนวค าพิพากษาของศาล ซึ่งได้ตัดสินไว้หลายเรื่องว่า สถานการณ์ใดเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือไม่
เพียงพอเป็นเหตุอันควรสงสัยในการเรียกให้หยุด ตามท่ีกล่าวไปข้างต้น ก่อนที่จะท าการตรวจค้นตัวบุคคล ศาล
สูงสุดของสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่าเจ้าพนักงานต้อง   

1) เรียกให้หยุดก่อน เมื่อเป็นการเรียกให้หยุดแล้ว  

2) ต้องพิจารณาต่อว่าการเรียกให้หยุดนั้นสมเหตุสมผล ( reasonableness) หรือไม่โดย            
ความสมเหตุสมผลของการเรียกให้หยุดต้องมีระดับเหตุอันควรสงสัย 

3) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาขอบเขตของการเรียกให้หยุดว่ามีอย่างไร ซึ่งขอบเขตของการเรียกให้
หยุดนั้นประกอบด้วย เวลาและสถานที ่

ประเทศอังกฤษ  
กฎหมายของประเทศอังกฤษ แบ่งอ านาจในการตรวจค้นตัวบุคคลออกเป็น 2 กระบวนการเหมือน

ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การใช้อ านาจในการเรียกให้หยุด (stop) และการตรวจค้นตัวบุคคล (search)      
ทั้งสองกระบวนการเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ต ารวจมั่นใจว่า มีสิ่งของที่ต้องสงสัยอยู่ในตัวของผู้ถูกตรวจค้นจริง 
และ เป็นกระบวนการที่กระท าก่อนที่จะมีการจับ ดังนั้น การกระท าที่นอกเหนืออ านาจตามหลักการดังกล่าว 
นอกจากจะท าให้สังคมขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจแล้ว ต ารวจผู้นั้นจะต้องมีความรับผิด
ทางวินัยด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจจึงต้องอยู่ในกรอบอ านาจของกฎหมาย ดังนั้น การเรียกให้หยุด และ
การตรวจค้นตัวบุคคล จึงมีการวางกรอบไว้ว่าต้องมี “เหตุอันควรสงสัย” ตาม PACE มาตรา 1(2) - (5)       
(จิรสุดา ถาวรสุขศิริ, 2554, น. 37) 

การค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจตาม The police and Criminal Evidence Act 1984 เรียกว่า 
“PACE” การค้นในที่สาธารณะ โดยกฎหมายอังกฤษใช้ค าว่า “Reasonable grounds for  believing that” 
หมายถึง มีเหตุผลตามสมควรที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้นั้นน่าจะได้กระท าความผิด (ประธานศาลฎีกา, 2547, ฉบับที่
22) ซึ่งเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา 1 คือ การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเรียกให้บุคคล หรือยานพาหนะหยุด เพ่ือ
ตรวจค้น เพ่ือหาทรัพย์ที่ถูกลักทรัพย์ หรือของต้องห้ามตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งหมายความรวมถึงอาวุธหรือสิ่งที่
สามารถใช้ได้อย่างอาวุธในการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือใช้ในการท าร้ายบุคคล มาตรการในการ
ควบคุมการใช้อ านาจ การค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการตรวจค้นในที่สาธารณะ มี 3 ประการ ดังนี้ 

1) ก่อนที่จะค้น เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องแจ้งแก่ผู้ตรวจค้นว่า ผู้ค้นเป็นใคร และวัตถุประสงค์ในการตรวจค้น 
นอกจากนี้ต้องแจ้งให้ทราบถึง เหตุที่จะท าการตรวจค้นได้ตามกฎหมาย ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจมิได้แต่งเครื่องแบบ 
จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2) หลังจากการตรวจค้นแล้ว จะต้องท าบันทึกภายในเวลาเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้โดย จะต้องระบุ วัน 
เวลา สถานที่เหตุแห่งการค้น ชื่อของผู้ค้น และเหตุแห่งการค้น 

3) บันทึกนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ถูกตรวจค้นสามารถขอส าเนาบันทึกดังกล่าวได้  
(พิพากษ์ เกียรติกมเลศ, 2546) 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าจากการพิจารณาแนวทางในการศึกษา ในเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานใน
การตรวจค้น และทั้งการใช้ความหมาย และข้อมูลจากกฎหมายต่างประเทศที่ได้ยกมาอ้างอิงเปรียบเทียบนั้น 
จะเห็นได้ว่า รัฐจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจค้นที่เป็นประจักษ์อย่างชัดเจน
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แน่นอน รวมทั้งในการตรวจค้นควรมีหลักในการคิด และพิจารณา เพราะหากเจ้าหน้าที่ขาดดุลพินิจใน       
การปฏิบัติหน้าที่ อาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามล าดับ 

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. ระเบียบการศึกษา 

ในการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นแนวทาง
ในการศึกษา โดยผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารจาก หนังสือ ต าราทางกฎหมายและทางวิชาการ 
บทความทางกฎหมาย โครงการวิจัยทางกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดและตัวแม่บทกฎหมายทั้งกฎหมายไทย 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น าองค์ความรู้
ดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

ผู้เขียนได้ก าหนดประเด็นปัญหา และการก าหนดขั้นตอนของการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการตรวจค้น 
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในกรณีศึกษาในเรื่องของ ปัญหาการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถาน ประกอบกับการเสนอแนวทางในการเสนอร่าง
กฎหมาย ตลอดจนการให้กรอบแนวทางในการด าเนินการ 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีการในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสารเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
โดยวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต 
และ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือน ามาประกอบในการวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทาง ในการก าหนดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อ     
การตรวจค้นในที่สาธารณสถาน 

4. การรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มา
จากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บทความวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถาน 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต 
บทความกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ก าหนด
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต่อการตรวจค้นในที่สาธารณสถาน 
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ผลการศึกษา 
ตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในที่

สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของ
ในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็น
ความผิด” 

จากการศึกษากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ได้กล่าวถึงการตรวจค้นตาม
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเอาไว้ ดังนี้  

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง ลักษณะของการตรวจค้น คือ หลักการทั่วไปในการค้นหากมีโอกาส
ขอหมายค้นได้ก็ควรใช้หมายค้น แม้ในบางครั้งการตรวจค้นอาจกระท าได้โดยชอบ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหมายก็ตาม แต่
ศาลมักจะเห็นชอบกับการตรวจค้นที่หากได้กระท าโดยอาศัยอ านาจตามหมายค้น และในการตรวจค้น ในกรณี
ที่ไม่ต้องมหีมายก็จะต้องมีเหตุอันควร มิใช่เหตุอันควรสงสัยเท่านั้นที่จะใช้เป็นเหตุผลในการขอตรวจค้น   

ประเทศอังกฤษ กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งมีการระบุวิธีการ และขั้นตอนใน 
การตรวจค้นตัวบุคคล และยานพาหนะไว้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่งสามารถกระท าได้เมื่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานต ารวจอยู่ในสถานการณ์ที่มีความจ าเป็นที่สุด ที่จะต้องท าการค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะไม่ว่าจะ
เป็นจากเหตุอันควรสงสัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรือจากการปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองภัยของ
สาธารณชน 

สรุปได้ว่า กฎหมายของต่างประเทศ เช่น กฎหมายในประเทศอังกฤษมีการระบุขั้นตอน และวิธีการ
ตรวจค้นในที่สาธารณสถานเอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม แต่ส่วนกฎหมายของประเทศไทยนั้นไม่ได้มี 
การระบุวิธีการ และขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด ท าให้เจ้าพนักงานท าการตรวจค้นโดยไม่แจ้งเหตุผลใน
การขอตรวจค้นหรือไม่ได้แจ้งก่อนมีการตรวจค้นว่าตนเป็นเจ้าพนักงาน ในกรณีที่ไม่ได้สวมใส่ชุดในเครื่องแบบ 
ซึ่งการกระท าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการล่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนจึงก่อให้เกิด
ผลเสียตามมา ด้วยเหตุนี้ในการขอตรวจค้น กรณีศึกษาเฉพาะในที่สาธารณสถานจึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการปฏิบัติอย่างแน่ชัด   

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาในเรื่อง การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในสาธารณสถาน พบว่า การใช้ดุลพินิจของเจ้า
พนักงานหากใช้ในทางที่มิชอบก็จะเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และจะเป็นปัญหาต่อไปใน
อนาคต ซึ่งจากการศึกษาในด้านสิทธิ เสรีภาพของประชาชนแล้ว การกระท าของเจ้าพนักงานในทางที่มิชอบ
อาจส่งผลให้เกิดการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพที่เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านกฎหมายของประชาชนในสังคม 
นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ได้ระบุถึง การห้ามมิให้ท าการค้นบุคคล
ใดในท่ีสาธารณสถาน เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย เป็นต้น  

จากข้อกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายได้มีการบัญญัติครอบคลุมถึงสิทธิ เสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของบุคคล แต่จากข่าวกรณีศึกษาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง พบว่า การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน
นั้น เจ้าพนักงานตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจของตนเองในการตรวจค้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล
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ผู้ถูกค้น เพราะถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ อีกทั้ง ยังส่งผลต่อ
ความยุติธรรมของประเทศอีกด้วย  

ดังนั้น จากการศึกษาจากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติถึงลักษณะ และ
ก าหนดขอบเขต รวมทั้งวิธีการปฏิบัติของเจ้าพนักงานว่ามีขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างไร ซึ่งพบว่า
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขอตรวจค้นนั้น ได้มีการบัญญัติถึงลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน มีการท างานอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ทั้ งนี้ อาจสรุปได้ว่ากฎหมายต่างประเทศในเรื่อง
การตรวจค้น เมื่อเปรียบเทียบกันกับกฎหมายของประเทศไทยแล้ว พบว่า มีความแตกต่างกันกับกฎหมายไทย 
ยกตัวอย่าง เช่น ในกฎหมายต่างประเทศนั้น ได้มีการระบุถึงวิธีการและขั้นตอนในการที่จะท าการตรวจค้นไว้
อย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยตรง แต่การกระท าที่มีการระบุ
ขั้นตอน และวิธีการตรวจค้นอย่างชัดเจนถือเป็นการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้น  ๆ    
แต่หากพิจารณาจากกฎหมายของประเทศไทยแล้วนั้น ยังไม่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจนระบุไว้ในกฎหมาย
ของไทย ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในสังคม รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศต่อไปได ้

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
ในการตรวจค้นในที่สาธารณสถานนั้น จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้ งในด้านกฎหมาย และในด้านทางนโยบาย 
ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน 
รวมทั้งระบบงานยุติธรรมของประเทศ หากมีการออกกฎที่ชัดเจนในด้านกฎหมาย และมีการต่อยอดทาง    
ด้านนโยบาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต่อประชาชนในสังคมก็จะได้รับการแก้ไข ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และ กระทบกระเทือนถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างน้อยที่สุด รวมทั้งจะท า
ให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ และระบบงาน
ยุติธรรมของประเทศมากข้ึน ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในเรื่องข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะทาง
กฎหมาย และข้อเสนอแนะทางนโยบาย  

1. ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย  
ประเทศไทย ควรที่จะบัญญัติกฎหมายในเรื่องการค้นในที่สาธารณสถานโดยก าหนดขอบเขตและ

ความหมายของเหตุอันควรสงสัยไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายในเรื่องการค้นตัว
บุคคลในที่สาธารณะของประเทศไทย มีเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 เท่านั้น     
ทีบ่ัญญัติถึง เรื่องของการค้นในที่สาธารณสถาน แต่ในมาตราดังกล่าวนั้น มิได้มีการบัญญัติถึง วิธีการในการขอ
ตรวจค้น หรือก าหนดขอบเขต และความหมายของเหตุอันควรสงสัยไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนในการตรวจ
ค้นมีอย่างไรบ้าง ส่งผลให้ในปัจจุบัน ตามข่าวที่ปรากฏในสังคมพบว่า เจ้าพนักงานมีการใช้อ านาจในการตรวจ
ค้นโดยมิชอบและมีการใช้อ านาจไปในทางที่ผิด ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จากการตรวจ
ค้นโดยมิชอบ รวมทั้งในบางกรณีที่เจ้าพนักงานอ้างเพียงว่าตนมีอ านาจในการตรวจค้น โดยไม่แจ้งเหตุอันควร
สงสัยในการขอตรวจค้นให้ทราบก่อน ฉะนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 จึงควรที่
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จะต้องมีการก าหนดถึงวิธีการ และขั้นตอนในการตรวจค้นของเจ้าพนักงาน บัญญัติไว้เพ่ิมเติมในกฎหมาย 
เช่นเดียวกับกฎหมายของต่างประเทศที่มีการก าหนดวิธีการ และขั้นตอนในการตรวจค้นอย่างชัดเจน 
เพ่ือที่จะให้การตรวจค้นในที่สาธารณสถานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
โดยจะท าให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด   

2. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

กฎหมายได้ให้อ านาจในการขอตรวจค้นแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 93 ได้แบ่งออกเป็น พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ต ารวจ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคลในที่
สาธารณสถานได้ โดยเจ้าพนักงานดังกล่าว ควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการขอตรวจค้น  จะต้องกระท าโดย
สุภาพ มีการแจ้งให้ผู้ถูกค้นทราบถึงเหตุแห่งการตรวจค้น และ ควรที่จะมีการบันทึกการตรวจค้นเป็น        
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ในการตรวจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะควรที่
จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศเดียวกับผู้ถูกค้น อีกทั้ง ควรที่จะมีการเปิดหลักสูตรอบรมภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของเจ้าพนักงานทั้งฝ่ายต ารวจและพนักงานฝ่ายปกครอง ในเรื่องการตรวจ
ค้นเมื่อมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ก็จะท าให้เจ้าพนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้รวมถึงเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด 

 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาจากอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว ที่ได้ให้ความกรุณารับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานเขียนบทความและช่วยเหลือให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการเขียนบทความ      
อีกท้ังให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์  

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่สนับสนุนผู้เขียนในทางการศึกษา ทั้งด้าน  
ก าลังใจและทุนทรัพย์ตลอดมา  

หวังว่าบทความฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายบ้าง ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด 
ประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายของ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนา
ปราปต์ (ปราปต์) จากอาชญนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกาหลมหรทึก นิราศมหรรณพและลิงพาดกลอน        
ผลการศึกษาพบว่า อาชญนิยายทั้ง 3 เรื่อง ปรากฏลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่า 3 ประการ ประการแรก
การใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่องเล่า จ าแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรอง
จากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน การน าค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลง และผู้แต่งนวนิยาย 
(ปราปต์) ประพันธ์บทร้อยกรองเพ่ือใช้ในการเล่าเรื่อง ประการที่สอง การอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใน
การสร้างเรื่องเล่า คือ การน าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองมาประกอบในการสร้างเรื่อง
เล่า และประการที่สามการใช้สถานที่ในการสร้างเรื่องเล่า จ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ สถานที่ ที่มีอยู่จริง และ
สถานที่ที่ผู้แต่งสร้างขึ้น การใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่องเล่าของปราปต์นั้น นับเป็นการสร้างเรื่อง
เล่าที่แปลกใหม่ในอาชญนิยายไทย เนื่องจากอาชญนิยายไทยส่วนใหญ่ จะมีรูปแบบการประพันธ์เป็นร้อยแก้ว
ขนาดยาวตลอดจนจบเรื่อง แต่ในอาชญนิยายของปราปต์จะมีลักษณะที่ต่างไป เนื่องจากอาชญนิยายของ
ปราปต์มีการสอดแทรกค าประพันธ์ร้อยกรองเข้าไปในงานเขียนของตน จึงท าให้เกิดอาชญนิยายรูปแบบใหม่ 
และกลายเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตน นอกจากการผสมผสานค าประพันธ์ร้อยกรองกับอาชญนิยายเข้าไว้เป็น
หนึ่งเดียวกันแล้ว การอ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรอง จากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนของปราปต์ ยังท าให้ผู้อ่าน
ตีความหมายของค าประพันธ์ร้อยกรองบทเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากผู้อ่านจะตีความหมายไปตาม
เนื้อเรื่องทีค่ าประพันธ์ร้อยกรองบทนั้นสอดแทรกอยู่ 

 
ค าส าคัญ : อาชญนิยาย, การสร้างเรื่องเล่า, ปราปต์ 
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Abstract 

This paper aims to identify prominent characteristics in storytelling development of 3 
crime novels by Chairath Phiphatnaprap (Prap), i.e., Kahon Mahoratuk, Nirath Mahorasop and 
Lingphatklon. The study showed that prominent characteristics consisted of 3 aspects: 1st 

aspect: narrative poetry (using verse to tell a story) contained 3 categories: poem citations 
from other literary works, modification of original poems (derivative works) and the poet 
(Prap) utilizing a poem for storytelling; 2nd aspect: storytelling based on history i.e., utilization 
of political and governing history for developing storytelling and 3rd aspect: location based 
storytelling contained 2 categories: real locations and fictional locations. Narrative poetry is a 
new thing in Thai crime novels as most of the novels tell a whole story with poems; 
however, Prap’s novels are different as there are poems inserted in his novels; as a result, a 
new-breed Thai crime novel is created and prominent characteristics are developed. In 
addition to poems contained in the crime novels, a poem citation from other literary works 
creates a new perspective in original works as reader interprets their perspective based on 
the poems contained in a content.  
 
Keywords : crime novel, storytelling and Prap 
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บทน า 
อาชญนิยาย (Crime Story) เป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนประเภทหนึ่งของไทย เริ่มปรากฏ ในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเป็นช่วงที่ไทยเปิดรับวัฒนธรรมความรู้ และติดต่อ
การค้ากับประเทศทางตะวันตก อาชญนิยายของไทยจึงเริ่มได้รับอิทธิพลจากนวนิยายตะวันตกตั้งแต่บัดนั้นเป็น          
ต้นมา ปัจจุบันนักเขียนและนักแปลอาชญนิยายยังคงนิยมเขียนและแปลอาชญนิยายออกมาเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากนิยายแนวอาชญนิยายได้รับความนิยมในหมู่นักอ่าน อาจเพราะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน
และสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมากซึ่งนักเขียนอาชญนิยายที่ถูกกล่าวถึงมากในขณะนี้  คือ 
“ปราปต์”  

“ปราปต์” เป็นนามปากกาของ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์  ผู้มีผลงานทั้งนวนิยายและเรื่องสั้น           
ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน โดยเฉพาะนวนิยายแนวอาชญนิยายที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
อาชญนิยายของ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) ที่ผู้วิจัยน ามาศึกษามีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่เรื่องกาหลม
หรทึก (2557) นิราศมหรรณพ (2558) และลิงพาดกลอน (2561) อาชญนิยายทั้ง 3 เรื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวนหาความจริงและส่วนที่เป็นอาชญากรรม โดยจะเป็นการสืบสวน รวบรวมและเสาะหา
หลักฐานการกระท าผิดของตัวละครผู้ร้ายโดยตัวละครเอก เช่น การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือสืบหาเหตุ
ของเรื่อง พยายามสร้างความสนิทสนมกับบุคคลในท้องที่เพ่ือสืบหาข้อเท็จจริง และการก่ออาชญากรรมของตัว
ร้าย เช่น การฆาตกรรมเหยื่อ เป็นต้น นอกจากเนื้อเรื่องที่มีลักษณะเด่นดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ส่วนประกอบ
อีกประการที่แสดงถึงความโดดเด่นของผู้เขียนเป็นอย่างมาก คือ การสร้างเรื่องเล่า 

อาชญนิยายของปราปต์ทั้ง 3 เรื่อง มีการสร้างเรื่องเล่าโดยการน าสิ่งเกิดขึ้นรอบตัวของผู้อ่าน              
มาน าเสนอให้แปลกใหม่ น าเรื่องราวอาชญากรรมผสมผสานกับประวัติศาสตร์ สถานที่และค าประพันธ์ร้อย
กรอง การน าเรื่องอาชญากรรมผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สถานที่จริง และค าประพันธ์            
ร้อยกรอง นับเป็นลักษณะเด่นทางด้านการสร้างเรื่อง เล่าในอาชญนิยายของปราปต์ ยกตัวอย่างเช่น                    
การน าค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลงในเรื่อง “นิราศมหรรณพ” กล่าวคือ ปราปต์น า                     
นิราศเมืองแกลง ของพระสุนทรโวหาร(ภู่ )  มาดัดแปลงเป็นนิราศมหรรณพ เ พ่ือใช้ ในการสร้าง                      
อาชญนิยายเรื่องนิราศมหรรณพ และเมื่อพิจารณาเนื้อหาในอาชญนิยายเรื่องดังกล่าวโดยถี่ถ้วนแล้วพบว่า 
ไม่ใช่เพียงค าประพันธ์ร้อยกรองในเรื่องนิราศเมืองแกลง ของพระสุทรโวหาร(ภู่) ที่ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่ง                        
ในการสร้างเรื่อง แต่ยังพบว่าผู้แต่งน าบทละครเรื่องรามเกียรติ์  พระอภัยมณี และเพลงยาวเรื่อง                     
หม่อมเป็ดสวรรค์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรื่องอีกด้วย 

ความหลากหลายในอาชญนิยายของปราปต์กลายเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะน าสิ่งต่าง ๆ          
ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาพลิกแพลงให้กลายเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรมได้             
และอาชญนิยายของปราปต์ทั้ง 3 เรื่อง แสดงให้เห็นกลวิธีการสร้างเรื่องเล่าของปราปต์ที่มีลักษณะโดดเด่น                       
แตกต่างจากอาชญนิยายของผู้อื่น 

จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายทั้ง 3 เรื่อง มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
และน่าสนใจ รวมทั้งการสร้างเรื่องเล่าจะท าให้เห็นถึงลักษณะเด่นของอาชญนิยายของปราปต์ได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยเฉพาะลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่า  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายของปราปต์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอาชญนิยาย 
วิทยานิพนธ์ของไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา (2553) เรื่อง “ลักษณะเด่นของอาชญนิยายของ   

วสิษฐ์ เดชกุญชร” มีจุดประสงค์ในการศึกษาลักษณะของแนวเรื่อง แนวคิด การสร้างเรื่องและกลวิธี                
การประพันธ์ในอาชญนิยายของวสิษฐ์ เดชกุญชร 5 เรื่อง ได้แก่ สารวัตรเถื่อน แม่ลาวเลือด หักลิ้นช้าง 
บ่วงบาศ และประกาศิตอสูร ซึ่งมีลักษณะเป็นนวนิยายชุดใช้ตัวละครชุดเดียวกันเป็นตัวด าเนินเรื่อง                  
โดยผลของการศึกษาสามารถสรุปได้  คือ ลักษณะเด่นของแนวเรื่ อง จ าแนกได้  2 ประเภท คือ                 
ลักษณะโครงสร้างของเรื่องเล่าและลักษณะการสืบสวน ลักษณะทางเรื่องเล่าสามารถจ าแนกเป็นนวนิยายมืด 
เนื่องจากเนื้อเรื่องปรากฏโครงสร้างของเรื่องเล่าการสืบสวนเพียงอย่างเดียวและนวนิยายระทึกขวัญ เนื่องจาก
เนื้ อ เ รื่ องปรากฏโครงสร้ า ง เ รื่ อ งอาชญากรรมและการสืบสวน  ส่ วนด้ านลั กษณะการสืบสวน                 
สามารถจ าแนกเป็นแนวเรื่องนักสืบ เนื่องจากตัวละครฝ่ายสืบสวนมีการท างานเหมือนกับนักสืบและแนวเรื่อง
จารกรรม-สายลับ เนื่องจากตัวละครฝ่ายสืบสวนมีลักษณะการท างานแบบนักจารกรรม  ลักษณะเด่นด้าน
แนวคิดของเรื่อง จ าแนกได้ 2 ประการ คือ แนวคิดเกี่ยวกับส านึกในการปฏิบัติหน้าที่และแนวคิดเกี่ยวกับ
ต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่อง จ าแนกได้ 3 ประการ คือ การใช้อาชญากรรม
ประเภทการค้ายาเสพติดเป็นอาชญากรรมหลักของเรื่อง  การใช้องค์กรการอาชญากรรมเป็นรูปแบบ         
การประกอบอาชญากรรมในเรื่องและการน าหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ลักษณะเด่น
ด้านกลวิธีการประพันธ์ จ าแนกได้ 5 ประการ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง การร้อยเรื่องด้วยความรัก การใช้โครงเรื่อง
แบบ Freytag Pyramid การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละครเอกและการสร้างความสมจริง  

วิทยานิพนธ์ของ กานต์ธิตา ขยันการนาวี (2558) เรื่อง “ปัญหาสังคมและความวิตกกังวล            
ในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย” มีจุดประสงค์ในการศึกษา และวิเคราะห์ความวิตก
กังวล และปัญหาสังคมในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียที่สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมแนวอาชญนิยาย                  
เรื่อง เดอะเกิร์ล วิท เดอะ ดรากอน แทตทู (The Girl with the Dragon Tattoo) เดอะ สโนว์แมน            
(The Snowman) เดอะ เรดเบรสต์ (The redbreast) เดอะ ฟิฟท์วูแมน (The Fifth Woman) และละคร
โทรทัศน์เรื่อง เดอะคิลลิง (The Killing) (ภาค 2) โดยผลของการศึกษาสามารถสรุปได้ คือ อาชญนิยาย         
ร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียที่ตนได้น ามาศึกษา มีการตีแผ่ปัญหาทางสังคม และความวิตกกังวลที่
แฝงอยู่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียผ่านการสร้างอาชญากรรม และตัวละคร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ความวิตกกังวลเรื่องความบริสุทธิ์ทางชาติพันธุ์และการตีแผ่การ
ท างานของรัฐบาลที่ไม่โปร่งใส 

วิทยานิพนธ์ของวรานันท์ วรวัฒนานนท์  (2558) เรื่อง “ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมใน             
อาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย” มีจุดประสงค์ในการศึกษาวรรณกรรมประเภทอาชญนิยายของประเทศญี่ปุ่นที่
สะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญภายใต้การพัฒนาและการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
โดยเลือกศึกษาอาชญนิยายร่วมสมัยในช่วงทศวรรษที่ 1990 และ 2000 ได้แก่ เรื่องออล ชี วอส เวิร์ธ (All 
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She was Worth) (1992), เอ๊าท์ (Out) (1977), โกรเทสค์ (Grotesque) (2003), ไซอะคุ (Sai-aku) และชาล
เวชั่น อ๊อฟ อะ เซ้นท์ (Salvation of a Saint) โดยผลของการศึกษาสามารถสรุปได้ คือความสัมพันธ์       
แบบพ่ึงพาและส่งเสริมกันระหว่างเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่ ท าให้ผู้หญิงญี่ปุ่น
สมัยใหม่ประสบช่องว่างและการแบ่งชนชั้นทางเศรษฐกิจรวมทั้งต้องเผชิญกับการถูกกีดกันทางเพศทั้งในบ้าน
และที่ท างาน การกีดกันอยู่ในรูปแบบการแบ่งแยกและก าหนดบทบาทการผลิตให้อยู่เพียงแค่การสืบพันธุ์   
การถูกท าให้เป็นเหยื่อเพ่ือประกอบการสร้างอัตลักษณ์และระบบทุนนิยมปิตาธิปไตยยังสร้างบรรทัดฐานให้
พวกเธอถูกกดขี่โดยเพศเดียวกัน เหตุนี้จึงท าให้ตัวละครหญิงลุกขึ้นมาตอบโต้โดยการใช้อาชญากรรมและ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการต่อต้านกฎเกณฑ์ท่ีสังคมทุนนิยมปิตาธิปไตยวางไว้ อย่างไรก็ตามการพยายามที่จะ
ปลดตัวเองสู่ความเป็นไทจากระบบทุนนิยมปิตาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่ยาก หรือไม่อาจเป็นไปได้ส าหรับผู้หญิง 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมของปราปต์ 
งานวิจัยของธงชัย แซ่เจี่ย (2560) เรื่อง “การเล่าเรื่องแบบหลังสมัยใหม่ใน นิราศมหรรณพ                    

ของปราปต์” มีจุดประสงค์ในการศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องแบบหลังสมัยใหม่และสารที่ผู้เขียนมุ่งเสนอ                      
ผ่านการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบหลังสมัยใหม่ในนิราศมหรรณพ โดยผลของการศึ กษาสามารถสรุปได้                
คือ อาชญนิยายเรื่องนิราศมหรรณพมีการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบหลังสมัยใหม่  2 กลวิธี ได้แก่                   
การใช้รูปแบบวรรณกรรมยอดนิยมและปฏิเสธรูปแบบที่สมบูรณ์ไปพร้อมกัน และการใช้สัมพันธบท 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างเรื่องเล่า 
วิทยานิพนธ์ของอภิสรา แสงหัตถวัฒนา (2550)เรื่อง “การสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเชิง

อัตชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลัดถิ่น: การศึกษาเปรียบเทียบ เดอะเมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ กับ 
เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส์” มีจุดประสงค์ในการศึกษาปัจจัยทางการเมือง สังคมและเพศสถานะ            
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเรื่องเดอะเมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ ของดอริส เลสซิ่งกับ  
เดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส์ ของ อิซาเบล อัลเยนเด รวมทั้งศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องในนวนิยายทั้งสอง
เรื่อง วิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าในฐานะที่เป็นการต่อรอง การเรียนรู้ และการเยียวยาจากการครอบง าของ
อ านาจวัฒนธรรมกระแสหลัก น ามาสู่การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางเรื่องเล่า โดยผลของการศึกษาสามารถสรุปได้
ว่า การพลัดถิ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและมีผลต่อรูปแบบของเรื่องเล่า 
นอกจากนี้เรื่องเล่ายังมีบทบาทช่วยต่อรองกับวาทกรรมกระแสหลักท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลาง 
ความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม เรื่องเล่าสามารถช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน และเรื่องเล่ายังถูกใช้เพ่ือประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น 

วิทยานิพนธ์ของพิมพ์ละดา ดีมาก (2555) เรื่อง “การสร้างเรื่องเล่าและตัวละคร “ซูสีไทเฮา”  ใน
วรรณกรรม ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์” มีจุดประสงค์ในการศึกษาลักษณะการเล่าเรื่อง และลักษณะตัว
ละครของ “ซูสีไทเฮา”ในวรรณกรรม ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวบทจากวรรณกรรม
จ านวน 2 เรื่อง ภาพยนตร์จ านวน 6 เรื่อง และบทละครโทรทัศน์เรื่องยาวจ านวน 4 เรื่อง โดยผลของการศึกษา
สามารถสรุปได ้คือ การเล่าเรื่องในวรรณกรรม ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ที่เน้นการเล่าเรื่องโดยยึดข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก และวรรณกรรม 
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ที่มีการดัดแปลงโดยผสมผสานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการของผู้
เล่าเรื่อง ส่วนการสร้างตัวละคร “ซูสีไทเฮา” ในวรรณกรรม ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ จ าแนกได้เป็น 3 
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ประเภท ได้แก่ ภาพของจักรพรรดินีที่โหดร้าย ลุแก่อ านาจ ภาพของจักรพรรดินีที่เน้นมิติความเป็นมนุษย์และ
ภาพของจักรพรรดินีที่น าพาความรุ่งเรืองและตกต่ ามาสู่ประเทศ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องลักษณะเด่นทางด้านการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายของปราปต์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชญนิยาย 
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมของปราปต์ 
3. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรื่องเล่า 
4. ศึกษางานอาชญนิยายของปราปต์ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ กาหลมหรทึก นิราศมหรรณพ และลิง

พาดกลอน 
5. วิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายทั้ง 3 เรื่อง 
6. เรียบเรียงผลการศึกษา  
7. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่อง เล่าในอาชญนิยายของชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ 
(ปราปต์) ศึกษาอาชญนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกาหลมหรทึก นิราศมหรรณพและลิงพาดกลอน เพ่ือศึกษา
ลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่า ดังจะสรุปเพื่ออธิบายได้ดังนี้  

ลักษณะเด่นด้านการสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายของชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) ปรากฏ
ลักษณะเด่น 3 ประการ ได้แก่ 

1. การใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่องเล่า จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถจ าแนกลักษณะ
การใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่องเล่าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรองจาก
วรรณกรรมเรื่องอ่ืน การน าค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลง และผู้แต่งนวนิยาย (ปราปต์) 
ประพันธ์บทร้อยกรองเพ่ือใช้ในการเล่าเรื่อง 

1.1 การอ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ปราปต์น าค าประพันธ์ร้อยกรอง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินเรื่องในอาชญนิยาย ทั้ง 3 เรื่อง มาประกอบในการสร้างเรื่องเล่า กล่าวคือ 
ปราปต์ อ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนในงานเขียนของตนเพราะข้อมูลที่ใช้ในการด าเนิน
เรื่องบางส่วนเกี่ยวข้องกับค าประพันธ์ร้อยกรองบทนั้น ท าให้อาชญนิยายมีความแปลกใหม่เป็นที่น่าสนใจและ
กลายเป็นลักษณะเด่นในอาชญนิยายของตน ยกตัวอย่างเช่น  

ค าประพันธ์ร้อยกรองบทหนึ่งใน “โคลงโลกนิติ” ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิ
ศร จากเรื่อง กาหลมหรทึก 

น้้า      เคี้ยวยูงว่าเงี้ยว       ยูงตาม 
ทราย  เหลือบเห็นยูงงาม      ว่าหญ้า 
ตา      ทรายยิ่งนิลวาม         พรายเพริศ 
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ลิง        ว่าหว้าหวังหว้า          หว่าดิ้นโดดตาม 
(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2557: 185) 

จากค าประพันธ์ร้อยกรองข้างต้น ปราปต์น าค าประพันธ์ร้อยกรองบทหนึ่งในโคลงโลกนิติ ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร มาเป็นส่วนหลักในการสร้างเรื่องเล่า กล่าวคือ ค าประพันธ์           
ร้อยกรองบทนี้เป็นค าประพันธ์ร้อยกรองที่ได้มาโดยการไขค าตอบจากโคลงอีกบทหนึ่ง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ท า
ให้เกิดการก่อเหตุฆาตกรรมและการเกิดอาชญากรรมทั้งหมดในเรื่อง ค าประพันธ์ร้อยกรองจากโคลงโลกนิติ
ข้างต้น สอนให้เห็นว่ากิเลสที่ครอบง าสติสัมปชัญญะจะน ามาซึ่งความพินาศ ปราปต์น าค าประพันธ์ร้อยกรอง
บทนี้มาประกอบในการด าเนินเรื่อง โดยมีการตีความความหมายให้ต่างจากเดิม กล่าวคือ โคลงโลกนิติในอาชญ
นิยายเรื่องกาหลมหรทึก จะว่าด้วยการหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดหรือการหลงผิดโดยขาดการไตร่ตรอง ปราปต์ ใช้ ค า
ประพันธ์ร้อยกรองบทนี้ เพ่ือเป็นบทสรุปจากการหลงผิดที่ส่งผลวิบัติของตัวละครเฟ้ืองที่ใช้อ านาจหน้าที่
สันติบาลใส่ร้ายนายทองนอกซึ่งเป็นพ่อของพะนอนจิว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มกบฏบวรเดชเพ่ือตัดคู่แข่งทางธุรกิจของ
ครอบครัว หลังจากที่ตัวละครเฟ้ืองท าส าเร็จธุรกิจของครอบครัวตนก็ล่มจม ดังนกยูงหลงผิดคิดว่าแม่น้ าเป็นงู 
เนื้อทรายคิดว่าหางนกยูงเป็นหญ้า และลิงที่คิดว่าตาของเนื้อทรายเป็น ลูกหว้า จึงท าให้นกยูง เนื้อทราย และ
ลิง ถึงแก่ชีวิตด้วยความหลงผิด ซึ่งการกระท าของตัวเฟ้ืองในครั้งนั้นท าให้ตัวละครหลักอย่างพะนอนิจต้องพบ
เรื่องเลวร้าย จึงเป็นเหตุที่ท าให้ตัวละครพะนอนิจวางแผนก่อเหตุฆาตกรรมและอาชญากรรมขึ้น 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ค าประพันธ์ร้อยกรองบทนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปมปัญหาและ
ทราบสาเหตุแห่งการกระท าของตัวละครทั้งหมดภายในเรื่อง กล่าวคือ สาเหตุที่ตัวละครพะนอนิจกระท านั้น 
เพราะตนต้องการเปิดโปงสิ่งที่ตัวละครเฟ้ืองได้กระท าไว้ครั้งเป็นสันติบาลเก่าคือการใส่ร้ายและจับกุมพ่อของ
เธอว่าเป็นกบฏบวรเดช ท าให้แม่ของเธอต้องหนีหายและที่ส าคัญการที่ตัวละครเฟ้ืองจับกุมพ่อเธอใน            
ครั้งนั้นเป็นเหตุให้ชีวิตของเธอต้องพบเรื่องเลวร้ายคือการถูกพ่อเลี้ยงอย่างตัวละครเตชข่มขืนและ           
ทารุณกรรมตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นเหตุให้เธอคิดแผนแก้แค้นตัวละครเฟ้ืองขึ้นโดยมีผู้ลงมือคือตัวละครนายกล้า 
ลูกชายแม่นมของเธอครั้งยังอยู่กับครอบครัวเดิมที่บ้านปากน้ าโพ ตัวละครพะนอนิจใช้ศิลปะการร้อย เรียง
ถ้อยค าที่ตัวละครเฟ้ืองสนใจมาใช้เป็นสิ่งที่เปิดโปงการกระท าผิดของตัวละครเฟ้ือง การได้ยินเรื่องราวของ          
ตัวละครนายลุที่มีรอยสักประหลาด 5 ค าตามร่างกาย เป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของเธอให้คิดวิธีการ        
ก่อเหตุให้เป็นที่น่าสนใจแก่ต ารวจมากที่สุด เหตุนี้จึงท าให้เกิดค าประพันธ์ร้อยกรองที่ผู้แต่งนวนิยาย (ปราปต์) 
ประพันธ์ขึ้นขึ้น เพ่ือเป็นจุดเชื่อมโยงมายังโคลงบทหนึ่งในโคลงโลกนิติดังที่กล่าวไปข้างต้น   

1.2 การน าค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลง ปราปต์น าค าประพันธ์ร้อย
กรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลงในงานเขียนของตนเพ่ือใช้ในการสื่อสารส าคัญในเรื่อง ซึ่งเป็นการสร้างมิติ
ในการสื่อสารส าคัญในอาชญนิยาย เนื่องจากอาชญนิยายทั่วไปมักใช้ลักษณะค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วใน
การสื่อสารส าคัญภายในเรื่อง รวมทั้งอาชญนิยายทั่วไปมักจะไม่น าค าประพันธ์ร้อยกรองเดิมมาดัดแปลง     
เพ่ือประกอบในการด าเนินเรื่อง จากการศึกษาพบว่า ในอาชญนิยายของปราปต์ทั้ง 3 เรื่อง มีการน าค า
ประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิมมาดัดแปลงเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องนิราศมหรรณพ ปราปต์น าค า
ประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเดิม ได้แก่ นิราศเมืองแกลง ของพระสุนทรโวหาร (ภู่) มาดัดแปลงเป็น                 
นิราศมหรรณพ โดยให้ผู้แต่งเป็นตัวละครที่ถูกกล่าวถึงในเรื่อง คือ คุณเล็ก กวีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ค า
ประพันธ์ร้อยกรอง เรื่องนิราศมหรรณพเป็นการบันทึกการเดินทางกลับสู่ท้องทะเลบ้านเกิดของคุณเล็ก โดยมี
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ต้นแบบเป็นนิราศเมืองแกลงของ พระสุนทรโวหาร (ภู่) ดังนั้นเนื้อหาบางช่วงจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับนิราศ
เมืองแกลงซึ่งเป็นนิราศต้นแบบ โดยมีเนื้อหาที่น าจากค าประพันธ์ร้อยกรองต้นแบบมาดัดแปลง ดังจะอธิบาย
ต่อไปนี้ 

นิราศเมืองแกลง ของ พระสุนทรโวหาร(ภู่) 
        ๏ โอ้สังเวชวาศนานิจาเอ๋ย 
   จะมีคู่มิได้อยู่ประคองเชย   ต้องละเลยดวงใจไว้ไกลตา 
   ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า  ไม่เหมือนเราภุมรินถวิลหา 
   จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา  ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน... 
 

นิราศมหรรณพ ของ ปราปต์ 
        ๏ โอ้สังเวชวาสนานิจจาเอ๋ย 
   สิเนหามิได้คู่ประคองเชย   ต้องละเลยดวงใจให้ใครชม 
   ถึงทุกข์ใครในโลกที่โศกเศร้า  มิเทียมเรารักเอ๋ยมิเคยสม 
   ทีพ่ลัดพรากเขายังว่าร้าวระทม  เราสิตรมแม้ตัวติดไม่ชิดใจ… 

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2558: 347) 
ปราปต์ให้เหตุผลที่นิราศทั้งสองเรื่องมีความคล้ายคลึงกันแก่ผู้อ่านโดยอธิบายผ่านตัวละครในเรื่อง 

กล่าวคือ เหตุที่นิราศมหรรณพมีลักษณะคล้ายคลึงกับนิราศเมืองแกลง เพราะตัวละครคุณเล็กต้องการประชด
ประชันการสาธยายรักของพระสุนทรโวหาร(ภู่) กับ นางจัน ตามนิราศต้นแบบจากค าประพันธ์ร้อยกรองข้างต้น
ทั้งสองบทแสดงถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยปราปต์ดัดแปลงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวรรคเท่านั้น 
ปราปต์มีจุดประสงค์ในการดัดแปลงค าประพันธ์ร้อยกรองบทนี้เพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินเรื่อง เนื่องจากค า
ประพันธ์ร้อยกรองเรื่องนิราศมหรรณพนั้น เป็นค าประพันธ์ร้อยกรองส าคัญที่เป็นหลักฐานว่า ศิลาสมุทรที่ตัว
ละครชาวเมิน (เงือก) ตามหาตามเขามอในวัดต่าง ๆ ที่ปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่จริง ดังการกล่าวถึงศิลาสมุทรท่ีปรากฏในนิราศมหรรณพ ความว่า 

     เฉกหนึ่งเรื่องเล่าแต่เก่าก่อน เมื่อตอนแต่งเขาเข้าสวนขวา 
    เพราะซาบซึ้งในพระกรุณา  มัสยาถวายสิ้นหินนที 

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2558: 348-349) 
จากข้อความข้างต้น นิราศมหรรณพ เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวของชาวเมินที่บ่งบอกว่าศิลาสมุทรนั้น

มีอยู่จริง โดยได้ถวายเพ่ือสร้างเขามอในด้านขวาตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เขามอในวัดต่าง ๆ            
ทั่วกรุงเทพฯ จึงเป็นเป็นสถานที่ที่ชาวเมินต้องตามหาศิลาสมุทร เพ่ือน ามาแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน              
ท้องทะเลโดยฝีมือของมนุษย์ จึงสามารถสรุปได้ว่า ค าประพันธ์ร้อยกรองที่ปราปต์น ามาดัดแปลงนั้นเป็นส่วน
หนึ่งในการด าเนินเรื่อง และน าไปสู่การคลี่คลายปมปัญหาหรือทราบสาเหตุแห่งการกระท าของตัวละครทั้งหมด               

1.3 ผู้แต่งนวนิยาย (ปราปต์) ประพันธ์บทร้อยกรองเพ่ือใช้ในการเล่าเรื่อง ปราปต์ประพันธ์                
บทร้อยกรองเพ่ือเป็นส่วนหลักในการด าเนินเรื่อง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นการด าเนินเรื่องที่แตกต่างจาก             
อาชญนิยายทั่วไป โดยปราปต์ใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองมาประกอบในการเริ่มต้นเรื่องพร้อมกับคดีฆาตกรรม 
โดยใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองที่เกิดขึ้นพร้อมคดีฆาตกรรมของเหยื่อแต่ละรายมาใช้ในการสืบหาความจริงเพ่ือให้
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ทราบถึงตัวคนร้าย ซึ่งแตกต่างกับการด าเนินเรื่องในอาชญนิยายทั่วไป ที่มักด าเนินเรื่องโดยเริ่มด้วยการเกิดคดี
อาชญากรรม เป็นเหตุให้มีการสืบหาความจริง และสามารถทราบถึงตัวคนร้าย จากการศึกษาพบว่า ในอาชญ
นิยายของปราปต์ทั้ง 3 เรื่อง พบว่า ปราปต์ประพันธ์บทร้อยกรองขึ้นเพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินเรื่องเพียง
เรื่องเดียว คือ เรื่องกาหลมหรทึก 
    โพธิ์ราทิ้งก่ิงหล้อง   ลงรา 
   โพธิ์เหย้าแล้งเกิดพา    ผากเหย้า 
   โพธิ์แตกสิต่อมา      พงส์แตก 
   โพธิ์ไห้โหนโจนเจ้า     เจ่าไห้โหนโจน 

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2557: 176) 
จากบทค าประพันธ์ร้อยกรองข้างต้น ปราปต์ประพันธ์บทร้อยกรองบทนี้ขึ้นโดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภท                         

โคลงสี่สุภาพเพ่ือเป็นส่วนหลักในการด าเนินเรื่อง ค าประพันธ์ร้อยกรองบทนี้เป็นกุญแจไขปริศนาไปยัง                      
โคลงโลกนิติ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ที่ผู้แต่งน ามาเป็นส่วนหลักใน
การสร้างเรื่องเล่า 

ปราปต์ประพันธ์บทร้อยกรองข้างต้นโดยการน าค า 5 ค า ที่อยู่ตามร่างกายของคน 5 คน โดยเรียงจาก
ล าดับการก่อเหตุของคนร้าย ได้ดังนี้ คดีแรกนายลุ (สงค์ ผาก มา โจน รา) คดีที่สองเด็กหญิงวาด (เหย้า เจ้า 
แพะ ทิ้ง พงส์) คดีที่สามพระมหาสุชีพ (เจ่า กิ่ง แล้ ง แตก เกาะ) คดีที่สี่นายศักดิ์ (หล้อง สิ ไห้ จับ เกิด)           
และคดีสุดท้ายนายอ่ า (ต่อ ขัง ลง พา โหน) มาประกอบขึ้นเป็นกลโคลงห้าเหลี่ยม โดยใช้หลักการอ่านตาม              
กลโคลงพรหมภักตร์ มีจุดศูนย์กลางคือค าว่า ‘โพธิ์’ ซึ่งมีท่ีมาจากวัดโพธิ์ 

 
(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2557: 175) 

ล าดับการอ่านจะ เริ่มอ่านจากศูนย์ก่อนทุกบาท บาทแรกจะเริ่มล าดับที่หนึ่งจากนายลุบาทที่สองจะ
เริ่มล าดับที่หนึ่งจากเด็กหญิงวาด บาทที่สามจะเริ่มล าดับที่หนึ่งจากพระมหาสุชีพ และบาทสุดท้ายจะเริ่มล าดับ
ที่หนึ่งจากนายศักดิ์ จากนั้นจะต่อด้วยล าดับที่สาม ล าดับที่ห้า ล าดับที่สอง ล าดับที่สี่ และจบด้วยล าดับที่หนึ่ง 
ไล่ตามการก่อเหตุของคนร้าย ดังนี้ 
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บาทแรกของโคลง เริ่มอ่านจากศูนย์ ‘โพธิ์’ จากนั้นต่อด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) 
‘รา’ ต่อด้วยล าดับที่สามของเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิงวาด) ‘ทิ้ง’ ต่อไปถึงล าดับที่ห้าของเหยื่อรายที่สาม (พระ
มหาสุชีพ) ‘กิ่ง’ จากนั้นไปล าดับที่สองของเหยื่อรายที่สี่ (นายศักดิ์) ‘หล้อง’ จากนั้นต่อด้วยล าดับที่สี่ของเหยื่อ
รายที่ห้า (นายอ่ า) ‘ลง’ และจบด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) ‘รา’ เพ่ือให้จ านวนค าครบหนึ่ง
บาท จากล าดับในการอ่าน บาทแรกของโคลงได้ความว่า      

‘โพธิ์ราทิ้งก่ิงหล้อง ลงรา’ 
สามารถถอดความได้ คือ กิ่งของต้นโพธิ์ที่โน้มลงราน้ า ค าท่ีซ่อนอยู่ในบาทแรกจึงเป็นค าว่า ‘น้้า’ 
บาทที่ สอง  เ ริ่ ม อ่ านจากศูนย์  ‘ โพธิ์ ’  จากนั้ นต่อด้ วยล าดั บที่ หนึ่ ง ของ เหยื่ อ รายที่ สอง             

(เด็กหญิงวาด) ‘เหย้า’ต่อด้วยล าดับที่สามของเหยื่อรายที่สาม (พระมหาสุชีพ) ‘แล้ง’ ต่อไปถึงล าดับที่ห้าของ
เหยื่อรายที่สี่ (นายศักด์) ‘เกิด’ จากนั้นไปล าดับที่สองของเหยื่อรายที่ห้า (นายอ่ า) ‘พา’ ต่อด้วยล าดับที่สี่ของ
เหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) ‘ผาก’ และจบด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิงวาด) ‘เหย้า’ เพ่ือให้
จ านวนค าครบหนึ่งบาท จากล าดับในการอ่าน บาทที่สองของโคลงได้ความว่า  

‘โพธิ์เหย้าแล้งเกิดพา  ผากเหย้า’ 
สามารถถอดความได้ คือ บ้านของต้นโพธิ์ที่แล้งผาก ซึ่งบ้านของต้นโพธินั้น คือ ดิน ดินที่แล้งผากจะ

แปลสภาพกลายไปเป็นทราย ค าท่ีซ่อนอยู่ในบาทท่ีสองจึงเป็นค าว่า ‘ทราย’ 
บาทที่สาม เริ่มอ่านจากศูนย์ ‘โพธิ์’ จากนั้นต่อด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่สาม (พระมหาสุชีพ) 

‘แตก’ ต่อด้วยล าดับที่สามของเหยื่อรายที่สี่ (นายศักดิ์) ‘สิ’ ต่อไปถึงล าดับที่ห้าของเหยื่อรายที่ห้า (นายอ่ า) 
‘ต่อ’ จากนั้นไปล าดับที่สองของเหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) ‘มา’ ต่อด้วยล าดับ ที่สี่ของเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิง
วาด) ‘พงศ์’ และจบด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่สาม (พระมหาสุชีพ) ‘แตก’ เพ่ือให้จ านวนค าครบหนึ่ง
บาท พงส์ ในที่นี้เขียนตามอักขรวิบัติในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม แท้จริงแล้วคือค าว่า พงศ์ ที่หมายถึง  เชื้อ
สาย จากล าดับในการอ่าน บาทที่สามของโคลง ได้ความว่า  

‘โพธิ์แตกสิต่อมา  พงส์แตก’ 
สามารถถอดความได้ คือ สิ่งที่ต้นโพธิ์แตกเพ่ือที่จะต่อเชื้อสาย  ค าที่ซ่อนอยู่ในบาทที่สามจึงเป็นค าว่า ‘ตา’ 
บาทสุดท้าย เริ่มอ่านจากศูนย์ ‘โพธิ์’ จากนั้นต่อด้วยล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายที่สี่ (นายศักดิ์) ‘ไห้’ต่อ

ด้วยล าดับที่สามของเหยื่อรายที่ห้า (นายอ่ า) ‘โหน’ ต่อไปถึงล าดับที่ห้าของเหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) ‘โจน’ 
จากนั้นไปล าดับที่สองของเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิงวาด) ‘เจ้า’ ต่อด้วยล าดับที่สี่ของเหยื่อรายที่สาม (พระมหาสุชีพ) 
‘เจ่า’ ต่อไปถึงล าดับที่หนึ่งของเหยื่อรายทีสี่ (นายศักดิ์) ‘ไห้’ จากนั้นไปล าดับที่สามของเหยื่อรายที่ห้า (นายอ่ า) 
‘โหน’ และจบด้วยล าดับที่ห้าของเหยื่อคนที่หนึ่ง (นายลุ) ‘โจน’ เพ่ือให้จ านวนค าครบหนึ่งบาท ไห้ ในที่นี้เขียน
ตามอักขรวิบัติในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม แท้จริงแล้วคือค าว่า ให้จากล าดับในการอ่าน บาทสุดท้ายของ
โคลง ได้ความว่า  

‘โพธิ์ไห้โหนโจนเจ้า เจ่าไห้โหนโจน’ 
สามารถถอดความได้ คือ ต้นโพธิ์ที่ยืนต้นให้บางอย่างห้อยโหนไปมา ค าท่ีซ่อนอยู่ในบาทสุดท้ายจึงเป็น

ค าว่า ‘ลิง’ 
จึงสรุปได้ว่าค าที่ซ่อนอยู่ ในบาททั้งสี่ของโคลงบทนี้  คือ น้้า ทราย ตา ลิง  ซึ่งเป็นค าขึ้นต้น             

ของโคลงบทหนึ่งในโคลงโลกนิติ 
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เมื่อน าแต่ละบาทมาประกอบกันให้ครบทั้งสี่บาท ก็จะได้บทร้อยกรองที่ผู้แต่งนวนิยาย (ปราปต์)  
ประพันธ์ขึ้นดังท่ีกล่าวไปข้างต้น แต่จะพบว่าค าตามร่างกายของเหยื่อท่ีปราปต์น ามาประพันธ์ร้อยกรองบทนี้ยัง
เหลืออยู่อีก 5 ค า ได้แก่ค าว่า สงค์ (ล าดับที่สามจากเหยื่อรายที่หนึ่ง) จับ (ล าดับที่สี่จากเหยื่อรายที่สี่) แพะ 
(ล าดับที่ห้าจากเหยื่อรายที่สอง) ขัง (ล าดับที่หนึ่งจากเหยื่อรายที่ห้า) เกาะ (ล าดับที่สองจากเหยื่อรายที่สาม) 
ซึ่งมีที่มาโดยเริ่มจากค าที่เหลือจากเหยื่อรายที่หนึ่ง (นายลุ) แล้วไล่ทวนเข็มนาฬิกาจนสิ้นสุดค าที่เหลือจาก
เหยื่อรายที่สาม (พระมหาสุชีพ) ค าที่เหลือทั้งห้าค านั้นเป็นกุญแจส าคัญอีกหนึ่งดอกที่ปราปต์ใช้ไขต้นเหตุแห่ง
การวางแผนการก่อเหตุฆาตกรรม และอาชญากรรมของตัวละครพะนอนิจ กล่าวคือ สงค์ ในที่นี้เขียนตามอักข
รวิบัติในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม แท้จริงแล้ว คือ ค าว่า สงฆ์ ซึ่งมีนัยหมายถึงตัวละครหลวงลุงเฟ้ือง แพะ 
มีนัยหมายถึงตัวละครนายทองนอก เกาะ  มีนัยหมายถึง เกาะอัลคาทราซ  สถานกักกันตัวละคร               
นายทองนอก ดังนั้น สงค์ จับ แพะ ขัง เกาะ จึงหมายความว่า ตัวละครเฟ้ืองซึ่งเป็นสันติบาลเก่าได้ใส่ร้ายจับ           
นายทองนอกในฐานะกบฏบวรเดช ท าให้นายทองนอกถูกน าไปกักขังที่สถานกักกันในเกาะอัลคาทราซ 

การอภิปรายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ค าประพันธ์ร้อยกรองบทนี้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินเรื่อง               
และน าไปสู่การคลี่คลายปมปัญหาเพื่อทราบสาเหตุแห่งการกระท าของตัวละครทั้งหมด 

2. การอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการสร้างเรื่องเล่า จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ปราปต์น าข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองมาประกอบในการสร้างเรื่องเล่า นอกจากจะใช้สร้างความสมจริง
ให้กับเรื่องแล้ว การอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในด้านที่กล่าวไปนั้น ยังมีส่วนเกี่ยวพันกับตัวละครหรือเป็น
ส่วนในการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่า การอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการสร้าง เล่า
เรื่องอาชญนิยายของปราปต์เป็นลักษณะเด่นและแตกต่างไปจากอาชญนิยายทั่วไป เนื่องจากอาชญนิยายส่วน
ใหญ่ไม่นิยมน าข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองมาใช้เป็นส่วนที่เกี่ยวพันกับตัวละคร ส่วนหนึ่งใน
การคลี่คลายปมปัญหา หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรื่อง  

ปราปต์น าข้อความในกฎหมายตราสามดวง คือ โทษประหารชีวิตในบทบัญญัติพระอัยการกบฏศึกมา
ประกอบการด าเนินเรื่องในเรื่องลิงพาดกลอน กล่าวคือ ลักษณะการตายของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมในพ้ืนที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับโทษสถานต่าง ๆ ในบทบัญญัติพระอัยการกบฏ ดังตอนที่ตัวละครไตรตรึงษ์พยายาม
ปะติดปะต่อเรื่องจากค าบอกเล่าของตัวละคร พ.ต.อ.ปีย์ และตัวละคร ร.ต.ท. สุริยันต์ ต ารวจในพื้นที่ ความว่า  

คดีที่หนึ่ง นางสาวศรีบวร-โทษสถาน ๑๖ ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็น
แหกออกดั่งโครงเนื้อ 

คดีที่สอง นายทศทิศ-โทษสถาน ๑๘ ให้ขุดหลุมฝังเพียงเอว แล้วเอา
ฟางปกลงคลุมร่างก่อนคลอกด้วยเพลิงพอหนังไหม้แล้วไถด้วยไถเหล็กให้
เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่ 

คดีท่ีสาม นายจเร-โทษสถานที่ ๑๐ ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออก
จากกายแต่ทีละต าลึง จนกว่าจะสิ้นมังสา 

คดีที่สี่ (หรือคดีแรกหากล้าดับด้วยเวลาก่อการ) นางสาวหลี่แช - โทษ
สถานที่ ๑ ต่อยกระบานศีศะเลิกออกเสียแล้ว เอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่
ใส่ลงไปในมันสะหมอง ศีศะพลุ่งฟู่ขึ้นดั่งม่อเคี่ยวน้ าส้มพะอูม... 
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คดีท่ีห้า พ.ต.ต.พรต-โทษสถาน ๑๔ ให้เคี่ยวน้ ามันให้เดือดพลุ่งพล่าน
แล้วสาดลงมาแต่ศีศะจนกว่าจะตาย!... 

คดีที่หก คดีของนายแชนหรือไอ้เสือโคร่ง-โทษสถาน ๔ เอาผ้าชุบ
น้ ามันพันให้ทั่วร่างกายแล้วเอาเพลิงจุด! 

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2561: 50-52) 
จากข้อความข้างต้น ปราปต์น าข้อความข้อความในกฎหมายตราสามดวง กล่าวคือ โทษประหารชีวิต 

ในบทบัญญัติพระอัยการกบฏศึก สถานที่ 1, 4, 10, 14, 16 และ 18 มาใช้ในการสร้างเรื่องเล่าดังจะยก
ข้อความเพ่ืออธิบายดังนี้  

“คดีท่ีหนึ่ง นางสาวศรีบวร-โทษสถาน ๑๖ ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหกออกดั่งโครงเนื้อ”  
ข้อความ “ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหกออกดั่งโครงเนื้อ” เป็นข้อความในกฎหมายตราสามดวง คือ 

โทษประหารชีวิตในบทบัญญัติพระอัยการกบฏศึกที่ปราปต์น ามาใช้ประกอบในการสร้างเรื่องเล่า โดยใช้เป็น
ลักษณะการเสียชีวิตของเหยื่อในเหตุฆาตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเชื่อมโยง
ของคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่บ้านหลาวว่าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่อง  

3. การใช้สถานที่ในการสร้างเรื่องเล่า สถานที่ที่ปราปต์น ามาสร้างเรื่องเล่าในอาชญนิยายทั้ง 3 เรื่อง   
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือสถานที่ที่ผู้แต่งสร้างขึ้น มักเป็นสถานที่ส าคัญในการด าเนินเรื่องทั้งสิ้น 
กล่าวคือ สถานที่ที่ปราปต์น ามาประกอบการสร้างเรื่องเล่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปม
ปัญหาของเรื่อง ซึ่งแตกต่างจากอาชญนิยายทั่วไปที่มักใช้สถานที่เป็นส่วนประกอบเพื่อด าเนินเรื่องเพียงเท่านั้น  

3.1 สถานที่ที่มีอยู่จริง  
ในเรื่องกาหลมหรทึก ปราปต์ใช้ฉากซึ่งเป็นสถานที่จริง คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ มาใช้ในการสร้างเรื่องเล่า   
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ นอกจากเป็นสถานที่ที่เป็นศาสนาสถาน

ส าหรับกิจการทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย โดยมีการจารึกไว้รอบ
บริเวณสถานที่ดังกล่าว ดังตอนที่ปราปต์ได้บรรยายฉากของวัดโพธิ์ในเรื่องกาหลมหรทึก ความว่า   

 ลึกล่วงไปยังมีพระวิหารสี่ทิศ แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูปแต่
ละปาง มีประวัติการอัญเชิญมาจากพ้ืนที่แผกต่างพระวิหารคด พระอุโบสถที่
ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาแต่วัดศาลาสี่
หน้า ในนามใหม่วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ประติมากรรมตกแต่งรอบด้าน ทวาร
บาล ซุ้มประตู ภาพสลัก รูปปั้นฤาษีดัดตน ยังไม่รวมถึงศาลารายรอบด้านอัน
เป็นที่ผนึกของจารึกวัดโพธิ์หมวดต่าง ๆ หมวดพระพุทธศาสนา อาทิ เรื่องพระ
มหาวงษ์ พระสาวกสาวิกา หมวดประวัติเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์ หมวด
ประเพณีเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารค หมวดเวชศาสตร์ต้ารายา 
หมวดสุภาษิตวรรณคดี และหมวดท้าเนียบ รวมทั้งสิ้น ๖ หมวด ๓๘ เรื่อง บน
ศิลา ๑,๔๔๐ แผ่น 

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2557: 128) 
จากข้อความข้างต้น วัดโพธิ์ เป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่อง กล่าวคือ          
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ค าใบ้ของคนร้าย ซึ่งมาจากสถานที่ตายของเหยื่อทั้ง 5 คน ในแผนที่จังหวัดธนบุรี-พระนคร เมื่อลากจุด
เชื่อมโยงตามการทวนเข็มนาฬิกาจากคดีแรกถึงคดีสุดท้าย จะพบได้เป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า จากข้อ
สันนิษฐานของตัวละครต ารวจ รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าจะมีรัศมีที่อยู่ตรงกลางตามทฤษฎีของยุคลิดและรัศมีของ
รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าจากสถานที่ที่พบเหยื่อนั้น คือ วัดโพธิ์ ตัวละครต ารวจจึงเดินทางไปยังวัดโพธิ์ตามค าใบ้ 
ท าให้พบกับกลโคลงพรหมพักตร์ ที่สามารถใช้แก้ไขปริศนาค าตามร่างกายของเหยื่อทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นปมปัญหา
ของเรื่องได ้

จะเห็นได้ว่า วัดโพธิ์ เป็นสถานที่จริ งที่ปราปต์ใช้ในการสร้างเรื่องเล่าและเป็นสถานที่ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับตัวละครภายในเรื่อง กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่คนร้ายใช้เป็นค าใบ้ให้ตัวละครต ารวจไขปริศนาค าได้
ส าเร็จตามความต้องการของตน  

3.2 สถานที่ท่ีผู้แต่งสร้างขึ้น 
ในเรื่องลิงพาดกลอน ปราปต์สร้างฉากสถานที่โรงแรมดิเอมบีชโฮเทลขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างเรื่องเล่า  
ดิเอมบีชโฮเทล คือ โรงแรมที่มีเจ้าของ คือ ตัวละครนายทวยหาร สถานที่เสียชีวิตของตัวละครศรีบวร 

พยาบาลสาววัย 31 ปี ปราปต์บรรยายฉากโรงแรมดิเอมบีชโฮเทลที่ตนสร้างข้ึน ความว่า 
 
ดิเอมบีชโฮเทล โรงแรมสี่ดาวอันเงียบสงบเกิดมีเสียงนาฬิกาปลุกลั่น

ก้องไปทั่วชั้นเจ็ด พนักงานโรงแรมตามหาสาเหตุ พบว่าเสียงดังออกมาจาก
ห้องพักหมายเลข ๗๑๒ บานประตูไม้แง้มไว้เป็นช่องน้อย ถ้าไม่สังเกต ก็จะไม่
เห็นว่ามันเปิดอยู่   

(ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2561: 44) 
จากข้อความข้างต้น ดิเอมบีชโฮเทลเป็นสถานที่ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินเรื่อง น าไปสู่การคลี่คลาย

ปมปัญหาและทราบสาเหตุแห่งการกระท าของตัวละครทั้งหมดภายในเรื่อง กล่าวคือ ดิเอมบีชโฮเทลเป็น
สถานที่ก่อเหตุฆาตกรรมเหยื่อรายที่สองของคนร้าย คนร้ายใช้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนายทวยหารใน
การฆาตกรรมเหยื่อทั้งหมดภายในเรื่อง เพราะต้องการที่จะแก้แค้นที่นายทวยหารและพรรคพวกนายทุน     
ค้ามนุษย์เป็นต้นเหตุให้เพ่ือนและคนรักของคนร้ายต้องเสียชีวิต  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ดิเอมบีชโฮเทลเป็นสถานที่ที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้างเรื่องเล่า           
และเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวละครภายในเรื่อง กล่าวคือ ดิเอมบีชโฮเทลเป็นโรงแรมของ ตัวละคร
นายทวยหาร ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฆาตกรรมทั้งหมดภายในเรื่อง 

 
อภิปรายผล 

อาชญนิยายสมัยใหม่มักมีการสร้างเรื่องเล่าที่แปลกใหม่ และซับซ้อนจากอาชญนิยายสมัยก่อนอาจเพราะ
นักเขียนพยายามสร้างความแปลกใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน อาชญนิยายสมัยใหม่จึงมีลักษณะที่
หลากหลาย และแตกต่างไปตามรูปแบบเฉพาะตนของนักเขียน ปราปต์มีรูปแบบการเขียนอาชญนิยายที่เป็น
เอกลักษณ ์เนื่องจากมีการสร้างเรื่องเล่าที่มีลักษณะแตกต่างจากอาชญนิยายทั่วไป ดังจะอภิปรายต่อไปนี้ 

นวนิยายเป็นบันเทิงคดีที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเพ่ือความเพลิดเพลินหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความ
บางอย่างจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน นวนิยายส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการประพันธ์เป็นร้อยแก้วขนาดยาวตลอดจนจบ
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เรื่อง แต่ในนวนิยายประเภทอาชญนิยายของปราปต์ จะมีลักษณะการประพันธ์ที่แตกต่างไปจากนวนิยายหรือ
อาชญนิยายทั่วไป เนื่องจากอาชญนิยายของปราปต์ มีการสอดแทรกค าประพันธ์ในรูปแบบของร้อยกรองเข้า
ไปในงานเขียนอาชญนิยายด้วย กล่าวคือ ปราปต์ใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่อง เพ่ือให้เรื่องด าเนิน
ไปสู่จุดคลี่คลายปมปัญหา ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างเรื่องที่แปลกใหม่ในอาชญนิยายไทย เนื่องจากมีการ
ผสมผสานค าประพันธ์ที่ เป็นร้อยกรองกับนวนิยายที่มีรูปแบบเป็นร้อยแก้วเข้าไว้ เป็นหนึ่ งเดียวกัน                 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้ค าประพันธ์ร้อยกรองในการสร้างเรื่องเล่าของปราปต์เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวและ
แปลกใหม่ในวงการอาชญนิยายไทย นอกจากการผสมผสานค าประพันธ์ร้อยกรองกับอาชญนิยายเข้าไว้เป็น
หนึ่งเดียวกันแล้ว การอ้างถึงค าประพันธ์ร้อยกรองจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนของปราปต์ ยังท าให้ผู้อ่าน
ตีความหมายของค าประพันธ์ร้อยกรองบทเดิมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนื่องจากผู้อ่านจะตีความหมายไปตาม    
เนื้อเรื่องทีค่ าประพันธ์ร้อยกรองบทนั้นสอดแทรกอยู่ 
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ลุล่วงไม่ได้หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify hospitality using the social media as the tools 
of marketing, how the social media attach tourists or consumers, and to give a descriptive 
overview of social media conditions in the hospitality industry. 

This research uses qualitative method in-depth interview to investigate and analysis 
the data, open-ended questions are done in accordance with the cases studied recently on 
social media, by taking out the most frequent related issues on social media. The interview 
went well by interviewing nine tourists, six hotels, and two travel agencies in Bangkok, during 
25 June to 11 July 2019.  

Some tourists still confuse what social media is and researcher has to explain. For 
hotels side, they use social media much to promote their hotels, and travel agencies as 
well. This kind of marketing tool is not new anymore; these social networks become a part 
of our life and cannot avoid it. 

Social media is like double-edged swords, once someone post has something, what 
they get may be good or bad comments. It can be helpful for brand awareness or damage 
brand image. So people should use social media wisely. 

 
Keywords : Consumer Behavior, Hotels in Bangkok, Marketing tools, Social media. 
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Introduction 
This research regards the study of dramatically increasing trend of using social media as 

the marketing tools to promote hotels and followed by the deductive reasoning. Along with 
this research, the adopted methodology and lastly the results are respectively presented. 

In the past, before people have the internet and social media, some new generation 
may wonder how people buy air tickets, buy a package tour and book rooms. Most tourists 
make a reservation by calling. If they want to make a reservation for a room, they will call to 
the hotel directly, but the price may be expensive. Therefore, most tourists prefer to make a 
reservation with a travel agency, so they can get the cheaper price or any discount. For 
example, tourist want to go to Italy, the agent will give 3 choices of hotels for choosing, 
then they will do the quotation to customers to make a decision. On the other hand, some 
travel agencies may provide packages to customer for choosing. 

At the present time, social media become part of people’s daily lives. Social media 
makes people lives more convenient, easier, and faster, such as free call, video call, 
shopping online, making purchase, google maps, make a reservation and other functions. For 
Hospitality Industry, they can use it as the marketing tools to help consumers reach to the 
tourism products. There are many social media that people around the world use such as 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TripAdvisor and so on. Therefore, people can post 
or express their emotions and experiences, everywhere and any time that they want. For 
example, pages on Facebook where people can thread or posts to be created for free 
anywhere and anytime, which mean people can post pictures or videos and also can 
express their emotion, post the places that people check-in. So, it becomes like an 
advertisement and do the marketing at the same time. Some people who love to post 
pictures on Facebook become bloggers, reviewers and vlogs. Consequently, social media has 
become a major marketing tool in many businesses, such as hotels, restaurants, tourist’s 
attractions, online shops, banks, money exchange, and others.  

 Background 
There are several types of social network sites such as Facebook, TripAdvisor, Twitter, 

Instagram, YouTube, Line, Wechat and Weibo; consumers or tourists can review sites such as 
Hotel’s Facebook pages, TripAdvisor, Lonely Planet, and business websites. Facebook is one 
of the popular sites where consumers share their experience through comments or review 
places and has become a very powerful words of mouth (WOM) communication. Marketers 
need to control and keep positive words of mouth by working on consumers relationship 
management, in order to be effective in marketing communication through these channels. 
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Nowadays, the online market has increased rapidly, especially Facebook. When people 
take time comment on a Facebook post, it means you have done a good job. Comments 
generate much stronger traffic and awareness than simply racking up the likes. Attracting a 
large amount of comments will help you gain more followers very quickly because people 
often take an interest in what their friends are discussing. Social media has become a vital 
market platform to reach potential customers and changed the way in which people learn 
about and its helpful for choosing the destination. Social media has an important role for 
consumer to do the research and select destinations, making a reservation, learn about new 
packaging or tour promotions, plan itinerary and communicate with service providers. The 
widespread of social network has substantially changed the way in which consumers make a 
purchase, especially in the hospitality and tourism industry. Worldwide social network users 
are expected to reach 1.43 billion in 2012, an increase of 19.2% from 2011 (Phelan, Chen, & 
Haney 2013). 

 
Statement of Problems 
 One of the problems of using social media as a marketing tool is updating. It means 
the hotel must maintain up to date, must check what is the new trend at that time, what is 
people like, what is become a trendy, what competitors have done. These things are 
difficult to compete with competitors. Choosing the channel social media also become one 
of the problems, if the hotel promotes its room in the wrong way.  

Moreover, social media cannot help hotels to sell directly, its help the hotel in terms 
of hotel brand awareness and hotel image to outside people. Furthermore, social network 
acts as a powerful tool to connect hotels with consumers or tourists. Some social media 
helps them to reach their target market as a long-term tool than as a short-term one. Most 
users agreed that, they are an increasingly effective tools for the hospitality industry and in 
the long run it can bring good results. Hotels owners are aware of the importance of the 
social media popularity, with Facebook and TripAdvisor being the two most popular, in 
enhancing their image and PR, followed by Twitter. They are working on investing more in 
social media in terms of personnel and time as currently for them it is not a very high 
investment. Although they are not very active at the present, in the near future they will be 
more involved and would be the main channel to interact with the customers and promote 
their hotels. (Manish, 2018) 
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 Research Questions (RQ) 
RQ 1. How does social media affect the opinion of tourist decision making to choose a 
hotel? 
RQ 2. How can tourist obtain information about hotels in Bangkok business from social 
media? 
RQ 3. How can hotels use social media for their marketing communication and determine its 
effectiveness? 
RQ 4. How important of pictures, photos, VDOs on social media attract tourists? 

 Research Objectives (RO) 
RO 1. To explore international tourist choice to stay in a hotel in Bangkok using social media. 
RO 2. To investigate the usage of social media to gather information about hotel in Bangkok 
by the international tourists. 
RO 3. To identify the potential of social media as the marketing tools use by the hotels in 
Bangkok to attract more tourists.  
RO 4. To explore the benefits of social media visuals, illustration, to obtain tourists staying in 
hotels in Bangkok. 
 

Theoretical foundation 
On the topic social media for hospitality and tourism, there are many issues that can 

be related to how consumers use the social media for selecting hotels. On regard to that 
the literature review includes different cases to understand the overall how important of 
social media, and it’s also effected to consumers to make a decision to select hotels or 
destinations. Moreover, the articles show both sides of advantages and disadvantages of 
using social media as the marketing tools. Social media can be two-edged sword, it has the 
potential to destroy the company’s reputation. Besides, social media can affect the 
consumers about tourism products and the difference of the consumer’s behavior between 
pre-purchasing and post-purchasing. 

Most articles mention the most frequently people used social media for hospitality 
and tourism include Facebook, TripAdvisor, YouTube, Twitter, Myspace and other channels. 
Furthermore, the advantages of using social media to promote hotels which are affordable, 
viral or words of mouth, it can spread brand faster, and can update anytime and anywhere. 
Social media become a modern communication tools in the life of people. The mostly use 
the internet commonly in this day. Majority people like to express their emotion by post on 
social media. One reason of the growth words of mouth is the speedy expansion of social 
media. Once, tourists’ opinions or experiences are posted on Facebook pages they play 
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essential role online marketing, which means electronic words of mouth (WOM). Nowadays, 
word of mouth marketing become a basis for successful of using social media by service 
providers. The article indicates positive and negative results of customer feedback to 
consider purchase decision.  
 

Methodology 
Firstly, this research applies qualitative method with theoretical framework based on 

literature review, relevant the use of social media as marketing tools by selected hotel in 
Bangkok. It can be arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner 
focusing on combining related studies with the purpose of the research. Through the study 
of literature, it can be understood that the tourist, hotels and travel agencies are 
interconnected, which makes it necessary to understand and discuss about social media 
directly with them, to know their perspective. In-depth interview is used to investigate and 
analysis the data, open-ended questions are done in accordance with the cases studied 
recently on social media, by taking out the most frequent related issues on it.  

Target participants 
As the research is to study the use of social media as marketing tools by the 

selected hotel in Bangkok. Therefore, the target populations are the tourists, hotel’s 
manager, and travel agency for collecting the sample. The researcher plans to interview 15 
tourists, 5 hotels, and 2 travel agencies.  

Primary data collection 
This interview is using purposive sampling method, in depth interview with tourists 

within 25 June to 8 July 2019. Moreover, to interview the hotel’s manger, and travel 
agencies within 1 to 11 July 2019. The interview sample size the study plan to collect data 
of 15 tourists, 5 hotels and 2 travel agencies. For tourists, researcher plan to collect data by 
interview tourists at Suvarnabhumi Airport 10 tourists, but they were only 5 tourists was 
interviewed. The reason why researcher choose airport because researcher understand 
tourist’s feeling, if they are travelling around or shopping, they may not want anyone to 
disturb or waste their times. For tourist around in airport, they may have time during waiting 
for their flight. Considering the topic on using social media as the marketing tool to selected 
hotel in Bangkok is selected for collecting the sample. Issara by D hostel is not only chosen 
for interviewing the hotel’s owner by using face to face Simi-structured interview, but also 
The Tawana Hotel, The Golden Tulip sofferin hotel, The Continents, Pullman Bangkok King 
Power and Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park interview method was the selected 
method to collect the sample. The tourists, hotel’s manager, and travel agencies, all of 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรยีนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งท่ี 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 

 

 
127 

them have considered as the users of social media such as use it in daily life, use it for 
review and comment, and use it as marketing tools. For the travel agencies, Agoda and 
TourEast are selected. Mainly, as planned to interview different area and types of hotels, 
because the researcher think that can get a different strategy of using social media as the 
marketing tool in each hotel and each travel agencies. 

Discussion on Research Objectives and key Findings 
The researcher focused on the four main objectives of the study, which were- 

 To explore international tourist choice to stay in a hotel using social media. 
 To investigate usage of social media to gather information about hotel in Bangkok by 

the international tourist. 
 To identify the potential of social media as the marketing tools use by the hotels to 

attract more tourists.  
 To explore the benefits of social media visuals, illustration, social media to obtain 

tourists by the hotels. 
For the result obtained in the section of, to explore international tourist choice 

to stay in a hotel using social media. 
Refer to during interviewing tourists, it was obviously that some tourists still confuse 

what is social media, which application is social media. Mainly, tourists mention about 
Online Travel Agencies (OTA) such as Agoda, Booking.com, Traveloka, Airbnb, Ebates, Expedia 
and others. So, researcher have to explained to tourist what is social media and give an 
example to make them understand, then continue interview. The researcher had found out 
the most social media that tourists have mention are TripAdvisor. Most comments and 
review on TripAdvisor are written by who have experience and have been visited that place 
before, that is the reason why tourists believe in TripAdvisor and Facebook more than others 
social media. However, most of tourist prefer to use OTA more than social media. 

On the other hand, hotels use most popular social media to promote their hotel as 
much as they can, for example Facebook, IG, Line, YouTube, Twitter, LinkedIn, Wechat, 
Weibo and so on. However, in each hotel use social media in different strategy and different 
of target market also, for example hostel normally just post pictures to promote only hostel 
room, but for big chain hotel they use social media to promote every part of hotel such as 
room types, restaurants, and their amenity in hotel. Besides, for travel agencies also do 
same as hotel, especially for Agoda. They use many platform social media to promote their 
product, to make sure that tourist can get the information easier. Accordingly, to consumer 
behavior, tourists not confident to book a hotel without using social media. 
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For the result obtained in the section of, to investigate usage of social media to gather 
information about hotel in Bangkok by the international tourist. 

Once tourists plan their vacation trips, mostly they are going to gather information 
about hotel by searching on social media such as TripAdvisor. Mostly, tourists prefer to read 
reviews and comments. However, before they are going to search for information, they get 
inspire from something, like they had seen friend’s pictures on Facebook, then they will 
search the information on other social media. So once if tourists are looking for hotels or 
restaurants, they will read any review or comment, and they will find some negative review 
on social media. Those negative review can impact tourist’s decision, but still depend on 
how many of negative reviews and how intensity of comments. If the review is not that bad, 
tourists still book that hotel. Furthermore, negative review also affects to hotel’s booking 
and engagement. Once hotel had mention that social media is like a double-edged sword, 
once hotel has promoted themselves on social media, they may get both of good and bad 
reviews. 

However, most tourists think the recommendation on social media is not enough for 
choosing hotel. They still need more information by searching from other platform social 
network. On the other hand, most hotels and travel agencies think information on social 
media is enough for tourists to looking for. 
 
For the result obtained in the section of, to identify the potential of social media as 
the marketing tools use by the hotels to attract more tourists.  

Normally, when people see other people’s post on social media like picture or check-in 
place, it can inspire other people as well, it can motivate other people want to travel or 
have a vacation trip. Once tourists see picture on social media, it can be link to other social 
media as well, to search more information. The potential of social media, it can be delivery 
information to users faster and more convenient than others, the users just only type or 
click and then all the information will show on their device. It like social media can serve 
the information on consumer hands. 

According to vacation trip, in normally everyone is going to search information on online 
network, but what would be the source of information that tourist trust, so the result of 
collect data were TripAdvisor. The reason why most tourist choose TripAdvisor is because on 
TripAdvisor has provided several information such as hotels, attractions, restaurants, and air 
tickets. Besides, the most information that tourists look for on social media when choosing a 
hotel is pictures, reviews and some tourist also concerns about price. However, some tourist 
prefers to watch VDO more than to see pictures. However, refer to consumer behavior of 
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tourists can be separate into 3 part such as pre-stay, during-stay and post stay. For pre-
stay, most tourist prefer to use TripAdvisor, searching for reviews and comments of hotels 
and attractions. But during- stay, tourist prefer to use Facebook and IG to post their picture 
and check-in where they are. For post-stay, mostly will be TripAdvisor, write reviews of the 
place that they had been. 

Most hotels think that social media can help tourist to make decision of hotel easier. 
Hotel use social media as the marketing tool to promote their hotel and products. The 
reason why hotel would like to use social media to promote hotel because not only 
promote hotel, but also can communicate with customers to attracting new customer by 
producing high definition VDO or HD video and social media is low-cost but high effective. 
Moreover, Facebook is one of the extensive social media on earth that why every hotel use 
Facebook, according to the number of users. 
For the result obtained in the section of, to explore the benefits of social media 
visuals, illustration, social media to obtain tourists by the hotels. 

Once social media became a part in our life, most people use social media to share 
their experience, where they have been, post pictures and some short VDO, show their 
feeling and checked-in. This is become a routine of most uses. Furthermore, the picture that 
they post can attract to other user’s feeling, others people may wonder where that place is, 
which hotel, why it so pretty, those questions will pop up in their mind. So, once they want 
to visit that place also, they will search in on social media to find out where is it and is it 
good, this process can link to other social media. This is the reason why most tourist said 
they cannot book a hotel room without seeing pictures or VDO on social media beforehand. 
However, if hotels have posted so many beautiful pictures, it does not mean its works, 
tourist still need to read reviews and comments as well. Social media can help hotels to get 
more engagement, but it cannot guarantee that hotel will be successful. 

 Implications 
 As the social media users, nowadays people plan their trip by using social media, its 
help our life more convenient. However, social media have advantages and disadvantages, 
so users must use social media wisely. Every kind of business use social media as marketing 
tool to increase their sale, hospitality as well. As researcher has mention that social network 
become a part of our life, so people use in whole day whole night. Even no one notice it 
but everyone uses it since get up like check email, read news on application, chat with 
friends and use for business as well, social media can help people to work faster and more 
effective. Even before going to bed, people also use social media, and moreover that social 
media can connect to anyone and everything online, so that why people must use it 
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carefully. Have to make sure which details should be private and which details can be 
public. 

 Future Research 
Throughout the research it can be seen that the study is very broad, it can be more specific 
to get details in each background. The future research can be conducted using quantitative 
method so that it can be measurable on how accurate the results are. According to this 
research, because of time limited that is the reason why the sample had collected were not 
that much so it is a bit difficult to analysis the data clearly. In this research can collect only 
some tourists, hotels, and travel agencies are included. Future research, this data analysis 
may use in the future. 
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Figure 6.1.1  
Key finding from the use of social media as marketing tools by selected hotel in 

Bangkok 
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
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บทคัดย่อ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว  พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการและข้ันตอนที่แตกต่างจากการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแนวคิด
ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการฟ้ืนฟู และเยียวยาผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรง มากกว่าการลงโทษเด็ดขาดอย่างคดีอาญาทั่วไป และเนื่องด้วยการกระท าความผิดในรูปแบบต่าง  ๆ 
ของกฎหมายไทย ถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่ต้องมีการใช้กฎหมายในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิด 
เช่นเดียวกันหากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องหลักกระบวน     
การยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การใช้ความรุนแรงกระท าต่อบุคคลอ่ืนถือเป็นอาชญากรรม ซึ่งกฎหมายมุ่งเน้นการ
ลงโทษ และกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การแทนที่กระบวนการทางศาล แต่เป็นแนวทางเลือกในการให้การ
เยียวยาแก้ไขส าหรับประชาชนที่ต้องการใช้กระบวนการยุติธรรมแนวทางใหม่ ซึ่งหากพิจารณาการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายไทยแล้ว พบว่าการใช้ความรุนแรงดังที่กล่าวมาข้างต้น เสมือนว่าไม่ถือเป็น
อาชญากรรมและไม่มีการลงโทษอย่างแท้จริงตามกฎหมาย แต่เป็นการเน้นไปในเรื่องของการรักษาความเป็น
ครอบครัวมากกว่าการลงโทษผู้ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นผู้กระท าความผิด  

ซึ่งมาตรการทางกฎหมายไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันประกอบกับสถิติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
กฎหมายไทยไม่มีมาตรการที่เพียงพอต่อการบังคับใช้ในปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมพอที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในตัวบท มาตรา 36 (1) ในเรื่องของการยอมความ และบัญญัติเพ่ิมเติมอีก
หนึ่งมาตรา ในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว โดยน าหลักเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ไว้โดยเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ : ความรุนแรงในครอบครัว, ครอบครัว, กฎหมาย 
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Abstract 

Although Thailand has the Family Development and Protection Act 2562, which has 
different forms, procedures, and procedures than general criminal cases. And has 
characteristics similar to the concept of reconciliation of justice Which will focus on the issue 
of rehabilitation And heals the victims of violence More than absolute punishment like a 
general criminal case And because the offenses in various forms of Thai law are considered 
one crime that requires the use of laws to determine the punishment of offenders. Likewise, 
if compared with foreign laws such as the United States of America Regarding the principles 
of reconciliation of justice. The use of violence against other people is considered a crime. In 
which the law focuses on punishment, and the said process is not a replacement for the 
judicial process. It is an alternative way to provide remedies for people who want to use the 
new justice process. If considering the use of domestic violence under Thai law, it is found 
that the use of violence as mentioned above As if not considered an offense. There is no 
true punishment under the law but rather focusing on the treatment of families rather than 
the punishment of violent offenders. 

Thai legal enforced, combined with domestic violence statistics Thai law does not 
have sufficient measures for enforcement today. And not comprehensive enough to solve 
these problem. There should be an amendment to the words in the section 36 (1) of the 
compromise. And one additional statute regarding the process of judicial proceedings 
relating to domestic violence by applying the principles of reconciliation of justice in 
particular. 
 
Keywords : domestic violence, family, law 
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บทน า 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมทุกระดับชั้นนับ

แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละยุคอาจมีวิธีการหรือรูปแบบการกระท าที่แตกต่างกันไปโดยมีสาเหตุพ้ืนฐานมา
จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความเชื่อตามประเพณีที่มองว่าชายเป็นใหญ่หรือแม้แต่ทัศนคติต่อคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล เป็นต้น ซึ่งต้องยอมรับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในชีวิต ในร่างกาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองและ
คุ้มครองให้กับพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ .ศ.2560 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะกระท าการใด ๆ ได้ แต่การนั้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” และตาม
มาตรา 50 (6) ได้บัญญัติหน้าที่ของบุคคลไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”  

ปัจจุบันแม้รัฐจะพยายามน าเอามาตรการต่าง ๆ ทั้งทางสังคมและทางกฎหมายมาใช้แก้ปัญหา    
ความรุนแรงในครอบครัว ก็มิได้ท าให้สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหมดไปแต่กลับมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก ส่วนหนึ่งทัศนคติของคนในสังคมที่มองว่า ปัญหาในครอบครัวเป็นปัญหา
ส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว ดังค าโบราณที่มักพูดกันว่า “ผัวเมียตีกัน เดี่ยวเขาก็ดีกัน เราคนนอก
เดี๋ยวก็เป็นหมา” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ความนึกคิดที่ถูกปลูกฝังมาแต่โบราณว่า หากมีปัญหา         
การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว บุคคลภายนอกจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่เรื่องหรือปัญหาของตนด้วย
เหตุนี้ เด็กและสตรีจึงมักตกอยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่และท าร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวอยู่เสมอ ซึ่งในกรณีที่มี
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงมักถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ใน
การพิจารณาคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือเยียวยาและรักษาดุลภาพของสมาชิกภายในครอบครัวไว้ 

ซึ่งต้องยอมรับว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และแม้
ลักษณะของปัญหาดังกล่าวจะมิใช่ปัญหาอาชญากรรมที่แท้จริงแต่ยังถือเป็นปัญหากึ่งอาชญากรรมที่มีการซ่อน
ความรุนแรงเอาไว้ ดังนั้น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วน ด้วยเหตุว่า ผลเสียที่สมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าความรุนแรงโดยตรงจะได้รับอาจเป็น
ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นผู้วิตกกังวล เกิดความหวาดกลัว และ
เป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด ขณะเดียวกันผลเสียหายดังกล่าว ยังส่งผลต่อสมาชิกอ่ืนในครอบครัวอีกด้วย       
แม้บุคคลนั้นจะมิใช่ถูกกระท าความรุนแรงโดยตรงแต่อยู่ในวงล้อมของการก่อความรุนแรง เช่น บุตรที่พบเห็น
การกระท าความรุนแรงระหว่างบิดามารดาเป็นประจ า ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุตรเช่นเดียวกัน 
กลายเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นจนถึงขั้นเป็นคดีความท้ายที่สุดส่วนใหญ่ 
มักมีการตกลงเพ่ือยอมความกัน ทั้งนี้ เพราะเห็นแก่ความเป็นครอบครัว ซึ่งการยอมความในกรณีการกระท า
ความผิดเช่นนี้ หากสมาชิกในครอบครัวสามารถที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปได้โดยไม่ เกิดปัญหาในท านองเดียวกันซ้ า
อีกการยอมความย่อมเป็นมาตรการที่ดีที่สามารถดึงรั้งสถาบันครอบครัวให้คงอยู่ได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย แต่
หากการยอมความกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้กระท าความผิดสามารถน ามากล่าวอ้างภายหลังกระท าผิดซ้ าด้วย
ความชินชา การใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวยังคงเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ส าหรับความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ควรจะมีความปลอดภัยที่สุด การลงโทษและเยียวยา
ความสัมพันธ์ไปพร้อมกันควรเป็นไปในทิศทางใด  
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วัตถุประสงค์ 
1) ศึกษาหาแนวทางการลงโทษผู้กระท าความผิดในครอบครัว เพ่ือป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระท า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสารจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 หนังสือ ต าราทางกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ 
บทความ และวารสารกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ทราบถึงแนวทางที่จะใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายส าหรับการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็น

ความรุนแรงในครอบครัว อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมไทยต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดย

เจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพหรือชื่อเสียง  
ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครั วต้องกระท า    
การ ไม่กระท าการหรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้ให้นิยาม
ความหมายของค าว่า “บุคคลในครอบครัว ” ดังนี้ 

บุคคลในครอบครัว หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน  

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มาตรา 36 ได้บัญญัติใน
ส่วนของการยอมความไว้ ดังนี้ 

“ ในกรณีที่เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวและศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ ประกอบกับ
ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวถูกด าเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการกระท าความรุนแรงในครอบครัวด้วย 
หากผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวได้ปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้ว ให้ความผิดทาง
อาญานั้นมีผลดังต่อไปนี้ หากการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามมาตรา 295 มาตรา 379 
มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 397 และมาตรา 398 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ความผิด
ดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ ” 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกา       
(ฐะปะนีย์ จุฬารมย,์ 2549 หน้า 55) 
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ในปีค.ศ.1994 อเมริกาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (Violence 
Against Women Act 1994 ) รัฐบาลกลางมีอ านาจด าเนินคดีกับผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ เพราะการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งซ่ึงต้องก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในประเทศอเมริกาจะน ามาตรการทางการแพ่งมาใช้ใน   
การเยียวยาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ามาตรการทางอาญา เพราะการกระท า      
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาทางสังคมที่ส าคัญมาก มาตรการทางแพ่งที่ใช้แก้ไขฟ้ืนฟูเกี่ยวกับ        
การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวน่าจะได้ผลดีมากกว่าการด าเนินคดีโดยฟ้องอาญา 

มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศจะเน้นการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ไม่ให้กระท าผิดซ้ า ท าให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปริมาณคดีน้อยลงด้วย อนึ่ง ในกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทุกมลรัฐ ได้อนุญาตหรือบัญญัติให้ศาลมีความส าคัญในการก าหนดแผนการบ าบัด
แก้ไขผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวควบคู่กับการก าหนดโทษหรือการออกค าสั่งคุ้มครองโดยวางข้อ
ก าหนดให้ศาลพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ถูกกระท าความรุนแรง โดยการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัว
ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย นอกจากนี้ ยังมีบทเพ่ิมโทษทางอาญาในกรณีกระท าผิดซ้ าอีกด้วย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) (สุวิช ปนุตติกร, 2555) 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการใด ๆ ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า

ความผิดและผู้เสียหายให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยใช้วิธีการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมหลาย
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย ชุมชนและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ กระบวนการ
ดังกล่าวด าเนินการโดยวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแทนการลงโทษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. การชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ถูกกระท า ท าให้ผู้เสียหายพอใจและได้รับการเยียวยาจากผู้กระท า
ความผิด ซึ่งรวมถึงการได้ระบายความรู้สึกหรือความทุกข์ร้อนที่ตนได้รับ 

2. เป็นการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า โดยมีการที่ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้กระท าความผิดต้องปฏิบัติ
และเป็นหลักประกันว่าจะไม่กระท าความผิดซ้ าอีก และยังเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  

แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เห็นว่า ปัญหาอาชญากรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่กระท าต่อรัฐมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง
ผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย และชุมชนที่ อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้น ดังนั้น ภายใต้แนวความคิดนี้ทุกฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย และชุมชน ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ เพ่ือที่จะสร้างสรรค์ความสันติสุขและน าความสมานฉันท์กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2559: หน้า 99) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศสหรัฐอเมริกามองอาชญากรรมเป็นเรื่องกระท าที่มีต่อ
ประชาชนและชุมชนไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายจึงจ าเป็นต้องแก้ไขให้ถูกทาง การจ าคุกไม่ใช่เพียงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเพ่ือปกป้องสังคม แต่การลงโทษมีความหมายมากกว่านั้น กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้กระท าผิดหลังจากพ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมด้วยและกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การแทนที่
กระบวนการทางศาล แต่เป็นแนวทางเลือกในการให้การเยียวยาแก้ไขส าหรับประชาชนที่ต้องการใช้
กระบวนการยุติธรรมแนวทางใหม่  
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ผลการวิจัย 
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาช้านาน ผลของ

การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระท าความรุนแรง โดยปัจจุบัน 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีอัตราการเกิดที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังข้อมูลที่ได้จาก “ศูนย์พ่ึงได้
(One Stop Crisis Center: OSCC)” พบเด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรง โดยมีอายุเพียง 14 ปี นับแต่  
ปี พ.ศ. 2547 - 2561 มีจ านวน 247,480 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นการถูกกระท าจากคนใกล้ชิดและจากรายงาน
สรุปจ านวนคดีความรุนแรงในครอบครัวจ าแนกตามประเภทความรุนแรงในช่วงปี 2551-2559 จากเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ของกระทรวงการพัฒนาสัง คมและ     
ความมั่นคงของมนุษย์ชี้ว่าประมาณ 90% ของผู้ถูกกระท าเป็นผู้หญิง โดยประเภทความรุนแรงที่พบมากที่สุด
คือทางร่างกาย จิตใจ เพศ และทางสังคม ตามล าดับ (Ministry of Social Development and Human 
Security, 2016) 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และเกี่ยวโยงกับความเป็นสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักของคนในสังคม ดังนั้นในการตีความการใช้กฎหมายจะตีความโดยเคร่งครัด 
ตามตัวบทอยา่งเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบการตีความและการใช้กฎหมายด้วย ทั้งนี้ การใช้
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือมุ่งที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดนั้น ถือเป็นการตีความกฎหมาย
เคร่งครัดจนเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นสถาบันครอบครัวได้เนื่องจากผลของการค าพิพากษานั้น
อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของคู่กรณีในเรื่องของความสะดวกที่จะคบหาหรือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบัน
ครอบครัว ดังนั้น ในการพิจารณาคดีจึงควรน าหลักในเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” มาปรับใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการเยียวยาผู้เสียหายและยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวไว้ด้วย  

อนึ่ง การกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามมาตรา 295, 379, 391, 392, 393, 397 
และมาตรา 398 แห่งประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัวที่ได้บัญญัติใน มาตรา 36(1) ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้นั้น การบัญญัติเช่นนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กระท าความรุนแรงกว้างเกินไป ผู้กระท าอาจเกิดความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
เนื่องจากเห็นเป็นคดีอันยอมความได้ และคู่กรณีเป็นบุคคลครอบครัวเดียวกันจึงยากที่จะมีการด าเนินคดี 
เนื่องจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หากด าเนินคดีต่อกันอาจเป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์นั้นได้ อนึ่ง แม้บางมาตราจะมิได้เป็นการท าอันตรายต่อร่างกายโดยตรง แต่การกระท าดังกล่าว
อาจท าให้เกิดผลทางด้านจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ อาทิ การเกิดความหวาดระแวง โรคซึมเศร้า  
เป็นต้น ซึ่งหากการกระท าดังกล่าว เกิดขึ้นซ้ า ๆ เป็นระยะเวลานานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตจนยากที่จะ
คาดการณ์ได้ ทั้งนี้ จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์พบว่า เมื่อมนุษย์ได้กระท าการใด  ๆ แล้วไม่ได้รับ    
การลงโทษแล้วมักจะกระท าการนั้นซ้ าอีก จนเกิดเป็นความเคยชิน ดังนั้น จึงควรจ ากัดสิทธิในเรื่องของการยอม
ความ เพ่ือป้องกันการใช้ความรุนแรงซ้ าอีกและผู้กระท าควรได้รับการลงโทษเพราะถือว่าผู้กระท าจงใ จที่จะ
ละเมิดสิทธิของผู้ถูกกระท า ดังนี้ จึงควรต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องของการยอมความได้ กล่าวคือ หากการ
กระท าดังกล่าว ผู้กระท าได้กระท าความผิดมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป การกระท าดังกล่าวไม่อาจยอมความได้ 
ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวต้องเป็นการกระท าที่มีการด าเนินคดี เนื่องจากหากพิจารณาแล้ว จากสถิติใน
สังคมไทยพบว่า ผู้กระท าความรุนแรงนั้นได้กระท าความผิดมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปจนเป็นความเคยชิน
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แก่ผู้ที่พบเห็น ทั้งนี้ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงตามมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาแล้วมาตรการ
ดังกล่าวมิได้ท าให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลงแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัว
ต่อมาตรการดังกล่าว และเนื่องด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจที่มักจะให้คู่กรณีไกล่เกลี่ยกันเอง 
โดยมิได้มีการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด ดังนี้ จึงควรมีการบัญญัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งหากมีการลง
บันทึกประจ าวันเกินจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายห้ามมิให้ไกล่เกลี่ย 
 

อภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างที่ปรากฏตามข่าวสารแล้วพบว่า ผู้กระท าความผิดมักจะได้กระท าความผิด

มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปจนกลายเป็นความเคยชินแก่ผู้ที่พบเห็นแต่มิได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากเห็นว่า
เป็นเรื่องภายในครอบครัว  แสดงให้เห็นว่าผู้กระท ามิได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่า เป็นคดี
อันยอมความได้ การใช้ความรุนแรงดังกล่าวเป็นการกระท าของบุคคลในครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่ จึงควรน าหลักเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
ปรับใช้ในการพิจารณาคดีด้วย ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายให้กลับคืนความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์ใน       
การด าเนินการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณีแทนการลงโทษทางอาญา โดยเป้าหมายส าคัญ คือ      
การชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท า ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้คือผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงนั้นได้รับ
การเยียวยา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงนั้นได้ระบายความรู้สึกหรือความทุกข์ที่ตน
ได้รับซึ่งจะท าให้การก าหนดเงื่อนไขที่จะให้ผู้ ใช้ความรุนแรงปฏิบัติตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็น
หลักประกันให้แก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงว่าเขาจะไม่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงขึ้นซ้ าอีก  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกกระท ามิใช่เหยื่อรองรับอารมณ์โดยอ้างว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว และอาศัย
อ านาจของกฎหมายในเรื่องของการยอมความเพ่ือไม่ให้ได้รับการลงโทษ ดังนั้น ในส่วนของการยอมความต้องมี
การจ ากัดสิทธิดังกล่าว เพ่ือป้องกันมิให้มีการอ้างและใช้สิทธินั้นกระท าความผิดซ้ า อนึ่ง เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวให้คงอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงควรน าทั้งหลักกฎหมายหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ร่วมกัน กล่าวคือ   
มีลักษณะกึ่งป้องกันกึ่งเยียวยา คือ เมื่อมีการกระท าความผิดครั้งแรกในด้านกฎหมายให้มีการยอมความได้แต่
จะเน้นน าหลักในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้เพ่ือเน้นเยียวยาผู้เสียหายและให้โอกาส
ผู้กระท าความผิดได้กลับตัวกลับใจ แต่หากเป็นการกระท าความผิดครั้งสองหรือมากกว่านั้นขึ้นไปจะเน้นน า
หลักกฎหมายมาบังคับใช้ เนื่องจากได้ให้โอกาสผู้กระท าความผิดปรับปรุงตนแล้วในครั้งแรก เมื่อมีการกระท า
ครั้งที่สองผู้กระท าจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ได้เจตนาหรือต้องการขอโอกาสเพ่ือที่จะปรับปรุงตัว แต่อย่างไรก็ตามมิได้
หมายความว่าจะลงโทษเด็ดขาดโดยมิได้ให้โอกาสผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด ยังคงน ากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาปรับใช้เพื่อรักษาความเป็นครอบครัวให้คงอยู่แต่ก็ยังคงต้องมีการลงโทษตามกฎหมายอยู่และ
ในขณะเดียวกันก็จะดูความประพฤติของผู้กระท าประกอบเพื่อลดหย่อนโทษตามสมควรด้วย 

ดังนั้น ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น หากน ากฎหมายหรือหลักเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาพิจารณาอย่างเดียวนั้น ผู้กระท าความผิดอาจไม่ส านึกหรือไม่เข็ดหลาบ
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และการกระท าความผิดนั้นซ้ าอีก ดังนั้น ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงควรน า
ทั้งกฎหมายและหลักเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาพิจารณาประกอบกัน กล่าวคือ ทั้งลงโทษตาม
กฎหมายและเยียวยาตามหลักเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพ่ือเป็นการลงโทษให้ผู้กระท าความผิด
เกิดความส านึกและเข็ดหลาบในการการท าความผิดจนไม่กล้าที่จะกระท า  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากถ้อยค าในตัวบท มาตรา 36 (1) ในเรื่องของการยอมความ เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กระท า

ความรุนแรงมากเกินไป ในการอาศัยความสัมพันธ์เพ่ือให้อีกฝ่ายยอมความ จึงควรบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมว่า     
“ หากการกระท าความผิดนั้น ผู้กระท าได้กระท ามากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป การกระท านั้นหายอมความได้ไม่  ” 
ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวจะต้องเป็นการกระท าที่มีการลงบันทึกประจ าวันกับเจ้าพนักงานสอบสวน เพราะเมื่อ
มีการบัญญัติให้มีการยอมความแล้ว ถือเป็นความผิดต่อส่วนตัว การจะด าเนินคดีได้นั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้ง
ความเพ่ือด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ .ศ. 2562 ที่บัญญัติขึ้น
เพ่ือรักษาความเป็นครอบครัวให้คงอยู่ และการทะเลาะวิวาทหรือการมีปากเสียงในครอบครัวถือเป็นเรื่องปกติ 
ดังนั้น การกระท าที่มิได้มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน การกระท าดังกล่าวจะไม่นับเป็นจ านวนครั้งใน
เรื่องของการยอมความตาม มาตรา 36 (1) 

2. ควรมีการบัญญัติเพ่ิมเติมมาตราอีกหนึ่งมาตรา เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว โดยน าหลักเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ กล่าวคือ หากเป็นการ
กระท าความผิดครั้งแรกในด้านกฎหมายให้มีการยอมความได้ แต่จะเน้นน าหลักในเรื่องกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ เพ่ือเน้นเยียวยาผู้เสียหายและให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้กลับตัวกลับใจ แก้ไขสิ่งที่
ตนได้กระท า  แต่หากเป็นการกระท าความผิดครั้งสองหรือมากกว่านั้นขึ้นไป จะเน้นน าหลักกฎหมายมาบังคับ
ใช้มากกว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
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Abstract 

The popularity of the boutique hotel is getting famous day by day due to the 
uniqueness of the hotel architectural decoration, themes, intimate services, and the new 
trend of travelers. There are four objectives in this research. The first objective is to 
investigate hotel managers’ and guests’ understanding about the characteristics of boutique 
hotels in Bangkok. The second objective is to distinguish between boutique hotel managers’ 
and boutique hotel guests’ point of view about service quality requirements in selecting 
boutique hotels in Bangkok. The third objective is to identify the challenges that boutique 
hotels in Bangkok have faced in relation to the guests’ service quality requirements, and the 
last objective is to identify the factors that satisfy and dissatisfy guests during their stay in 
boutique hotels in Bangkok. The qualitative method with the semi-structured interview was 
chosen by the researcher to gather information from the five boutique hotel managers and 
twelve international tourists who had stayed or were staying in the boutique hotel in 
Bangkok. Additionally, the constant comparison analysis method is used to analyze the 
necessary data collected from the interviews. The interview was conducted in Bangkok 
between 25th June to 12th July, 2019. The result revealed that both boutique hotel 
managers and boutique hotel guests have almost the same understanding about the 
characteristics and service quality of the boutique hotel in Bangkok, yet they used different 
ways to describe their opinion about it. In conclusion, the finding showed that the boutique 
hotel managers in Bangkok seem to understand a lot about their customer needs and wants. 
However, the misunderstanding between them is still there, so the improvement is still 
required for the hotel to take into account, such as investing more on human resource 
development and focusing more on the local Thai design as a priority. 

 
Keywords : Boutique hotel, Challenge, Characteristic, Perspective, Requirement, Service quality 
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Introduction 
Thailand is one of the most famous tourist destinations in the world with countless 

tourist attractions all over the country. Tourism is surely one of Thailand’s key economic 
growth drivers and will remain an important part of the economy in the future. As a result, 
the number of international tourist arrival to Thailand reached its peak with a record of 
38.27 million tourists in 2018, up 7.5% from 2017 (Bangkok Post, 2019). Unsurprisingly, due to 
the significant growth in the number of international tourist arrival and domestic tourists in 
Thailand plus their huge expenditure which is contributed to Thai economy, both Thai and 
foreign investors have used these opportunities to invest in the hotel industry in tourist 
destinations in Thailand, such as Chiang Mai, Phuket, and especially the capital city of 
Thailand, Bangkok. Hence, all kinds of accommodations can be found in Bangkok, including 
luxury hotels, motels, resorts, guesthouses, hostels, and boutique hotels. 

The boutique hotel is an accommodation type with a different architectural 
structure, minimum number of rooms and offers their guests with personalized service as 
small hospitality businesses (Anhar, 2001). Due to the increasing worldwide popularity of 
boutique hotels, especially from the United States and the United Kingdom, where the first 
boutique hotel was built, it has influenced a lot to the development trend in Thailand 
accommodation industry. However, with more and more boutique hotels opening in 
Bangkok, the competition among old boutique hotels and new ones are getting tougher and 
tougher; hence as a hotelier they have to be smart and know how to differentiate their 
products and services from other hotels and also have to understand customers’ perception 
and expectation as well as the new trend which is always changing all the times. On the 
other hand, because there is no clear definition of “Boutique hotel” was officially made and 
recognized worldwide, it is hard to identify the specific characteristics of the boutique hotels 
and classify which hotels are truly belonging to this category. This leads to customers’ 
misunderstanding and dissatisfaction about boutique hotels.   
 

There are four research objectives 
RO 1: To investigate hotel managers’ and guests’ understanding about the characteristics of 
boutique hotels in Bangkok. 
RO 2: To distinguish between boutique hotel managers’ and boutique hotel guests’ point of 
view about service quality requirements in selecting boutique hotels in Bangkok. 
RO 3: To identify the challenges that boutique hotels in Bangkok have faced in relation to 
the guests’ service quality requirements. 
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RO 4: To identify the factors that satisfy and dissatisfy guests during their stay in boutique 
hotels in Bangkok. 
 

Literature Review 
 The characteristics of boutique hotel 

The term “boutique hotel” is started in the 1980s by Steve Rubell and Ian 
Schrager, who owned the Morgans Hotel in New York City, USA (Beachwood Custom, 
2019). However, due to the fact that there are no official definitions of the boutique 
hotel, many previous researchers, scholars and some organizations have created their 
own definition and the characteristics of this kind of hotel based on their research and 
experiences.  

Anhar (2001) explained, the boutique hotel should have room number not more 
than 150 rooms with the personalized service and can be located in many areas, such as 
city downtown, resort, or in the forest. However, Siggs (2004) and Ismail et al. (2014) had the 
same idea that the boutique hotels should offer homely feeling with personalized services 
to the guests by using heritage buildings and local culture as the design concept. Srinivas et 
al. (2013) explained the characteristics of a boutique hotel as the hotel that has modern, 
stylish design, offer intimate services to the guests and located in the city. Similarly, 
Potocakova (2015) defined boutique hotels are city center hotel with unique heritage design 
and high service quality. Day et al. (2013) used the term of customize service, stylish design 
plus high technology and modern amenities in the hotel room to identify the characteristics 
of the boutique hotel. Horner (2005) and Erkutlu (2006) had similar ideas about the boutique 
hotel as a small hotel with modern style and stylish furniture and focus more on 
personalized service as the priority. Dev et al. (2005) reported that the characteristics of the 
boutique hotel include upscale service, mid-range price, and modern and lifestyle amenities. 

According to the aforementioned definitions and characteristics of the boutique 
hotel, which are given by many authors, it shows many similarities and some differences 
among them. These similarities and differences occurred because each research was 
conducted in different places, by different authors with different perceptions and 
experiences. In summary, the main purpose of the boutique hotel is to offer to the guest 
with a homely feeling, intimate relationship, excellent service quality, and unique experience 
through hotel design, architecture, and services. 

 Service quality 
 Service quality is a concept that is hard to define its real meaning and measure due 

to the fact that it depends on consumers’ assessment, whether the service quality meets 
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their expectation or not. For better understanding, dividing this word from each other and 
define them separately is necessary. According to Business Dictionary (2019), service refer to 
a valuable action or performance for satisfying a need or to fulfill a demand of the 
consumer.  Blois (1974) defined service as the activities offered for sale, which for the 
buyers’ satisfaction and their benefit. On the other hand, quality as value or meeting or 
exceeding the expectation of consumer (Ekinci, 2008). According to Juran (1988), he defined 
quality as the features of services which meet consumers’ expectation and lead to their 
satisfaction. Generally, service quality is measured individually by each consumer who 
experienced the service, and the result of the assessment is different from one person to 
another person depending on their own experiences with it whether the level of service 
meets their needs, wants and expectation or not. In addition to this, service quality was 
stated as the degree and direction of the discrepancy between customers’ expectations and 
perceptions (Parasuraman et al., 1985).  
 

Methodology 
The qualitative method was used in this research for gathering data. The semi-

structured interview was chosen by the researcher to gather information from the boutique 
hotel managers and international tourists who had stayed or were staying in the boutique 
hotels in Bangkok. twenty open-ended questions were prepared for the interview, which was 
divided into two parts – For boutique hotel managers (eleven questions) and tourists (nine 
questions). For the sample size of this study, the researcher chose to interview five boutique 
hotels managers and twelve international tourists, which took place in Bangkok between 
June 25th to July 12th, 2019. 

Accordingly, the researcher decided to choose standard boutique hotels with three-
star and four-star rating for this study due to their huge numbers of this type in Bangkok and 
their popularity among international tourists. As a result, five boutique hotels have been 
selected for the interview due to their hotel type, star rating and price ranges which are 
matched with the topic and the availability of the hotel managers. 

Furthermore, twelve international tourists have been selected for the interview in 
Suvarnabhumi International Airport, Khao San Road, Siam Paragon, Central World and 
selected boutique. The reason why the researcher chose the airport as the place for 
collecting information because the airport is the best place where most of the international 
tourists gather there, especially they have much time for answering every question in details. 
In addition to this, Khao San road, Central World, and Siam Paragon are the best places to 
find international tourists who stay in the boutique hotels because of the huge numbers of 
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boutique hotels within that area and the popularity of these places among tourists. Besides, 
the constant comparison analysis method is used to analyse the necessary data collected 
from the interviews. 

 
Data Analysis 
The researcher used Constant Comparison Analysis method to analysis the data by 

coding the key information from the interview transcripts of the boutique hotel managers 
and the boutique hotel guests using manual coding. After finding the code, the researcher 
will be able to find out the similarities and differences of the perspective of boutique hotel 
managers and boutique hotel guests about the characteristics and service quality of 
boutique hotels in Bangkok. 

 
Findings 
The aim of the study is to determine the perspective of the boutique hotel 

managers and the boutique hotel guests, whether they have the same understanding of the 
characteristics and service quality of the boutique hotels in Bangkok or not. In order to find 
out the similarities and differences between them, the comparison of both perspectives 
about the characteristics of the boutique hotels, service quality requirements, service quality 
challenges, and guest satisfying/dissatisfying factors is needed.  

 The characteristics of boutique hotel 
The characteristics of the boutique hotels have been defined by many authors 

around the world, which included size, location, design, service, and quality provided, 
according to (Omanukwue, 2011). In this research, the hotel managers certainly described 
the characteristics of the boutique hotels based on the five characteristics above, but they 
tended to emphasize on the service delivery than other characteristics. All of them chose 
service delivery as the priority for their boutique hotels and described service delivery as the 
key driver for the success of the hotel business. They concluded, if the hotel service quality 
is excellent, it will impress the guests’ feeling and make them satisfy with the hotel. In 
contrast, if the service quality is not good enough or below the guests’ expectation, even 
the hotel has the best room design, or in the best location, the guests will make their 
judgment for overall hotel services and products as below standard.   

For the boutique hotel guests, most of them seem to distinguish the characteristics 
of the boutique hotels from other types based on the hotel design rather than the hotel 
service delivery. Most of them described the boutique hotel as the hotel with a unique 
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design, small, modern, stylish, excellent service quality, personalized service, strong 
personality, and located in the city center or suburb. 

After comparing both perspectives of the hotel managers and the hotel guests, the 
result reveals that both of them had almost the same understanding of the characteristics of 
the boutique hotels. Although the way they described and emphasized are different due to 
the fact that the boutique hotel managers described the characteristics by focusing on the 
personalized service as the priority and mentioned that the location of the boutique hotel 
can be located anywhere, whereas the boutique hotel guests emphasized more on the 
unique room design than other things and described the boutique hotel as the hotel in the 
city center. 

 Service quality requirements of boutique hotels 
The boutique hotel managers had more specific answers about service quality 

requirements in their hotels than the guests. They divided service quality requirements into 
two dimensions – tangible products and intangible products. For tangible products, they 
mentioned the design in the hotel room, the food quality, and the quality of the hotel 
facilities. For intangible products, they focused on employee interaction, the quality of 
service delivery, the hotel environment, and the relationship between the hotel employees 
and the guests.  

On the other hand, when asking about the service quality requirements in boutique 
hotels to the hotel guests, most of them described it based on their feeling and expectation 
about the service quality in term of the employee performances and their psychological 
security. Only a few of them described it about the room design, facilities, or location. 

Comparing both perspectives, the finding showed the similarities of their perspectives 
of service quality requirements of boutique hotels in Bangkok, including unique room design, 
excellent employee interaction, excellent service performances, and high quality of the 
hotel facilities. Although, there are some differences between both perspectives, the 
boutique hotel managers mentioned about the high quality of foods and the excellent hotel 
environment, whereas the guests focused on the good location of the hotels and their 
psychological security including their safety, security, especially privacy.   

 Service quality challenges of boutique hotels 
Based on the answers of the boutique hotels managers, which is related to the 

challenges of the hotels, they divided it into two types, which is come from both internal 
and external factors. They described the challenges of the internal factors as the challenges 
that occurred inside the hotel area or under the hotel’s control, such as the poor condition 
of the hotel building, the employee turnover, staffing limitation, language barrier, technical 
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difficulties, and the hotel budgetary constraint. On the contrary, the challenges of the 
external factors have been described as the challenges caused by the hotel guests or 
caused by other external factors, such as the unethical guests, the high guests’ expectation, 
and traffic jam, etc. These above challenges were the main obstacles which prevented the 
boutique hotels from matching the guests’ expectations and hard to improve their service 
quality. 

Also, there are some challenges that the boutique hotel guests have faced in 
relation to the hotel service quality, such as the language barrier between them and the 
hotel’s employees, the qualities of the hotel facilities which is not good enough, the 
employee problems including their bad behavior and unskilled, and the unethical hotel 
guests. One more problem that the guests also mentioned was the difference between the 
hotel room and its photos posted online. Some of the hotel guests said, the photos they 
saw on the OTA was perfect, but when they entered the room, everything was different and 
really disappointed.   

After comparing both perspectives about challenges they have faced regarding 
service quality in the boutique hotels, the finding showed that the hotel managers seem to 
describe more in details about challenges they have faced including internal and external 
factors due to their huge experiences within this industry. However, when talking about 
challenges, most of the guests emphasized only on the problems regarding service delivery 
of the hotel employees, whereas a few of them mentioned about the difference between 
photos of hotel rooms and its reality.  

 Guest satisfying/dissatisfying factors in boutique hotel 
All managers mentioned that it was hard to separate between the factors that make 

guests satisfy or dissatisfy with the hotel, but they emphasized that employee factor was 
essential for satisfying customers but also could to customers’ dissatisfaction as well, if 
something went wrong. Besides employee factor, other factors also play key roles for 
satisfying the guests too, including hotel environment, service performances, room design, 
technology, quality of the hotel facilities, price, other guests’ attitude, and guests’ emotion.  

The guests identified their satisfaction depended on how happy they were with what 
they received from the hotel, such as personalized service, excellent room design, good 
environment, good price, excellent employee interaction, etc. Likewise, for the factors that 
dissatisfy them were those based on what they received was below their expectation or 
gave them bad experiences during their stay, such as bad employees’ behavior, language 
barrier, the room design was too simple, slow services, etc. 
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Although, the guests described the factors that make them satisfied or dissatisfied 
with the hotel, but the answers they gave are the same as those of the hotel managers. 
 

Conclusion 
The study found that both boutique hotel managers and boutique hotel guests had 

almost the same understanding about the characteristics and service quality of the boutique 
hotels in Bangkok, yet they used different ways to describe their opinion about it. The 
boutique hotel managers described the characteristics and service quality of the boutique 
hotel as a whole based on their knowledge and working experiences in this industry, 
whereas the boutique hotel guests described them separately from one part to another part 
due to the lack of knowledge and experiences they had faced while staying in the boutique 
hotels.  The finding also showed that the boutique hotel managers in Bangkok seem to 
understand a lot about their customers’ needs and wants. However, the misunderstanding 
between them was still there, so the hotel should take into account the improvement, such 
as investing more on human resources and focusing more on the local Thai design as a 
priority. 
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Key findings from the perspective of boutique hotel managers and guests 
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-Focus more on service 

 

Characteristics 

-Small hotel 

-Unique design 

-Personalized service  

-Excellent quality  

 

 

Characteristics 

-Location: City center 

-Focus more on design 

 

Service Quality Requirements 

-Unique room design 

-Excellent employee interaction  

-Excellent service performance  

-High quality of hotel facilities  

Service Quality 

Requirements 

-High food quality 

-Good hotel environment 

Service Quality 

Requirements 

-Good location 

-Psychological Security 

Service Quality Challenges 

-Language barrier 

-Facilities problems  

-The lack of skilled employees  

-Unethical guests 

Service Quality Challenges 

-Poor condition of hotel 

building  

-Employee turnover 

-Hotel budgetary constraint 

-High guest expectation 

-Traffic Jam 

Service Quality Challenges 

-The difference between 

room and its photos 

Guest Satisfying/ 

Dissatisfying factors 

-Guest emotion 

-Other guests’ attitude 

Guest Satisfying/ 

Dissatisfying factors 

-Employee interaction  

-Hotel environment  

-Technology 

-Service performance  

-Price 

-Room design 

-Quality of hotel facilities  

Guest Satisfying/ 

Dissatisfying factors 

-Local design (Satisfying 

factor) 

Differences  Similarities  

Perspective 

Differences  

Boutique Hotel Managers Boutique Hotel Guests 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
152 

Implication 
Nowadays, the competition in the hotel industry between hotel and hotel is very 

high. Hence, understanding customer needs and wants is the only way to become the 
champion in this industry and to ensure the long-term development of the business. This 
research has shown the customer needs and wants that can be used by boutique hotel 
managers for improving their service quality and develop their marketing strategy. 
 

Limitations 
During the conducting of the research, numbers of limitations were encountered by 

the researcher, but the main limitation of this study was limited of time. In addition to this, 
there are not much literatures that related to the service quality of boutique hotel available 
on internet because most of the previous researchers tended to choose luxury hotel as their 
target for conducting research due to the popularity of this type of hotel among people 
rather than boutique hotel type which has just gained its popularity over the past decade. 
Another limitation of this research is the research was just conducted only in Bangkok, the 
capital city of Thailand, which means that the result of this research cannot be applied in 
other cities due to the difference of population, geography, and culture.  

The finding of this study is based only on the perspective of the boutique hotel 
managers and the boutique hotels guests about the characteristics and service quality of the 
boutique hotel in Bangkok. Hence, for future research, the new study should focus on the 
service quality of boutique hotel comparing with the service quality of other types of hotel. 
The result of this research will give a better idea for the guests whether they should choose 
the boutique hotel or other types of hotel for their holiday trip. 
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บทคัดย่อ 

ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่เกี่ยวกับการกระท าช าเราได้ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกเมื่อปี       
พ.ศ.2499 ซึ่งมีมาตราหลักท่ีเป็นฐานความผิดคือ มาตรา 276 ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา กับมาตรา 277 
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก ซึ่งในขณะนั้นความหมายของการกระท าช าเราอยู่ในค าพิพากษาศาลฎีกาของ
การกระท าช าเราไปในในทางธรรมชาติกล่าวคือเป็นใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศ โดยในการแก้ไขตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับ 19 ได้มีการบัญญัติความหมายไว้ในประมวล
กฎหมายโดยให้การใช้อวัยวะเพศกระท าต่ออวัยวะเพศ,ทวารหนัก,ช่องปาก หรือการใช้ “สิ่งอ่ืนใด”กระท าต่อ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักเป็นความผิด และในปี 2562 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับที่ 27 ได้มีการแก้ไขในส่วนของความหมายอีกครั้ง  โดยเป็นการน า “สิ่งอ่ืนใด” ออกไปจาก
ความหมายคงไว้แต่การใช้อวัยวะเพศกระท าต่ออวัยวะเพศ ช่องปากหรือทวารหนักเท่านั้น นอกจากนั้นมี    
การแก้ไขในครั้งอ่ืนๆที่เป็นการแก้ไขท่ีเกี่ยวขอ้งเช่น เพศที่ให้ความคุ้มครอง อายุ เหตุยกเว้นโทษ การเพ่ิมอัตรา
โทษ หรือการเพ่ิมเหตุฉกรรจ์ เป็นต้น  โดยงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นในการศึกษาถึงการความแตกต่างของ
ประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวของกับมาตรา 276 และมาตรา 277 เพ่ือให้ทราบถึง
วิวัฒนาการของประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 
หลักเกณฑ์ แนวทางการตีความ การบังคับใช้กฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับเพศต่อไป 
 
ค าส าคัญ: กระท าช าเรา,ข่มขืน, ประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 
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Abstract 

An unlawful sexual intercourse offence was stipulated in a penal code for the first 
time in 1956 with an article divided into Section 276 - unlawful sexual intercourse and 
Section 277 - unlawful sexual intercourse with a child. In that time, the general definition of 
unlawful sexual intercourse based on judgements passed by the supreme court was “a 
penetration of the vagina or genitalia by the penis”. The penal code was amended in 
accordance with The Penal Code Amendment Act (No.19) with an additional definition “a 
penetration of the vagina or genitalia by penis, anus, mouth or by other “object” deemed as 
guilty. In 2019, other amendment to the penal code in accordance with The Penal Code 
Amendment Act (No.27) was occurred i.e., “…by other “object” was omitted but “a 
penetration of the vagina or genitalia by penis, anus, mouth…” was still remained. Several 
amendments have been occurred i.e., protected genders, age, exemption, addition offence 
scale, additional severity scale, etc. This paper aims to investigate variations on each 
amended penal code related to Section 276 and 277 in order to further understand the 
development occurred in criminal laws concerning unlawful sexual intercourse and unlawful 
sexual intercourse with a child, their principles, interpretation approach, enforcement of 
sexual offences.  
 
Keywords : unlawful sexual intercourse, rape and penal code 
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บทน า 
การมีเพศสัมพันธ์ เป็นการกระท าทางเพศระหว่างบุคคลสองคนโดยการใช้อวัยวะเพศชายกระท าต่อ

อวัยวะเพศหญิง โดยมนุษย์สามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วัยเจริญพันธ์ขึ้นไป และมักจะพบการมี
เพศสัมพันธ์ดังกล่าวในคู่สมรสเพราะการมีเพศสัมพันธ์อาจท าให้เกิดการตั้งครรภ์ในเพศหญิงได้ แต่การมี
เพศสัมพันธ์ก็มิได้ถูกจ ากัดให้สามารถท าได้เพียงเฉพาะในคู่สมรสเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถที่ จะเพศสัมพันธ์ได้
โดยอิสระไม่จ าต้องเกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสด้วยเหตุที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์มิได้ถูกจ ากัดให้กระท าได้เฉพาะต่อเมื่อ
บุคคลนั้นเจตนาจะมีบุตร  จึงท าให้ในบางการกรณีการมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะสนองความ
ใคร่ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องเกิดจากความยินยอมของบุคคลที่จะมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละ
ฝ่ายด้วย หากไม่ได้เกิดจากความยินยอมแล้วจะถูกเรียกว่า “การข่มขืน” หรือ “การบังคับให้ผู้ อ่ืนมียอม
เพศสัมพันธ์กับตน” ในบางกรณีแม้จะเกิดข้ึนจากความยินยอม แต่หากความยินยอมนั้นเป็นของเด็ก ก็ย่อมเป็น
สิ่งที่ไม่ควรและไม่ถูกต้องเนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ยังมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจน้อยย่อมตัดสินใจผิดพลาดได้
นั่นเอง 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ข่ม” หมายถึง ใช้ก าลังกดลงไม่ให้เผยอข้ึน,โดยปริยายหมายความว่า แสดงกริยาให้เห็นว่าเหนือกว่าหรือท าให้
อีกฝ่ายรู้สึกด้วยกว่า เป็นต้น ส่วนค าว่า “ขืน” หมายถึง ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม โดยหากน าค าว่า 
“ข่ม” กับ “ขืน” มารวมกันก็จะได้ค าว่า “ข่มขืน” ที่ความหมายว่า บังคับ ขืนใจ หรือ ขู่เข็ญ ที่แสดงให้เห็น
ลักษณะของการที่ไม่ได้เกิดจากการยินยอมนั่นเอง โดยอีกค าที่เกี่ยวข้องก็คือค าว่า “ช าเรา” ได้ให้ความหมาย
ว่า ลึก หรือ ล่วงเข้าไปที่เกี่ยวกับการกระท าทางเพศ จึงเห็นได้ว่าเป็นการเมื่อน าค าว่า “ข่มขืน” มารวมกับ 
“ช าเรา” ก็จะเกิดค าว่า “ข่มขืนกระท าช าเรา” ซึ่งจากความตามความหมายข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นถูกบังคับ
ให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยมิได้รับความยินยอมนั่นเอง  โดย “การข่มขืน” หรือ “การบังคับให้
ผู้อ่ืนยอมมีเพศสัมพันธ์กับตน” ย่อมได้ท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเสียทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กที่ยังมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจน้อยที่จะตกเป็นเหยื่อ การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่
เป็นความผิดที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่เผชิญปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื้อง จากสถิติการร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี
พบว่า 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การข่มขืนหรืออนาจารต่อมูลนิธิปวีณหงสกุล 
พ.ศ. 2555 431 
พ.ศ. 2556 389 
พ.ศ. 2557 524 
พ.ศ. 2558 658 
พ.ศ. 2559 699 
พ.ศ. 2560 633 
พ.ศ. 2561 792 
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(มูลนิธิปวีณาพงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, 2561) จากสถิติดังกล่าว  ท าให้มีการผลักดันในการแก้ไขกฎหมายอาญา
ทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและกระท าช าเราเด็กเป็นระยะ โดยในประมวลกฎหมาย
อาญาได้มีการบัญญัติการกระท าดังกล่าวไว้ อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ โดยมีมาตรา 276 และมาตรา 277 เป็นมาตราส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระท าช าเรา โดยก่อน
หน้าประมวลกฎหมายอาญาความผิดนี้ก็ปรากฎอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญา โดยความหมายของการกระท า
ช าเราในประมวลกฎหมายอาญาเดิมมีความหมายเป็นไปในทางการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติคือการใช้
อวัยวะเพศชายกระท ากับอวัยวะเพศหญิง โดยต่อมาได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิด
เกี่ยวกับเพศมาเรื่อย ๆ จนได้มีการบัญญัติถึงความหมายตามกฎหมายขึ้นมาเอง และปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย
ของสังคมที่มากขึ้น ทั้งยังเป็นการครอบคลุมถึงความผิดร้ายแรงที่ผู้กระท าความผิดได้ก่อให้เกิดขึ้นในขณะ
กระท าความผิดหรือเนื่องจากการที่จะท าความผิดดังกล่าว ให้เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ท าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับ
โทษเพ่ิมขึ้น โดยความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 กับความผิดฐานกระท าช าเ ราเด็ก ตาม
มาตรา 277 มีความแตกต่างกันในส่วนที่ความผิดตามมาตรา 277 มุ่งไปที่การคุ้มครองเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
แต่ความผิดตามความผิดตามมาตรา 276 ไม่ได้ก าหนดถึงอายุที่ให้การคุ้มครองไว้ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่า
ต้องเป็นอายุที่เกินกว่า 15 ปีเพราะมาตรา 277 ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนดังกล่าวไปแล้ว และมาตรา 276 
จะต้องไม่ได้เกิดจากความยินยอมของผู้ถูกกระท าซึ่งในมาตรา 277 นั้นแม้จะมีความยินของผู้ถูกกระท าก็ยังคง
เป็นความผิดอยู่ซึ่งทั้งสองมาตราดังกล่าวมีความเหมือนกันในส่วนที่ว่า การกระท าช าเราที่เป็นเป็น
องค์ประกอบของความผิดมีลักษณะของการกระท าเป็นอย่างเดียวกัน 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกระท าช าเรา บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบการกระท าที่ถือเป็นความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 กับ ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 ระหว่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 จนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับที่ 27 พ.ศ.2562 เพ่ือให้ทราบถึงวิวัฒนาการของความผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้มีการแก้ไขถึงเหตุฉกรรจ์
ในการเพ่ิมโทษของผู้กระท าความผิด อายุของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองและเหตุลดโทษหรือเหตุยกเว้นโทษ
พร้อมเหตุผลของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดในครั้งดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างหลักเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบความผิดอาญาตามการแก้ไข

ในแต่ละ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานกระท าช าเราตามมาตรา 276 กับการกระท าช าเราเด็กตาม
มาตรา 277 โดยเป็นการศึกษาตั้งแต่ที่มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ ปีพ.ศ.2499 จนถึงปี   
พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ ทฤษฎีในการกระท าความผิดฐานกระท าช าเราและบทลงโทษในความผิดนั้น 
3. เพ่ือเสนอแนวในการตีความของความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและกระท าช าเราเด็กตามที่มีการแก้ไข 
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ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาประมวลกฎหมายอาญาที่ถูกบัญญัติขึ้นในครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2499 และการแก้ไขตาม

ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 11 กับพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 19 
ฉบับที่ 23 ฉบับที่ 26 และฉบับที่ 27  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
มาตรา 276 ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
1. ครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญา 
เดิมความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 ครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญาเมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ.2499 นั้นได้บัญญัติไว้ว่า มาตรา 276 วรรคแรก ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยา
ของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดย
ท าให้หญิงเข้าใจผิดนึกว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท 

โดยการกระท าช าเราที่มีการบัญญัติขึ้นในประมวลกฎหมายอาญาครั้งแรกนี้ หมายความว่า การที่ของ
ลับของชายได้ล่วงล้ าเข้าไปในของลับของหญิงโดยไม่ได้จ าเป็นว่าจะต้องเข้าไปลึกเพียงใดแค่เข้าไปและไม่ค านึง
ว่าจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จ  (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2553, น. 186)  และ
ผู้ถูกกระท าต้องเป็นหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่ใช่ภริยาของชายผู้กระท า  หากเป็นการใช้ก าลังแก่หญิงซึ่งเป็นภริยา
ของตน ชายผู้นั้นก็ไม่มีความผิด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557, น. 410) โดยค าว่า “ภริยา”ต้องเป็นภริยาโดย
ชอบด้วยกฎหมายหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย และการข่มขืน ถือเป็นการฝืนใจบังคับใจ
ซึ่งเกิดจากการที่ตัวผู้ถูกกระท ามิได้เกิดความสมัครใจหรือเป็นโดยการขู่เข็ญโดยใช้ก าลังที่อาจเห็นได้ว่าตัวของ
ผู้ถูกกระท าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะกระเรื่องดังกล่าวด้วยแต่เมื่อมีการข่มขืน ผู้ถุกระท าจึงยินยอม โดยขู่เข็ญ
รวมไปถึงการ“ประทุษร้าย”ที่มีบัญญัติอยู่มาตรา1(6) ที่มีความหมายว่า ท าร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคล 
ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และการข่มขืนยังรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่ งเป็นเหตุให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอ่ืนใดอัน
คล้ายคลึงกัน หรือโดยเป็นการท าให้หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจว่าตนเป็นคน
อ่ืน อาจกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความไม่ยินยอมของผู้ถูกกระท านั่นเอง แต่การยินยอมของบุคคล
วิกลจริตถือว่าไม่ได้มีการให้ความยินยอม (คณิต ณ นคร, 2553, น. 523) 

2. การแก้ไขครั้งท่ี 1 
ต่อมาได้มีประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ในข้อที่ 7 ได้มีการ

แก้ไขมาตรา 276 เป็นครั้งแรกโดยเป็นการเพ่ิมเหตุฉกรรณ์เข้ามาในวรรคสอง โดยบัญญัติว่า ถ้าการกระท า
ความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีกระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกันกระท า
ความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบ
โดยเหตุฉกรรจ์ที่แก้ไขมีด้วยกัน 2 เหตุประการแรก การกระท าโดยการมีหรือใช้ปืนหรือระเบิด ประการที่สอง
การโทรมหญิงโดยค าว่า “โทรมหญิง” ศาลฎีกาได้ให้ความหมายไว้ในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2529 ที่
วางหลักการไว้ว่า การโทรมหญิงจ าเป็นต้องมีการผลัดกันกระท าช าเราทั้งสอง การที่คนหนึ่งกระท าช าเราแต่อีก
คนหนึ่งแม้จะอยู่ด้วยแต่ไม่ได้กระท าช าเราก้ไม่เป็นการโทรมหญิง จึงกล่าวได้ว่าการโทรมหญิงนั้น ต้องเกิดจาก



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
161 

การข่มขืนกระท าช าเราโดยมีผู้กระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยสองทั้งคนต้องกระท าช าเราด้วยแต่การที่
บุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในขั้นพยายามกระท าช าเราก็ถือว่าเป็นการโทรมหญิงเช่นกัน 

3. การแก้ไขครั้งท่ี 2 
เมื่อปีพ.ศ. 2525 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) ได้มีการแก้ไข

มาตรา 276 โดยเป็นการแก้ไขอัตราโทษจากวรรคหนึ่งเดิม “จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท” เป็น “จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”โดยเป็น   
การเพ่ิมโทษจ าคุกกับโทษปรับให้มากขึ้นและในวรรคสองจาก “จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบ” 
เป็น “จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต” เป็น  
การปรับเพิ่มโทษจ าคุกจากเดิมและเพ่ิมโทษปรับเข้ามาด้วย 

4. การแก้ไขครั้งท่ี 3 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) 

ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรา 276 ที่ถือว่าปรับปรุงโครงสร้างความหมายของการกระท าช าเราให้กว้างมากขึ้ นซึ่ง 
การแก้ไขนี้ ในวรรคหนึ่งได้ตัดค าว่า“หญิง”ออกไป กับ ค าว่า“ภริยาของตน”ออกไปจึงเป็นการที่การข่มขืน
ดังกล่าวก็สามารถเป็นความผิดได้แม้กระทั่งเป็นการกระท าต่อสามีหรือภริยาของตน และ ได้เพ่ิมวรรคสามและ
สี่เข้ามา จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดฐานข่มขืนกระท าการกระท าช าเราเสียใหม่ ท าให้ความ
เข้าใจเดิมเกี่ยวกับการกระท าช าเราตามมาตรา 276 บางเรื่องนั้นใช้ได้แต่บางอันก็ไม่สามารถใช้ได้ เช่น       
การข่มขืนกระท าช าเราโดยชายเป็นผู้เสียหายนั้นก็สามารถเป็นความผิดได้ซึ่งเดิมไม่เป็นความผิด ส่วนการที่
ชายใช้ของลับล่วงล้ าเข้าไปนั้นก็ยังคงเป็นความผิดอยู่ดังเดิม เป็นต้น จึงส่งผลให้การโทรมหญิงนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะเพศหญิงอีกต่อไปเนื่องจากมีการบัญญัติเพ่ิมในววรรคสามค าว่า “หรือกระท ากับชายในลักษณะ
เดียวกัน” ซึ่งหากเป็นการที่ชายผู้ถูกกระท าโดนผู้กระท าซึ่งมีมากกว่าหนึ่งคนข่มขืนกระท าช าเราก็เป็น       
การโทรมได้เช่นกันนั่นเอง 

ในการแก้ไขครั้งนี้ได้มีการบัญญัติถึงความหมายของค าว่ากระท าช าเราขึ้นมาใหม่ในวรรคสองโดยให้มี
ความท่ีกว้างขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีการบัญญัติให้ไม่เพียงแต่ต้องเป็นการที่ต้องใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศอีก
ต่อไป โดยเป็นที่ผู้กระท าสามารถใช้อวัยวะเพศของผู้กระท านั้นกระท าโดยตรงต่อปาก อวัยวะเพศ หรือทวาร
หนัก ซึ่งเดิมต้องเป็นการกระท าโดยใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศ หรือจะเป็นการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับ
อวัยวะเพศ หรือทวารหนักก็ได้ ค าว่าสิ่งอ่ืนใดเป็นค าที่มีความหมายอย่างกว้างซึ่งอาจ เป็นนิ้วมือ ของเทียม 
เป็นต้น โดยการที่บัญญัติค าว่า “กระท ากับ” ย่อมมีความถึงการล่วงล้ าหรือสอดใส่นั้นเอง ซึ่งหากเป็นการที่ชาย
ใช้อวัยวะของตน ถูกับอวัยวะเพศหญิงโดยไม่มีการล่วงล้ า หรือ การที่ชายใช้ปากเลียอวัยวะเพศหญิง ก็ยังคงถือ
ว่าไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราแม้ ชายดังกล่าวจะส าเร็จความใคร่ก็ตาม ดังนั้น าค าพากษาฎีกาที่ 
1048/2518 ที่เดิมวางหลักไว้ว่าการท่ีชายใช้อวัยวะเพศชายสวดใส่ไปทางทวารหนักของเด็กหญิงที่ศาลในขณะ
ตัดสินว่าไม่เป็นการกระท าช าเราแต่เป็นการอนาจาร จึงไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานได้อีกต่อไปรวมไปถึงฎีกา
อ่ืนในท านองเช่นว่านี้ที่ขัดกับมาตรา 276 ที่ได้แก้ไขในครั้งนี้ อีกทั้งยังเพ่ิมเจตาพิเศษเข้ามาคือ “เพ่ือสนอง
ความใคร่”ดังนั้นหากกระท าเพ่ือความสนุก รักษาโรค หรือท าร้ายร่างกาย ก็มิได้เป็นไปตามความหมายตาม
วรรคสองนี้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557, น. 447) และโดยการกระท าช าเรานั้นตามวรรคหนึ่งได้เปลี่ยนจาก
ค าว่าหญิง เป็นผู้ใดจึงส่งผลให้ตัวผู้ถูกกระท าก็มิได้คงจ ากัดอยู่เพียงเพศหญิง การที่ชายกระท าต่อกับชาย หรือ
หญิงกระท าต่อหญิง ก็ถือว่าเป็นความผิดได้  
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การที่วรรคสี่ที่ถูกเพ่ิมข้ึนมาใหม่มจึงเป็นการเน้นย้ าที่กล่าวไปในตอนต้นที่ว่าการข่มขืนกระท าช าเราต่อ
สามีหรือภริยาเป็นความผิดได้ โดยหากเป็นกรณีการกระท าความผิดตามมาตรา 276 เกิดขึ้นต่อสามีหรือภริยา
ก็สามารถเลือกได้สองกรณีคือ หากประสงค์อยู่กินกันฉันสามีภริยาต่อ ศาลก็จะมีอ านาจลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทน
การลงโทษก็ได้ แต่หากไม่ประสงค์จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาฝ่ายที่ไม่อยากอยู่กินกันฉันสามภริยานั้นและ
ประสงค์ที่หย่าสามารถด าเนินการแจ้งต่อศาลเพ่ือที่ศาลจะแจ้งพนักงานอัยการเพ่ือให้ท าการฟ้องหย่าได้ แต่
หากเป็นการกระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็น
การโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกันที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม ก็ไม่เข้ากรณีที่สามีหรือภริยาจะ
ขอให้กระท าการตามวรรคสี่ได้เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้เพียงแต่การกระท าตามวรรคหนึ่งนั่นเอง 

5. การแก้ไขครั้งท่ี 4 
การแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) เป็นเพียงการแก้ไข

อัตราโทษในมาตรา 276 โดยในวรรคหนึ่งเดิมจาก “จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท”เปลี่ยนเป็น “จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท” และในวรรคสาม
ได้เปลี่ยนจาก “จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต”
เป็น “จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต” โดย
เหตุผลในการแก้ไขครั้งนี้คือ “โทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของปัจจุบัน 

6. การแก้ไขครั้งท่ี 5  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ 27) ที่ได้มีการแก้ไขเก่ียวกับความผิดเกี่ยวกับเพศ ในภาค2 ลักษณะ 9 ที่เก่ียวกับการกระท าช าเรา โดย
มีการเพ่ิมอนุมาตราในมาตรา 1ที่เป็นนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายได้เพ่ิมค าว่ากระท าช าเราไว้ในมาตรา1 
(18) ซึ่งเดิมอยู่ในมาตรา 276 วรรคสองเดิมโดยได้มีการแก้ไขความหมายของการกระท าช าเราให้แคบลงเพ่ือ
ลดความสับสนในการใช้กฎหมาย โดยเป็นการกระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท าเท่านั้น กระท ากับอวัยวะ
เพศ ช่องปากหรือทวารหนัก ดังนั้นการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก ก็มิได้เป็นการกระท า
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราอีกต่อไป ซึ่งมีผลให้ค าพิพากษาศาลฎีกาบางค าพิพากษาก็ไม่สามารถน ามาเป็น
หลักได้อีกต่อไป โดยเหตุผลของการแก้ไขคือการปรับปรุงบทนิยามค าว่า กระท าช าเรา ให้ชัดเจนแยกแยะได้ว่า
การกระท าเช่นนั้นอยู่ในลักษณะแห่งการกระท าช าเราหรือไม่คงเพราะรสนิยมของคนในสังคมปัจจุบันที่มี
หลากหลายมากขึ้นและบัญญัติการสอดคล้องกับการกระท าช าเราตามธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันอีกด้วย 
ซึ่งการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักได้ถือเป็นความผิดฐานกระท าอนาจาร โดยอัตราโทษก็ยัง
คงไว้เท่าเดิมเหมือนเช่นตอนที่ยังเป็นความผิดฐานกระท าช าเรา 

วรรคสองของมาตรา 276 เป็นเหตุฉกรรจ์ส าหรับการกระท าที่ “ท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามี
อาวุธหรือวัตถุระเบิด” โดยการกระท าดังกล่าวนั้น เป็นการที่ผู้ถูกกระท าไม่มีอาวุธปืนหรือระเบิดดังกล่าว แต่
กระท าให้ผู้ถูกกระท าช าเราเข้าใจว่าผู้กระท านั้นมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เช่น นายด าถือไม้มาจี้ที่เอวของ
นางสาวขาว ขณะเดินอยู่ในซอยเปลี่ยวซึ่งเป็นเวลาพลบค่ าและนายด ากระซิบของหูบอกว่า “จะยอมให้ฉันท า
แต่โดยดีหรืออยากกินลูกตะกั่วสักสองสามนัด” โดยนางสาวขาวเมื่อถูกจี้เอวก็เกิดความตกใจเข้าใจว่าสิ่งที่จี้อยู่
ที่เอวคือปืนประกอบกับไม่สามารสมองเห็นได้ชัดยอมท าตามเพราะกลัวถูกยิง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้
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ว่านายด าไม่ได้มีปืน แต่ท าให้นางสาวเข้าใจว่าตนมีปืนทั้งที่ตนนั้นไม่ได้มีปืนจึงเป็นกรณีที่เข้าเหตุเพ่ิมโทษตาม
มาตรา 276 วรรคสองนั่นเอง 

ตามวรรคสามของมาตรา 276 ที่แก้ไขใหม่นี้ ได้เพ่ิมค าว่า “โดยใช้อาวุธ” โดยอาวุธได้มีบทบัญญัติมาตรา 
1(5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้าย
ร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ”โดยอาวุธสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทคือ อาวุธโดยสภาพคือสิ่งที่
สร้างข้ึนเพื่อใช้ในท าร้ายฆ่าแกงกันโดยเฉพาะเช่น ปืน มีด ดาบ ระเบิดเป็นต้น และอาวุธที่ไม่ใช่โดยสภาพคือสิ่ง
บุคคลใช้โดยใช้หรือมีเจตนาใช้อย่างเป็นอาวุธเช่น ไม้บรรทัด ปากกา สายยาง เป็นต้น  (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 
2561, น. 30) ดังนั้นผู้กระท าท่ีใช้อาวุธที่ไม่ใช้ปืนหรือระเบิดแม้อาวุธดังกล่าวจะไม่มีความร้ายแรงเช่นใช้ปากกา
แทงผู้ถูกกระท าก่อนการกระท าช าเรา หรือใช้ไม้บรรทัดเหล็กกรีดหลังผู้ถูกกระท าก็เข้าเหตุเพ่ิมโทษตามวรรค
สามแล้วซึ่งแตกต่างจากเดิมที่จ ากัดไว้ที่ปืนกับวัตถุระเบิด แต่หากจะเข้าเหตุฉกรรจ์ได้ก็ต้องเกิดการใช้ก่อนมิ
เช่นนั้นก็จะไม่เข้าตามมาตรานี้ เช่น นายด าเอามีดมาแต่เก็บอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ใช้ ได้เข้าไปกระท านางสาวขาว
ขณะเดินผ่านก็ไม่เข้าเหตุเพิ่มโทษ แม้ตัวนายด าจะมีมีดก็ตาม เป็นต้น ซึ่งต้องแยกกับปืนหรือวัตถุระเบิดที่เพียง
มีก็เข้ากรณีดังกล่าวแล้ว 

มาตรา 277 ความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 
1. ครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญาในครั้งแรกได้บัญญัติถึงมาตรา 277 ไว้ว่าผู้ใดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยัง   

ไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปีและ
ปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นสี่พันบาท  

โดยการกระท าช าเราตามมาตรา 277 นั้นมีความหมายในท านองเดียวกันกับมาตรา 276 ที่ถูกบัญญัติ
ไว้ในขณะนั้น โดยมีหมายความว่าการที่ของลับของชายได้ล่วงล้ าเข้าไปในของลับของหญิงโดยไม่ได้ค านึงว่า
จะต้องเข้าไปเพียงใด และไม่ค านึงว่าจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จ มาตรา 277 เป็น
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กผู้หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปีโดยเป็นมาตราการที่ออกมาให้ความคุ้มครอง
เด็กผู้หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปีแม้ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็ก
เด็กผู้หญิงอายุเพียงเท่านั้นยังไม่มีความรู้ผิดชอบที่จะให้ความยินยอมได้(หยุด แสงอุทัย, 2553: 187) โดยกล่าว
ได้ว่าการท าช าเราตามมาตรา 277 ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการข่มขืนเหมือนกับมาตรา 276 ก็เป็นความผิดซึ่ง
เป็นข้อแตกต่างระหว่างความฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276  

2. การแก้ไขครั้งท่ี 1 
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 11  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ในข้อที่ 7 เป็นการแก้ไข

มาตรา 277 เป็นการเพ่ิมเหตุฉกรรจ์ในลักษณะเดียวกับการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่ถูกแก้ไข
โดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 11 คือเป็นการเพ่ิมวรรคสองที่เป็นเหตุฉกรรจ์เกี่ยวกับการกระท าความผิด
ตามมาตราโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตุระเบิดกับการโทรมเด็กหญิงเข้ามา โดยการโทรมหญิงตามมาตรา 276 
กับโทรมเด็กหญิงตามมาตรา 277 นั้นมีความคล้ายกันในการที่จ าต้องมีผู้กระท าช าเราตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปและ
เป็นการข่มขืนที่หมายความว่าไม่ได้เกิดจากความยินยอมของผู้ถูกระท านั่นเองแต่แตกต่างกันที่ หากการ
โทรมหญิงตามมาตรา 276 เกิดขึ้นจากความยินยอมการข่มกระท าช าเราก็ไม่ครบองค์ประกอบเพราะไม่ได้เกิด
จากการข่มขืนแต่เป็นการยินยอมของตัวผู้ถกูกกระท าเอง แต่การโทรมเด็กหญิงตามมาตรา 277 หากเกิดขึ้น
จากความยินยอมของเด็ก ก็คงมีผลเพียงท าให้ไม่เข้าเหตุฉกรรจ์วรรคสองเพราะวรรคสองได้บัญญัติว่า “ร่วม
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กระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม” ซึ่งเงื่อนไขแห่ง      
การโทรมเด็กหญิงนั้นจึงต้องประกอบด้วยการโทรมเด็กหญิงและไม่ได้เกิดจากความยินยอมของเด็กหญิงนั่นเอง
แต่ก็อย่างไรก็ดีผู้กระท า (ชาย) ก็ยังมีความผิดตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 83 (เป็นตัวการ
ร่วมกัน) อยู่นั่นเอง (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557, น. 426) 

3. การแก้ไขครั้งท่ี 2 
ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)  

โดยมีความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขอัตราโทษในมาตรา 277 โดยวรรคหนึ่งเดิม 
“จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นสี่พันบาท” เป็น “จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบ
ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต”และในวรรคสองได้แก้ไขอัตราโทษ
จากเดิม “จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี” เป็น “จ าคุกตลอดชีวิต” เป็นการแก้ไขให้เหลือ
เพียงโทษจ าคุกตลอดชีวิตเพียงอย่างเดียวในเหตุฉกรรจ์ตามวรรคสอง โดยเหตุผลในการแก้ไขตามมาตรานี้ คือ 
โดยที่ในขณะที่มีการประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 5 อาชญากรรมบาง
ประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศได้ทวีความรุนแรง โดยโทษตามความผิด
เหล่านี้ (มาตรา277) ในบางกรณีได้มีการเพ่ิมอัตราโทษมาครั้งหนึ่งแล้วตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับ 11   
ในการนี้สมควรเพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดให้สูงขึ้นเพ่ิมป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ดังกล่าว 

4. การแก้ไขครั้งท่ี 3 
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 

2530 ได้มีการแก้ไขมาตรา 277 โดยการแก้ไขในครั้งนี้เป็นการเพ่ิมในเรื่องอายุของเด็กหญิงให้เป็นอายุไม่เกิน 
15 โดยในวรรคแรกบัญญัติ ไว้ว่า “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดย
เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” การแก้ไขในส่วนนี้มาจากแนวคิดใหม่ที่คุ้มครองตัวเด็กหญิงอายุ 15 ปี
เป็นพิเศษโดยฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าไม่ควรให้ผู้กระท าความผิดอ้างความยินยอมของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีขึ้นมา
เป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือบรรเทาโทษเพราะเด็กในช่วงอายุดังกล่าวยังมีความเจริญโตบโตและพัฒนาได้     
ไม่เพียงพอ (คณิต ณ นคร, 2559, น. 533)  และ การถือเอาอายุ 15 ปีเป็นเกณฑ์ในการก าหนด คงเพราะ
เกี่ยวเนื่องกับการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อายุ 15 ปีแต่เดิมสามารสสมรสได้โดยเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะยินยอมทางเพศได้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561, น. 204) โดยการ
กระท าช าเราเด็กหญิงอายุอายุไม่เกิน 15 ปีนั้นแม้เด็กหญิงดังกล่าวจะยินยอมหรือไม่ก็เป็นความผิดแต่หาก
เด็กหญิงผู้ถูกกระท าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้กระกระท า ชายถูกนั้นย่อมไม่มีความผิดตาม
มาตรา 277 เพราะไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตามวรรคหนึ่งนั่นเอง  

ส่วนในวรรคสองให้ความคุ้มครองตัวเด็กหญิงที่อายุยังไม่เกิน 13 ปี  โดยหากผู้กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่งนั้นได้กระท าแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 ปีแล้วก็ต้องรับโทษที่หนักขึ้นกว่าการกระท าความผิดตามวรรค
หนึ่งนั่นเองอาจกล่าวเป็นเหตุฉกรรจ์ที่ต้องรับผิดเพ่ิมขึ้นเมื่อเป็นการกระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปีที่
มิใช่ภริยาของตน และการแก้ไขในวรรคสามที่เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งเดิมอยู่ในวรรคสองได้ถูกแก้ไขให้ครอบคลุมทั้ง   
การกระท าในวรรคหนึ่งและการกระท าในวรรคสองอีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมค าว่า “โดยใช้อาวุธ” โดยค าว่าอาวุธ
ตามความหมายของมาตรา 1(5) นั้นสามารถแบ่งได้สอง 2 ประเภทคืออาวุธโดยสภาพคืออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมา
โดยมีเจตนาใช้ใช้ฆ่าหรือท าร้ายเช่น ปืน ธนู ดาบ เป็นต้นกับอาวุธที่ไม่ใช่โดยสภาพ คือ สิ่งที่มิได้ถูกสร้างขึ้นมา
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เป็นอาวุธโดยสภาพแต่เกิดจากการใช้หรือเจนตาของผู้กระท า เช่น ไม้บรรทัด ดินสอ ปากกา เป็นต้นโดยอาวุธ
ดังกล่าวต้องมีการใช้ด้วยจึงจะเข้าเหตุฉกรรจ์ แตกต่างจากกรณีของปืนกับวัตถุระเบิดที่เพียงมีก็เข้าเหตุฉกรรจ์  

(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561, น. 30)  โดยโทษที่ใช้ตามวรรคสองและวรรคสามก็เท่ากับโทษเดิมที่เคยใช้ใน 
วรรคหนึ่ง(กระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี)และวรรคสอง(เหตุฉกรรจ์)ก่อนการแก้ไขครั้งนี้ 

ความในวรรคสี่ที่ถูกเพ่ิมเข้ามาในการแก้ไขครั้งนี้ เป็นเหตุยกเว้นโทษ โดยต้องเป็นการกระท าตาม
วรรคหนึ่ง ต่อเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปีแต่ไม่ต่ ากว่า 13 ปี โดยเกิดจากการยินยอมของเด็กหญิงและต่อมาศาล
อนุญาตให้ท าการสมรสกัน โดยเหตุที่ศาลต้องอนุญาตในการสมรสเนื่องมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1448 โดยการสมรมจะท าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่กรณีมีเหตุอันสมควร
ศาลจะอนุญาตก่อนการนั้นก็ได้ จึงจะเห็นได้ว่าในกรณีตามที่ระบุ ไว้ในวรรคสี่อายุของบุคคลที่จะท าการสมรส
นั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย ศาลจึงต้องเป็นผู้อนุญาตนั่นเอง หากการสมรสดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่
ผู้กระท าความผิดรับโทษอยู่ ก็ต้องปล่อยผู้กระท าความผิดไป แต่ความในวรรคสี่ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เป็นการ
กระท าตามวรรคหนึ่งเท่านั้นหากเป็นวรรคตามวรรคอ่ืนก็ไม่สามารถใช้เหตุยกเว้นโทษตามมาตรานี้ได้นั่นเอง
และในการสมรสนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นโดยการมีเจตนาที่แท้จริงที่จะสมรสกันด้วยจึงเข้าเหตุยกเว้นโทษ 

5. การแก้ไขครั้งท่ี 4 
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

ออกแก้ไขมาตรา 277 ในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับเพศของผู้ถูกกระท าจากเดิมเด็กหญิงเท่านั้นที่
จะเป็นผู้ถูกกระท าได้ โดยในการแก้ไขครั้งนี้เด็กชายก็สามารถเป็นถูกถูกกระท าได้ และในวรรคสองได้เพ่ิมค า
นิยามของค าว่ากระท าช าเราเข้ามา เดิมก่อนมีการแก้ไขในครั้งนี้การกระท าช าเราจะต้องเป็นอวัยวะเพศกระท า
กับอวัยวะเพศเท่านั้น โดยการแก้ไขในครั้งนี้ผู้กระท าอาจใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือ
ช่องปากก็ได้ อีกทั้งการใช้สิ่งอ่ืนใดเช่น นิ้ว สิ่งเทียม เป็นต้นกระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนักก็เป็น        
การกระท าช าเราตามความหมายที่ได้บัญญัติขึ้นให้ โดยเป็นการส่งผลให้ฎีกาเดิมที่เคยตัดสินขัดกับการกระท า
เช่นนี้ก็ไม่สามารถน ามาใช้เป็นบรรทัดฐานได้อีกต่อไป หากวิเคราะห์ดูตามความหมายของค าว่ากระท าช าเราก็
จะเห็นได้ว่าการกระท าโดยผู้กระท าเป็นเด็กชายท ากับเด็กชาย หรือเด็กหญิงท ากับเด็กหญิงก็สามารถเกิดขึ้นได้
นั่นเอง ในส่วนของวรรคห้าได้มีการเพ่ิมเงื่อนไขในเหตุยกเว้นโทษโดยตัวผู้กระท าต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปีจะเป็น
เพศชายหรือหญิงก็ได ้(ต้องเป็นอายุในขณะกระท าช าเรา)ซึ่งเดิมไม่ได้จ ากัดในตัวอายุของผู้กระท าไว้ว่าต้องอายุ
ไม่เกินเทา่ใด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557, น. 499) และเด็กที่เดิมเฉพาะแต่เด็กหญิงนั้นก็ได้ถูกแก้ไขให้เป็น
ทั้งเด็กชายและหญิง ในส่วนของอายุผู้ถูกกระท า ความยินยอมในการถูกกระท าของผู้ถูกกระท าและการที่ศาล
อนุญาตให้สมรสนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมนั่นเอง  

6. การแก้ไขครั้งท่ี 5  
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) ที่ออกเมื่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 ได้มีการแก้ไขมาตรา 277 ถือเป็นการแก้ไขในส่วนของอัตราโทษและมีการตัดทอนข้อความบางส่วนที่ไม่
จ าเป็นออกไป โดยการแก้ไขอัตราโทษปรับในวรรคหนึ่งและวรรคสาม โดยในวรรคหนึ่งเดิม “ปรับตั้งแต่แปด
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท” เป็น “ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท”และในวรรคสามเดิม “ปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท” เป็น “ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท” โดยอัตราโทษปรับสูงสุดยัง
เท่ากับตอนก่อนการแก้ไขแต่อัตราโทษปรับขั้นต่ าวรรคหนึ่งเพ่ิมจากเดิม 8,000 บาท เป็น 80,000 บาท และ
ในวรรคสามเดิม 14,000 บาท เป็น 140,000 บาท 
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ในวรรคสี่เดิมการโทรมเด็กหญิงหรือโทรมเด็กชาย ต้องเกิดจากการไม่ยินยอมของตัวผู้ถูกกระท าจึงจะ
เข้าเหตุฉกรรจ์ดังกล่าว แต่ในการแก้ไขครั้งนี้ได้น าค าว่า “และเด็กนั้นไม่ยินยอม” ออก ซึ่งหากพิจารณาตาม
ความหมายที่แท้จริงของค าว่า “โทรม” ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2529 ว่า “การร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้นต้องมีการร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระท าช าเราตั้งแต่สองคนขึ้น
ไป” ประกอบกับ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพ.ร.บ.นี้ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง
เสร็จที่ 620/2552 ที่กล่าวได้ว่า การตัดค าดังกล่าวออกไปมิได้หมายความว่าการยินยอมของเด็กต่อการกระท า
ช าเราตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะท าให้เกิดการเป็นการโทรมหญิงได้ แต่เป็นเพียงการที่ให้ตัวบทไม่ต้องบัญญัติไว้ซ้ า
นั่นเอง (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557) 

ในวรรคห้าเป็นการแก้เงื่อนไขจากเดิมหากมีการสมรสก็ไม่ต้องรับโทษให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวที่หมายถึงศาลตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาตรา 4 คือ ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ให้เป็นผู้พิจารณาให้มี     
การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะเป็นการที่
ศาลดังกล่าวจะอนุญาตให้มีการสมรสโดยมีเงื่อนไขภายหลังการสมรสก็ได้ โดยเดิมนั้นหากปฏิบัติตามเงื่อนไข
แล้วศาลจะไม่ต้องลงโทษตัวผู้กระท าความผิดแต่การแก้ไขใหม่นั้นเป็นเพียงการลดโทษ โดยเกณฑ์ที่ศาลจะ
น ามาค านึงในการลดโทษนั้นก็คือ “อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่ง
จิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็กผู้ถูกกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิด
กับเด็กผู้ถูกกระท า หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระท าด้วย” ซึ่งเงื่อนไขเดิมที่ไม่ได้มีการแก้ไข
ก็คือ อายุของผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความยินยอมของผู้ถูกกระท า อีกทั้งยังคงต้องเป็นการกระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 

โดยเหตุผลในการแก้ไขครั้งนี้เนื่องจากการวรรคห้าเดิม เป็นการที่เมื่อเข้าเงื่อนไขตามวรรคห้าแล้วก็จะ
ไม่ต้องรับโทษในความผิดดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในการที่เด็กถูกบังคับให้ยินยอมในการสมรสที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ และการให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาจัดการในเรื่องนี้เพ่ือให้มี         
การตรวจสอบปัญหาดังกล่าวได้อย่างละเอียด รวมไปถึงการใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก อีกทั้งการที่
ก าหนดให้เป็นเพียงเหตุลดโทษก็เพ่ือตัดปัญหาการใช้เหตุดังกล่าวเป็นการยกเว้นโทษนั่นเอง 

7. การแก้ไขครั้งท่ี 6 
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มี 

การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศดังโดยได้บัญญัติความหมายของการกระท าช าเรา
ขึ้นมาใหม่และน าไปใส่ไว้ในบทนิยามศัพท์ที่มาตรา 1 (18) “กระท าช าเรา” หมายความว่า กระท าเพ่ือสนอง
ความใคร่ของผู้กระท า โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน  
เป็นการตัดการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับทวารหนักหรืออวัยวะเพศออก 

ได้มีการแก้ไขอัตราโทษตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งจากเดิม “จ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี” เป็น “จ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี” และในวรรคสองเดิมที่เป็นความหมายของการกระท าช าเราย้ายไปอยู่ในมาตรา 1(18) ที่
ถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่และได้แก้ไขการกระท าที่จะถึงเป็นการกระท าช าเราโดยแก้ไขให้การกระท าโดยใช้สิ่งอ่ืนใด
กระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักนั้นไม่เป็นการกระท าช าเราอีกต่อไปแต่เป็นการกรท าอนาจารซึ่งมีโทษ
เทียบเท่ากัน โดยการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปีที่เดิมอยู่ในวรรคสามถูกย้ายมาอยู่ในวรรคสอง และใน
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วรรคสามได้เพ่ิมเหตุฉกรรจ์เข้ามา โดยเป็นการเพ่ิมในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองท า
ให้ตัวผู้ถูกระท าเข้าใจว่าตัวผู้กระท านั้นมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดก็ต้องรับโทษเพ่ิมตามวรรคสามนั่นเอง 

การแก้ไขในวรรคหกนั้นเป็นการแก้ไขที่เกี่ยวกับเหตุลดโทษเดิม ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิของเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ว่ากรณีที่มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กตามกฎหมายว่าด้วย         
การคุ้มครองเด็กมีผลเป็นเช่นไร โดยผลดังกล่าวท าให้เกิดผลที่แตกต่างแยกได้เป็น 2 ประการ คือ หากการ
คุ้มครองตามวรรคห้าดังกล่าวส าเร็จ ผู้กระท าความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ หากการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
วรรคห้าไม่ส าเร็จ ศาลก็จะต้องลงโทษตัวผู้กระท าความแต่เป็นการลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ได้โดย
การใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคห้าค านึงถึงนั่นเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเปรียบเทียบแนวคิด หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และมาตรา 
277 เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 276 และ 277 ทั้งก่อนหลังการแก้ไขใน
ครั้งต่าง ๆ ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร 
(DocumentaryResearch) 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ทางเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค าวินิจฉัยของศาล ต ารา วารสาร
บทความทางวิชาการ รายงายการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็น
ฐานความรู้ในวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลที่ได้มาจากประมวลกฎหมาย

อาญา  ซึ่งเอกสารข้อมูลส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้รวบรวมมาจาก ต ารา ค าพิพาษาของศาลไทย 
และราชกิจจานุเบกษา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยการวิเคราะห์

สังเคราะห์ ตีความและเปรียบเทียบตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเราและการกระท าช าเราเด็ก

ตามประมวลกฎหมายอาญาในแต่ละการแก้ไข 
2. ท าให้ทราบถึงเหตุผลในแต่ละการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการข่มขืนกระท า

ช าเราและการกระท าช าเราเด็ก 
3. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของกระท าช าเราที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเราและการกระท าช าเราเด็ก ว่ามีความหมายเช่นไร คุ้มครองผู้ใด อายุเท่าไหร่ อีกทั้งยังเป็นการแสดง
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ให้เห็นถึงแนวคิดของสังคมไทยในแต่ละสมัยว่ามีมุมมองแบบไหนโดยเสมือนเป็นการศึกษาผ่านตัวบทกฎหมาย
ในแต่ละการแก้ไขไป 
 

ผลการวิจัย 
เดิมประมวลกฎหมายอาญาในครั้งแรกปี 2499 ไม่ได้มีการระบุความหมายของค าว่า “กระท าช าเรา”

ไว้โดยชัดเจนแต่สามารถดูได้จากค าพิพากษาศาลฎีกา โดยให้ความหมายสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์คือ
การใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศหรือใช้อวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิง โดยมาตรา 276 
เป็นการคุ้มครองในเรื่องของการข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งการข่มขืนเป็นการที่อีกฝ่ายผู้ถูกกระท าถูกบังคับอันมิได้
เกิดจากความเต็มใจของผู้ถูกระท า และมาตรา 277 เป็นการคุ้มครองตัวเด็กที่แม้จะมีความยินยอมก็ยังคงเป็น
ความผิดอยู่นั่นเองโดยเด็กที่คุ้มครองคือที่อายุไม่เกิน 13 ปี แต่มาตราทั้งสองที่กล่าวมานี้เป็นการคุ้มครอง
เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น 

ในการแก้ไขตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 เป็นการเพ่ิมเหตุฉกรรจ์ เรื่องการโทรมกับการกระท า
โดยมีหรือใช้ปืนหรือระเบิดเท่านั้น และการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 5 
เป็นเพียงการแก้ไขในการเพ่ิมอัตราโทษ  ต่อมาพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 8 แก้ไข
เฉพาะมาตรา 277 เป็นการเพ่ิมเติมอายุของผู้ถูกกระท าจากเดิม 13 ปีเป็น 15 ปี และ อายุ 13 ใช้เป็นเหตุ
ฉกรรจ์ และเพ่ิมเหตุยกเว้นโทษเข้ามาในกรณีที่เด็กผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ถูกกระท ายินยอมให้กระท า และศาลก็ยิม
ยอมให้ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าท าการสมรสกันได้ก็ไม่ต้องรับโทษ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 เป็นการแก้ไขในเรื่องเพศของผู้ถูกกระท าเดิมที่เฉพาะเพศหญิง ให้สามารถมีได้ทั้ง
ชายและหญิงและยังเป็นการบัญญัติถึงความหมายของการกระท าช าเราไว้ในประมวลกฎหมายในวรรคสองของ
ทั้งสองมาตรา โดยให้ความหมายใหม่ที่กว้างกว่าเดิมคือ การใช้อวัยวะเพศกระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก 
หรือช่องปาก หรือจะเป็นการใช้สิ่งอ่ืนใดเช่น นิ้ว อวัยวะเพศเทียม เป็นต้นกระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก 
และมาตรา 276 ยังได้เพ่ิมเหตุในการลดโทษเข้ามาด้วย  

จากนั้นพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 23 ได้มีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 277    
ได้เปลี่ยนจากเหตุยกเว้นโทษไปเป็นเพียงเหตุลดโทษเนื่องจากเกิดปัญหาในการใช่เหตุยกเว้นโทษที่น าไปสู่การ
แต่งงานโดยความไม่เต็มใจและมีการแก้ไขเหตุฉกรรจ์เล็กน้อย ต่อมาพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญา ฉบับที่ 26 ได้แก้ไขเฉพาะมาตรา 276 ในส่วนของอัตราโทษโดยเป็นการเพ่ิมโทษขึ้นจากเดิม ต่อมา
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 ที่ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2562 เป็นการแก้ไขในเรื่อง
ความหมายของการกระท าช าเราซึ่งเดิมอยู่ในมาตรา 276 วรรคสอง และ 277 วรรคสอง ที่ได้ให้ความหมายไว้
ว่า “เป็นการกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวาร
หนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้อ่ืน” ซึ่งได้แก้ไขโดย
เป็นการบัญญัติไว้ในมาตรา 1(18) ที่เป็นบทนิยามศัพท์และได้แก้ไขความหมายไว้ว่า “กระท าช าเราหมายความว่า
กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ
ช่องปากของผู้ อ่ืน” โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการที่จะถือว่าเป็นการกระท าช าเราโดยให้          
การกระท าเพ่ือส าเร็จความใคร่โดยใช้ใช้สิ่งอ่ืนใด ไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และ
การกระท าช าเด็กตามาตรา 277 อีกต่อไป แต่ถือเป็นความผิดฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 ที่เป็นเหตุ
ฉกรรจ์ที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ โดยในการแก้ไขครั้งนี้มีสาระส าคัญ 2 ประการ 
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- ประการแรก ก่อนการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 วิธี  
การที่ถือเป็นการกระท าช าเราเดิมถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา 276 วรรคสอง และ 277 วรรคสอง โดยมี
ความหมายที่กว้างคือเป็นการใช้อวัยวะเพศท าต่อทวารหนัง ช่องปาก หรือต่ออวัยวะเพศด้วยกันเอง ยังรวมถึง
การใช้สิ่งอ่ืนอ่ืนใดที่ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นสิ่งใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก โดยภายหลังการแก้ไข
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 27 ความหมายได้บัญญัติไว้ที่มาตรา 1(18) โดยมี
ความหมายที่แคบลงให้เฉพาะอวัยวะเพศเท่านั้นที่จะล่วงล้ าอวัยวะเพศ ช่องปาก หรือทวารหนัก แล้วจะถือว่า
เป็นการกระท าช าเรา 

- ประการที่สอง เนื่องจากความหมายของการกระท าช าเราเดิมการกระท าที่เพศชายกระท าต่อเพศ
ชายหรือการกระท าที่เพศหญิงกระท าต่อเพศหญิงนั้นถือเป็นการกระท าช าเราตามความหมายเดิมแต่เมื่อ
วิเคราะห์จากความหมายของการกระท าช าเราตามกฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่แล้วการกระท าที่เพศหญิงกระท าต่อ
เพศหญิงก็ไม่สามารถเป็นการกระท าช าเราได้อีกต่อไปเนื่องสภาพทางเพศของเพศหญิงที่อวัยวะเพศของเพศ
หญิงนั้นไม่สามารถล่วงล้ าเพศหญิงได้นั่นเอง 

แต่ในมาตรา 277 ได้มีการแก้ไขถึงเหตุลดโทษได้เพ่ิมเงื่อนไขให้โดยเงื่อนไขคือถ้ามีการให้ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและถ้าความคุ้มครองตามกฎหมายเด็กนั้นสามารถคุ้มครองได้ส าเร็จก็ไม่ต้องรับโทษ 
แต่หากมีการคุ้มครองตามกฎหมายเด็กและการคุ้มครองตามกฎหมายเด็กดังกล่าวนั้นไม่เกิดความส าเร็จ ก็เป็น
กรณีท่ีศาลจะลงโทษน้อยกว่ากฎหมายก าหนดไว้เพียงใด้ก็ได้โดยในใช้เกณฑ์ตามวรรคห้า 

จากการวิจัยผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขในส่วนของอัตรา
โทษและเป็นการเพิ่มเหตุฉกรรจ์ โดยเป็นการแก้ไขเพ่ือให้เข้ากับสภาพของสังคมและสภาพปัญหาอาชญากรรม 
ซึ่งในการแก้ที่ถือเป็นการแก้ไขครั้งใหญ่คือตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ
ฉบับที่ 27 ซึ่งเป็นการแก้ไขถึงความหมายของการกระท าช าเราอันเป็นองค์ประกอบของความผิด โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 ได้มีการแก้ไขในเรื่องเพศที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
ด้วย และในการแก้ไขที่ถือว่ามีความส าคัญแก่มาตรา 277 ที่ได้เป็นการแก้ไขเรื่องอายุที่ให้ความคุ้มครอง โดย
การแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 8 ได้เพ่ิมอายุที่ให้ความคุ้มครองจากเดิม 13 
ปี เป็นอายุ 15 ปี อาจกล่าวได้ว่ามาตรา 276 และมาตรา 277 มีความเหมือนกันตรงที่องค์ประกอบในความผิด 
คือการกระท าช าเรา ต้องมีลักษณะเดียวกัน คือต้องมีสอดใส่โดยใช้อวัยวะเพศท าต่ออวัยวะเพศด้วยกันหรือ
ทวารหนักและจะต้องเป็นการล่วงล้ าเข้าแม้จะเยอะหรือไม่ หรือผู้กระท าส าเร็จความไคร่หรือไม่ก็เป็นความผิด
แต่หากไม่มีการล่วงล้ าแล้วก็จะเป็นเพียงการกระท าอนาจารนั่นเองและบุคคลผู้ถูกกระท าต้องมีชีวิตอยู่ใน
ขณะที่ถูกกระท าด้วย แต่ทั้งสองมาตรามีความแตกต่างกันในส่วนที่ว่า มาตรา 276 ต้องเป็นการกระท าต่อ
บุคคลที่มีอายุกว่า 15 ปีขึ้นไป เพราะเนื่องจากมาตรา 277 ได้คุ้มครองบุคคลอายุดังกล่าวไว้แล้วหากกระท าต่อ
บุคคลอายุดังกล่าวเข้ามาตรา 277 เลย และมาตรา 277 นั้นแม้จะเกิดขึ้นจากความยินยอมของตัวผู้ถูกกระท า
กฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดแตกแต่งจากมาตรา 276 ที่ต้องมีการข่มขืนหรือที่เรียกว่าความไม่ยินยอมของ
ผู้กระท าด้วยถึงจะเป็นความผิดและในส่วนของเหตุที่ไม่ต้องรับโทษในมาตรา 276 มิได้ก าหนดไว้เหมือนเช่ น 
มาตรา 277 ที่ต้องมีการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหากการนั้น สมบูรณ์ก็ท าให้ผู้กระท า
ความผิดไม่ต้องรับโทษนั่นเอง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่าเดิมประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 276 และ 277 อาจแบ่งเป็นยุคใหญ่ ๆ

ได้ 3 ยุคโดยยุคที่หนึ่ง คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2499 ปีที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา จนถึงปี พ.ศ.2550 ก่อน
วันที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) และยุคที่สอง พ.ศ.2550 วันที่มี
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19)จนถึง พ.ศ.2562ก่อนวันที่มีพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) และยุคที่สามพ.ศ.2652วันที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) เป็นยุคที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด
เกี่ยวกับเพศ 

ยุคที่หนึ่งมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองเพศหญิงเพียงเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น เพศชายจึงไม่ได้รับความเป็น
ธรรมเลยเพราะอาจกล่าวได้ว่าการในเรื่องของชายรักชายนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีต ชายผู้ที่กระท าต่อชายย่อมไม่
ต้องรับโทษในความผิดตามมาตรา 276 และ ตามมาตรา 277 เพราะกฎหมายมุ่งคุ้มครองเฉพาะเพศหญิง
เท่านั้นและเหตุผลอีกประการหนึ่งคือความหมายของการกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญาในยุคที่หนึ่ง
นั้นมองว่าการกระท าช าเราต้องเป็นการใช้อวัยวะเพศกระท าต่ออวัยวะเพศเท่านั้นเนื่องมาจาก                  
การตีความหมายไปในทางที่เป้นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งโดยสภาพของเพศชายนั้นไม่สามารถที่อวัยวะเพศจะ
กระท าต่ออวัยวะเพศได้เลย แม้จะเป็นทางทวารหนักเคยมีค าพิพากษาศาลฏีกาในช่วงดังกล่าวก็เคยตีความว่า
จ าเลยได้ใช้อวัยวะเพศกระท ากับทวารหนักของผู้เสียหายไม่ถือเป็นการกระท าช าเราด้วยนั่นเอง ในยุคนี้มี    
การเพ่ิมเหตุฉกรรจ์ในเรื่องของการโทรมหญิงซึ่งผู้เขียนมองว่ามีความคุลมเคลือในการตีความอยู่บ้าง ซึ่งในช่วง
ท้ายของยุคที่หนึ่งได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) เมื่อพ.ศ.2530 ออกมา
แก้ไขมาตรา 277 ในการเพ่ิมอายุเป็น 15 ปี และ อายุ 13 ปีก็เป็นความผิดอยู่แต่ต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าท าต่อ
บุคคลอายุไม่เปิด 15 ปีหากท าต่อบุคคลอายุไม่เกิน 13 ปีและในการแก้ไขครั้งนั้นก็ได้เพ่ิมเหตุที่ไม่ต้องรับโทษ
ในมาตรา 277 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการสมรสที่มิได้เกิดจากความยินยอมของเด็กเป็นอย่างมาก  

ยุคสองเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยน าหลักเรื่องความเท่าเทียมทางทางเพศมาใช้กับประมวลกฎหมาย
อาญา จึงส่งผลให้เกิดการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งในยุคแรกคุ้มครองแต่เพศหญิงที่เป็นการขัดโดยตรงกับ
ความเท่าเทียบทางเพศการแก้ไขจึงแก้ไขให้ผู้ถูกกระท าเป็นได้ทั้งชายและหญิง และการแก้ไขที่ส าคัญควบคู่กัน
ก็คือความหมายของการกระท าช าเราเดิม หากไม่แก้ไขความเป็นไปได้ที่ เพศชายจะกระท าต่อเพศชายแล้วเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย จึงแก้ไขให้อวัยวะเพศกระท าต่อ ช่องปาก ทวารหนักได้ด้วย แต่สิ่งที่
เพ่ิมาอีกหนึ่งอย่างคือการการใช้สิ่งอื่นใด กระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก ซึ่งสร้างความคลุมเคลือให้แก่นัก
กฎหมายเป็นอย่างมากในการตีความเพราะจะเป็นการสับสนกับการกระท าอนาจารนั่นเอง และในการแก้ไข
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) ได้แก้ไขมาตรา 277 เรื่องที่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขที่มิต้องรับโทษที่เดิมการสรสมเป็นปัญหาได้แก้เป็นการคุ้มครองตามกฎหมายเด็กเพ่ือหลีกเลี่ยง       
การสมรสที่เกิดจากความไม่ยินยอมของคู่สมรส 

ยุคที่สามพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องความหมายซึ่งเป็นการแก้ไขในส่วนที่เดิมนักกฎหมายมีความสับสน
นั่นก็คือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักโดยตัดในส่วนนี้ออกไปและน าความหมายของ   
การกระท าช าเราไปบัญญัติใว้ที่มาตรา 1(18) ซึ่งเป็นบทนิยามศัพท์แทนซึ่งท าให้ความหมายนี้ใช้ได้ครอบคุมทั้ง
ประมวลกฎหมายอาญาที่ในภายภาคหน้าอาจมีเหตุฉกรรจ์ในบางมาตราน าการกระท าช าเราไปใส่จะใด้ไม่เกิด



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
171 

การตีความหมายอย่างคลุมเคลือและยังเป็นการแก้ไข เหตุยกเว้นโทษของมาตรา 277 ที่การใช้กฎหมาย
คุ้มครองเด็กดังกล่างโดยมุ่งต่อความสมบูรณ์ของผล หากสมบูรณ์ก็ไม่จ าต้องรับโทษนั่นเอง  

การแก้ในในยุคที่สามหรือตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) ปี
พ.ศ.2562 เป็นการแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่พบในกฎหมายหมายอาญาตามมาตรา276 และมาตรา 277 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเลยนั่นเอง โดยในการวิจัยนี้ผู้เขียนได้ว่ากฎหมายในอดีตมีช่องว่างที่เกิดจากบังคับใช้กฎหมายอยู่
บ้างซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายในปัจจุบันมิให้เกิดความผิดพลาดเหมือนที่เคยเกิดข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษานี้ผู้เขียนพบว่าการศึกษาความเป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของกฎหมายภาคความผิด

เกี่ยวกับเพศนั้นท าให้เราเห็นภาพว่ากฎหมายที่ออกมาในแต่ละครั้งอาจมีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือมีช่องว่าง   
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการบังคับใช้เช่นเดิมกฎหมายให้ความคุ้มครองแต่เพศหญิงเพศชายจึงเสียเปรียบเป็นต้น โดย
งานวิจัยของผู้เขียนฉบับนี้ อาจน าไปต่อยอดได้ในงานเขียนของผู้เขียนต่อ ๆ ไป โดยผู้เขียนเขียนอยากเสนอให้
มีการเพิ่มความหมายของการโทรมให้เป็นที่แน่ชัดใว้ในมาตรา 276 และมาตรา 277ด้วยเพราะหากเข้าลักษณะ
ของการโทรมบุคคลผู้ลงโทษอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะความคลุมเครือนั่นเอง 
 

เอกสารอ้างอิง 
คณิต ณ นคร. (2559). กฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (พิมพ์ครั้งที่ 11).กรุงเทพมหานคร:

วิญญูชน.  
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2561).ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (พิมพ์ครั้งที่15).

กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน.  
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2561).ประมวลกฎหมาย ฉบับอ้างอิง (พิมพ์ครั้งที่39). กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน.  
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2557).“กฎหมายอาญา ภาคความผิดเล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 6) กรุงเทพมหานคร:บริษัท 

กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จ ากัด. 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (บ.ก.). (2553).กฎหมายอาญาภาค2-3 (พิมพ์ครั้งที่11).ปทุมธานี:ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา(2554). พจนนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, 

จาก http:/www.royin.go.th/dictionary/ 
มูลนิธิปวีณาพงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี (2561).สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่าง. 

สืบค้น 17 สิงหาคม 2562 ,จาก https://pavenafoundation.or.th/สถิติรายวัน/ 
ร า ช กิ จ นุ เ บ ก ษ า  ( 2 4 9 9 ) .  ป ร ะม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า .  สื บ ค้ น  1 4  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 2  จ า ก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/095/12.PDF 
ราชกิจนุ เบกษา (2514). ประกาศของคณะปฎิวัติ  ฉบับที่  11 .สืบค้น 14 กรกฎาคม 2562 จาก  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/127/1.PDF 
ราชกิจนุเบกษา (2525). พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 5 .สืบค้น 14 กรกฎาคม 2562 

จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/108/5.PDF 

https://pavenafoundation.or.th/สถิติรายวัน/


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
172 

ราชกิจนุเบกษา (2530). พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 8. สืบค้น 14 กรกฎาคม 
2562 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/173/4.PDF 

ราชกิจนุเบกษา (2550). พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19. สืบค้น 14 
กรกฎาคม 2562 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/056/1.PDF 

ราชกิจนุเบกษา (2558). พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่  23. สืบค้น 14 
กรกฎาคม 2562 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/48.PDF 

ราชกิจนุเบกษา (2560). พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 26. สืบค้น 14 
กรกฎาคม 2562 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/51.PDF 

ราชกิจนุเบกษา (2562). พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27. สืบค้น 14 
ก รกฎ าคม  2562  จ าก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/256 2 
/A/069/T_0127.PDF 
 

 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
173 

ผลกระทบของชาวประมงจากมาตรการการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

จิราภรณ์ ทองศรี1, ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง2  
1,2สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

Email : jirapron19972540@gmail.com1 

 
บทคัดย่อ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความต้องการบริโภคสินค้าประมงเพ่ิมมากขึ้น อุตสาหกรรมการประมงใน
ประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่พ้ืนที่ท าการประมงมีอยู่เท่าเดิม ชาวประมงมักใช้เครื่องมือท าประมง
ที่เป็นอันตรายต่อพันธุ์สัตว์น้ าท าให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต้องประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางทะเล  และเมื่อประเทศไทยท าการประมงที่ผิดกฎหมายมากขึ้น กลุ่มผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ประมง
อย่างสหภาพยุโรป (European Union : EU) เกิดความไม่พอใจและประกาศแจ้งเตือนงดน าเข้าผลิตภัณฑ์
ประมงจากไทย ท าให้ไทยต้องบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยมีการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือควบคุมการท าประมง มิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้านและท าการประมงพาณิชย์ใน
เขตทะเลนอกชายฝั่ง รวมถึงจ ากัดเครื่องมือในการท าประมง ท าให้กระทบถึงการท าประมงของไทย ทั้งภาครัฐ  
ชาวประมง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง ส่งผลถึงผู้บริโภค เนื่องจากราคาอาหารทะเลปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว วิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ประสงค์ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ การบังคับใช้กฎหมายและ
ผลกระทบที่มีต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง เศรษฐกิจและสังคมจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
 
ค าส าคัญ : การประมงผิดกฎหมาย, ชาวประมง, ผลกระทบ, อาชญาบัตร 
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Abstract 

Fish product consumption has been higher over recent time. Fishing industry in 
Thailand has been expanding rapidly while fishing areas have stayed the same. Fisherman 
often uses destructive fishing gears, endangering marine species and causing degradation in 
natural resource; therefore, these kinds of illegal fishing caused disapproval among EU 
fishing product importers and fishing products from Thailand were banned. In light of the 
situation, the Fisheries Act, B.E. 2558 has been promulgated and legal measures has also 
been determined to control fishery by not allowing an authorized fisherman to conduct 
artisanal fishery and operate commercial fishery outside the coastline; furthermore, fishing 
gears have been limited. The promulgated Act affects Thai fisheries in both public, 
fisherman and fishing product entrepreneur sectors, as well as consumers owing to 
skyrocketed seafood price. This paper aims to investigate principles, methodologies, law 
enforcement and how the Act affects fishermen, economy and society. 
 
Keywords : illegal unreported and unregulated fishing, fisherman, impact and prospecting license 
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บทน า 
ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้น าในภาคการประมงของโลก โดยข้อมูลจาก FAO (The 

State of World Fisheries and Aquaculture, 2016) ในปี 2559 ไทยมีผลผลิตสัตว์น้ าจากการจับประมาณ 
1.74 ล้านตัน และจากการเพาะเลียง 0.91 ล้านตัน รวม 2.65 ล้านตัน ซึ่งหากคิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคประมงจะมีมูลค่า 111,343 ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ท ารายได้ 
เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นของประเทศ อาชีพประมงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้
การว่าจ้างแรงงานและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ผลผลิตสัตว์น้ ายังเป็นแหล่งอาหารโปรตีน
ส าหรับประชากรในประเทศและสามารถส่งออกน าเงินตราเข้าประเทศด้วย  (กรมประมง, 2555ก, น.1) 
(สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการประมง ครึ่งปีแรก ปี 2560 และแนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2560) 

ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ผลผลิตประมงมูลค่ามากมาย ต้องกลับประสบปัญหา      
ความเลื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าทางทะเล ซึ่งเกิดขึ้นจากสองสาเหตุคือการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติและ    
การเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุจากมนุษย์นี้เกิดจากการท าประมงทะเลที่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง จึงมีผลให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพประมงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนท า
ให้มีการท าประมงมากเกินไป (Overfishing) ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนและประสิทธิภาพของเรือ
และเครื่องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมืออวนลากและอวนรุนซึ่งจับสัตว์น้ าหน้าดิน และอาจกล่าวได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่มีการท าลายสูง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการท าประมงที่ผิดต่อสมดุลทางธรรมชาติและกฎหมาย 
(กรมประมง, 2555ก, น.3) 

ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากคณะกรรมาธิการยุโรป อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทย        
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีของกฎหมายสากล และมิได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันยับยั้งและก าจัด
การทางประมงแบบ IUU Fishing (Illegal unreported and unregulated fishing) โดยปล่อยให้เรือประมง
ที่ติดธงไทยท าการประมง ที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมจึงท าให้รัฐบาลในปัจจุบันท าการ
แก้ไขปัญหา ประเทศไทยจึงประกาศใช้พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ทั้งนี้เพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ โดยมีมาตรการทาง
กฎหมายหลายประการ เช่น การปิดอ่าวไทย ฤดูวางไข่ ปี 62 เพ่ือฟ้ืนฟูสัตว์น้ าในพ้ืนที่ 8 จังหวัด และห้ามใช้
เครื่องมือและวิธีท าประมงผิดกฎหมาย ในช่วงที่กรมการประมงก าหนด (คมชัดลึก , 2562) และการออก
ใบอนุญาตให้ท าการประมงท่ีสอดคล้องกับจ านวนสัตว์น้ าและทรัพยากรน้ า การก าหนดจ าแนกเขตประมงอย่าง
ชัดเจน ระหว่างประมงน้ าจืด พ้ืนบ้านและพาณิชย์ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งก าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงาน
ในกิจการประมงทะเล อีกทั้งยังมีมาตรการห้ามใช้แรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพ่ือลดการค้ามนุษย์และการใช้
แรงงานผิดกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังขาดมาตรการในการติดตาม
ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ าไทยเพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งขาดการบริหารการจัดการ การท าการประมงให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุด
ของธรรมชาติเพ่ือให้สามารถท าการประมงได้อย่างยั้งยืนและหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจมี
ผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ใน
อันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ (พระราชก าหนดการประมง ,พ.ศ. 2558) 
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หลังจากมีมาตรการคุมเข้มการท าประมงผิดกฎหมาย มีเรือประมงในหลายจังหวัดประกาศหยุด
เดินเรือพากันจอดเทียบท่าหลายพันล าส่งผลให้อาหารทะเลปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแพปลาพากัน
ทยอยหยุด เนื่องจากปริมาณสินค้าสัตว์น้ าที่ลดลงเพราะเรือประมงหยุด ส่งผลให้การจ้างงานลดลงตามไปด้วย
(สปริงนิวส์, 2558) จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาผลกระทบของชาวประมงจาก
มาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ. 2558 ในประเด็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและหลักเกณฑ์วิธีการการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ การบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบที่มีต่อการประกอบอาชีพของ

ชาวประมง เศรษฐกิจและสังคม 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการบังคับใช้พระราชก าหนด    
การประมง พ.ศ.2558  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การประมงคือ การเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิดของประเทศไทยซึ่งการท า

ประมงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน และประเทศเป็นจ านวนมาก การท าประมงในประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกตามลักษณะของแหล่งน้ าได้ 3 ประเภท คือ 

1. การท าประมงน้ าจืด หมายถึง การท าประมงในแหล่งน้ าจืดตามบริเวณที่ต่าง ๆ ได้แก่การจับปลาใน
แม่น้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ เป็นต้น 

2. การท าประมงน้ าเค็ม หรือการท าประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา และปลาหมึก 
ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยนางรม เป็นต้น 

3. การท าประมงน้ ากร่อย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่น้ าเค็ม และน้ าจืด 
เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาด า การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 
ผลกระทบ คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหาอาจแบ่งออกได้เป็น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกายภาพ เช่น ผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย สร้าง
เขื่อน เป็นต้น  
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2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิดท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น ผลกระทบอีก
ประเภทหนึ่งก็คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective impact) ได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิด
ของคน เช่น การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณีท า ให้คนไทยเป็นอัน
มากอับอายต่างชาติ  

3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Impact) อาจแบ่งได้เป็นผลกระทบโดยตรง (Direction 
impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirection impact)  

4. การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่า (Value) ของผลกระทบ อาจแบ่งได้เป็นผลกระทบ ในเชิงบวก
(Position impact) หมายถึงผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และผลกระทบในเชิงลบ (Negative impact) 
หมายถึงผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา  

5. การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) ที่เกิด จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบ
ในระยะสั้น (Short run impact) และอีกประเภทหนึ่งได้แก่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Future 
impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (Long run impact)  

6. การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบที่มีผลในช่วงกว้างและ
ผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดด้วย

วิธีการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ให้ได้มากท่ีสุดและอย่างประหยัดที่สุด 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข กล่าวถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ มี3 ด้านพอสรุปได้ดั้งนี้  
1. ด้านสังคม 

1.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากร ได้แก่การย้ายถิ่นเข้าท างานในเมืองของคนหนุ่มสาวมากขึ้นจึงท าให้ความหลากหลายของ
ประชากรเปลี่ยนไปเป็นในชนบทเหลือเฉพาะคนชราและเด็ก  

1.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  จะส่งให้
สถานภาพและบทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  

2. ด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมเมืองมากยิ่งขึ้นท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน  

3. ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจะส่งผลต่อรายได้ของชาวบ้าน  ความเป็นอยู่
ของชาวชนบทดีขึ้นกว่าเดิม 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมากมายหลายประการอย่างไรก็ดีหากจะจัดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 

ก็อาจจะสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
178 

1. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากตัวการภายนอกสังคม ได้แก่การบุกรุกจากต่างชาติ  การล่าอาณา
นิคม การอพยพย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากสงคราม การติดต่อทางวัฒนธรรมและโรคภัยต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง
ที่ไม่สามารถท านายหรือคาดการณ์ได้ล้วงหน้า แต่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองภายในสังคมซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ตามระดับ
ความสามารถที่จะท านายการเกิดการเปลี่ยนแปลงว่ามีมากน้อยเพียงใด คือ  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้พบในสังคมเนื่องจากมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดข้ึน เราไม่สามารถท านายได้ เรื่องสภาพของสังคมเป็นผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมากมาย เช่น 
การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เป็นเครื่องบ่งชีวิตว่าสังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมลง  

การเปลี่ยนแปลงแบบมีแบบอย่างการเปลี่ยนแปลง แบบนี้สามารถท านายการเกิดได้อย่างค่อนข้าง
แน่นอนและแม่นย า เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีการวางแผนมีเหตุผลโครงสร้างและสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้แก่การพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

แนวคิดและที่มาของการป้องกัน ยับยั้ งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ( Illegal 
Unreported and Unregulated fishing) 

ทรัพยากรสัตว์น้ าถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของประชากรโลก เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญหา
ได้ง่ายและสามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ (renewable resources) ทั้งนี้จากรายงาน The 
State of World Fisheries and Aquaculture, Opportunities and challenges 2014 ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) แสดงให้เห็นว่าความต้องการ
ในการบริโภคสัตว์น้ าของประชากรโลกโดยเฉลี่ยมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัตว์น้ าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าหาก
ขาดการจัดการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมมีการจับสัตว์น้ ามาใช้กันจนเกินขนาด (overfishing) ก็จะท าให้สัตว์
น้ าเติบโตไม่ทันความต้องการและหมดลงได้ในที่สุดทั้งนี้จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ของโลกก าลัง
ประสบกับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การกระท าของมนุษย์ 
ทั้งจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจับสัตว์น้ าวัยอ่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าการ
ประมงกันมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนได้ทัน (over fishing) ซึ่งหากยังมีการใช้ทรัพยากรสัตว์
น้ าอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศ
ทางทะเลและมหาสมุทร และท่ีส าคัญคือ ความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคต 

เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดมุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ า

ทั่วไป เพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่
เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ชาติอย่างยังยืนและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตาม
แนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครองสวัสดีภาพของคน
ประจ าเรือและป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของชาวประมงจากมาตรการการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายตาม

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของ
ชาวประมงจากมาตรการการแก้ไข ปัญหาการประมงผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสารจึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางเอกสาร(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทาง

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กฎหมาย ระเบียบ วารสารบทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  รายงายการประชุม สื่อและเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเรื่องผลกระทบของชาวประมงจากมาตรการการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายตามพระ

ราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อันเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ได้แก่ บทบัญญัติกฎหมายเอกสารข้อมูลต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยวารสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงสื่อต่าง ๆ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยไดบุ้ราณการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต โดย

การวิเคราะห์สังเคราะห์ ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1ท าให้ทราบถึงหลักการในการจัดท าพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
2. ท าให้ทราบถึงผลกระทบที่ชาวประมงได้รับจากมาตรการการแก้ไขพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

2558  
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ การแก้ไขปัญหา

การประมงผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการประกาศใช้มาตรการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมายฯที่มีต่อชาวประมง

เห็นว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ “การปรับตัว” ของชาวประมงต่อมาตรการแก้ไขปัญหาที่
เป็นไปอย่าง “เข้มงวด” และ “โดยฉับพลัน” โดยระยะแรกก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อชาวประมงใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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ก. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงหรืออาชญาบัตร การท าประมง 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ได้ก าหนดว่าผู้ใดจะท าการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเสียก่อน ในการออกใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล าและในใบอนุญาตต้องระบุ
จ านวนและประเภทเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง   
การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมมีค าสั่ง ดังนี้ 
ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง ดังต่อไปนี้ 

- เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เว้นแต่การใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ ประกอบเรือยนต์
ท าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการท าการประมง พ้ืนที่ท าการประมง และเงื่อนไขที่  
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายประกาศก าหนด 

- เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีลักษณะและวิธี    
การคล้ายคลึงกัน 

- เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ท าการประมงในเวลากลางคืน 
- เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส าหรับดักสัตว์น้ า 
- เครื่องมืออวนลากท่ีมีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 5 เซนติเมตร 
เครื่องมือท าการประมงอ่ืนตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการท าการประมง พ้ืนที่ท าการประมงขนาด

ของเรือที่ใช้ประกอบการท าการประมง และเงื่อนไขอ่ืนที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมายประกาศก าหนด 
ข้อ 3 เครื่องมือท าการประมง เรือที่ใช้ท าการประมง สัตว์น้ า และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการกระท าความผิดหรือ
ได้มาโดยการกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนค าสั่งหรือประกาศที่ออกตามค าสั่งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการยึดและให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการรื้อถอนหรือ
ท าลายเครื่องมือท าการประมง เรือที่ใช้ท าการประมง สัตว์น้ า และสิ่งอื่น ๆ ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง 
เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรือประมงพ้ืนบ้านที่โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาชญาบัตร หรือบางครั้งมีอาชญาบัตรแต่
เป็นอาชญาบัตรผิดประเภท ส่วนเรื่องการจ ากัดเครื่องมือการท าประมงเป็นผลกระทบโดยตรงเนื่องจากวิถีของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือการประมงของตนเองให้สอดคล้องกับฤดูกาลและประเภท
สัตว์น้ าท าให้มีข้อก ากัดในการใช้อุปกรณ์ในการท าประมง 
 

ข.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนิยามเขตทะเลนอกชายฝั่ง  
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ระบุว่าผู้ใดจะใช้เรือประมงไทยท าการประมงในเขตทะเล

นอกน่านน้ าไทยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เสียก่อน ในการออกใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล าและต้องระบุจ านวนและประเภทเครื่องมือ
ท าการประมงท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง  
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และยังมีการห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ท าการประมงในเขตน่านน้ าไทย 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต  

ข้อห้ามเช่นนี้เปรียบเสมือนการจ ากัดสิทธิของชาวประมงพ้ืนบ้าน เนื่องจากวิถีการท าประมงพ้ืนบ้านที่
ผ่านมาไม่มีขอบเขตด้านพ้ืนที่เข้ามาจ ากัด แต่จะอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนาดและศักยภาพของเครื่องมือท า
การประมง เป็นเครื่องก ากับขอบเขตและระยะทางในการท าการประมงแต่ละครั้ง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้

ทรัพยากรสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น การปิดอ่าวไทยฤดูวางไข่ ปี 2562   
เพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ าในพื้นที ่ 8 จังหวัดและห้ามใช้เครื ่องมือและวิธีท าประมงผิดกฎหมาย ในช่วงที ่กรม        
การประมงก าหนด (คมชัดลึก, 2562) และการออกใบอนุญาตให้ท าการประมงที่สอดคล้องกับจ านวนสัตว์น้ า
และทรัพยากรทางน้ า การก าหนดจ าแนกเขตประมงอย่างชัดเจนระหว่างประมงน้ าจืด พ้ืนบ้านและพาณิชย์ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งก าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามพระราชก าหนดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อชาวประมงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากชาวประมงถูกจ ากัดในด้านการประกอบอาชีพท าให้มีรายได้น้อยลงการเงินในแต่
ละครอบครัวขาดสภาพคล่องและมีปัญหาเรื่องการตกงาน ท าให้ชาวประมงเกิดความเครียดเนื่องจากไม่ได้มี   
การเตรียมตัวรับมือกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการรองรับหรือมาตรการเยียวยาจากภาครัฐจากปัญหารายได้ที่น้อยลง และปัญหา

ชาวประมงตกงานก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
2. ควรมีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทยและนอก

น่านน้ าไทยเพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
3. ควรมีการจัดประชุมสัมมนากับชาวประมงเก่ียวกับปัญหาหรือผลกระทบที่ชาวประมงได้รับจากการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมงตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ชาวประมงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

4. ควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพในด้านอ่ืน ๆ ให้แก่ ชาวประมงที่
ได้รับผลกระทบรุนแรง เพ่ือให้ชาวประมงที่มีความคิดจะเปลี่ยนอาชีพและชาวประมงที่อยู่ในช่วงการห้ามท า
การประมงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและหารายได้เพ่ิมมากขึ้น 

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของชาวประมงระหว่างประมงพ้ืนบ้าน และประมงพาณิชย์ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนมาตรการบังคับและบทลงโทษในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

6. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของชาวประมงในการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขการประมง
ตามพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง 

7.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาควรมีการปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กับชาวประมง ก่อนประกาศใช้กฎหมายเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของชาวประมงในการปรับตัวเพราะ   
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การหยุดท าการประมงของชาวประมงคือรายจ่ายที่จะต้องเพ่ิมมากขึ้น ขั้นตอนการท างานติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความยุ่งยากในการด าเนินการด้านเอกสาร  กฎระเบียบที่ให้ชาวประมง
ปฏิบัติตามควรมีระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือให้ชาวประมงเตรียมพร้อม 
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สิทธิและความรับผิดทางกฎหมายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของมนุษยใ์นทางกฎหมายจากการท าละเมิดของ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันเราได้พบเห็นหุ่นยนต์ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้ข้ามามีบทบาททดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น
และถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ที่ถูกมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แม้ว่าในปัจจุบันการน าหุ่นยนต์มาใช้ในเชิง
อุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นอาจไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในประเทศไทย
อาจเกิดข้ึนได้มากในอนาคต และอาจมิใช่เพียงในเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อาจถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในทางกฎหมาย หากมีการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชีวิต 
ร่างกาย อนามัย หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอ่ืน เราจะ
ด าเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นอย่างไร เนื่องจากเราไม่สามารถคุมขังปัญญาประดิษฐ์ไว้
ได้ดังเช่นบุคคลธรรมดา หรือไม่สามารถลงโทษที่ตัวปัญญาประดิษฐ์ได้โดยตรง เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย       
การลงโทษอาจท าด้วยการการแก้ไขระบบที่ผิดพลาดหรือท าการรีเซ็ตระบบใหม่ หรืออาจต้องท าลายทิ้ง หรือ
กรณีการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ใดจะเป็นคนที่ต้องรับโทษนั้นแทน ผู้ผลิต หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของ แล้วหากเป็น
เช่นนั้น ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จะมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ วิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาและหามาตรการป้องกัน หากปัญญาประดิษฐ์กระท าละเมิดต่อมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครอง
ผู้เสียหายหากเกิดปัญญาเหล่านั้นขึ้นในอนาคต 
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Abstract 

Today we can find robots in factories, human labors are being replaced by the robots; 
moreover, several daily tasks are also being replaced by them, as well as AI (Artificial 
Intelligent) which is used in daily tasks in several forms via the internet. Although industrial 
robots is still not widespread, it is possible in the future not only in industrial sector but 
several routine life. It is wise to prepare for the all-possible incoming change, especially the 
laws. In case an adoption and application of AI technology causes damage, death, bodily 
injury, damage to hygiene or freedom against other person or person’s property or any right in 
other person. It is a question of a legal approach to the offences to be answered as 
imprisonment or direct conviction for such AI is not possible like a normal person i.e., 
compensation. It may be troubleshooting, or a system reset or disposal of such AI or in case 
of compensation, the question is “who will be responsible; it may be a manufacturer or 
owner of the AI”. Given that, this also raises another question whether the AI has its legitimate 
right, freedom and function or not? Thus, this paper aims to investigate and identify 
preventive measures in case of a violation by AI against human occurred in the future to be 
guidelines for protecting victims. 

                                        
1 This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
ปัจจุบันเราก าลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เทคโนโลยีพลิกผันเหล่านี้ หรือปัญญาประดิษฐ์มิใช่เพียงมีความส าคัญเพียงเท่านั้น แต่ยังเข้ามาเปลี่ยนชีวิต  
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในชีวิตประจ าวันใน
รูปแบบหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆนั้นอาจยังไม่แพร่หลายในไทยมากนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ แต่การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่พบได้มากในปัจจุบัน ทั้งทางด้านการท าธุรกรรม เช่น 
แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ ที่สามารถ ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย ได้ทันที หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มากับ
สมาร์ทโฟนที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่น Siri บนระบบปฏิบัติการของ IOS ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หรือ
การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านอุตสาหกรรมก็มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้สามรถลดต้นทุนการผลิตให้แก่นายทุน ทั้งยังมีความแม่นย ามากกว่าแรงงานมนุษย์ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นที่นิยมในด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า
การหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 

ในขณะที่เทคโนโลยีก าลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆ กฎหมายที่ มีอยู่ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถรองรับการผลิก
ผันของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ และการพลิกผันของเทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมมผลกระทบในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม หรือแม้กระทั่งในด้านของกฎหมาย ซึ่งในอนาคตหากเกิดปัญหาจากการกระท าของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายมารองรับ อาจท าให้เป็นการยากที่จะพิจารณาหรือตัดสินคดีหรือการที่จะ
น ากฎหมายใดมาปรับใช้กับคดีที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้ ดังเช่นกรณีรถยนต์ไร้คนขับของบริษัทอูเบอร์พุ่งชน
ผู้เสียหายเสียชีวิตแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่สามารถบังคับใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ได้ 
ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา “6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อัยการของรัฐแอริโซนา
ตัดสินใจไม่ฟ้องบริษัทอูเบอร์ เจ้าของรถยนต์ไร้คนขับที่เกิดอุบัติเหตุชนคนเดินถนนเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ด้วย
สาเหตุที่ว่า “ไม่มีหลักกฎหมายที่สามารถเอาผิดทางอาญากับบริษัทอูเบอร์ได้”(there is no basis for criminal 
liability for the Uber corporation)” เนื่องจากในเวลาเกิดเหตุ ผู้เสียหายเองมิได้ใช้ความระมัดระวังในขณะที่
ก าลังข้ามถนน ทั้งยังดูรายการทีวีผ่านมือถือในขณะที่ข้ามถนนอีกด้วย ซึ่งนั่นท าให้ผู้เสียหายไม่ได้สังเกตุและใช้
ความระมัดระวังขณะที่จะข้ามถนนจึงท าให้รถยนต์ไร้คนขับพุ่งชนผู้เสียหายเสียชีวิต ซึ่งอัยการไม่อาจส่งฟ้องได้
เพราะอุบัติเหตุนี้เกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้เสียหายเองจึงไม่เป็นการละเมิดที่เกิดจากการกระท าความผิด
ของรถยนต์ไร้คนขับและในขณะนั้นไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ขับรถยนต์นี้ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์
ได้ แต่ในทางกลับกัน หากข้อเท็จจริงคือผู้เสียหายได้ใช้ความระมัดระวังขณะก าลังข้ามถนนแล้วและผู้กระท า
ความผิดเป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้ผู้กระท าความผิดอาจถูกด าเนินคดีได้ในทั้งทางอาญาหรือทางแพ่งและหาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลผู้กระท าความผิดนั้นขับรถชนผู้เสียหายโดยประมาทก็จะสามารถด าเนินคดีทางละเมิด
โดยน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะละเมิดมาใช้ได้ แต่ในกรณีนี้ผู้กระท าความผิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งขณะ
กระท าความผิดนั้นยังไม่มีกฎหมายใดบังคับใช้ได้กับผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ซึ้งได้กระท า
ความผิดในลักษณะดังกล่าว จึงท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากไม่มี
กฎหมายใดที่จะน ามาปรับใช้กับคดีดังกล่าวได้ใช้ได้ จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากเหตุเกิดก่อนจะมี
กฎหมายบังคับใช้แก่เรื่องนั้น ๆ อาจท าให้ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะ
ได้รับ 

https://www.bbc.com/news/technology-47468391
https://www.bbc.com/news/technology-47468391
https://www.bbc.com/news/technology-47468391
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ปัญญาประดิษฐ์ที่คนไทยใช้ในปัจจุบันก็เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน ดังเช่น การท า
ธุรกรรมต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยในเรื่องนี้ แต่เมื่อหากระบบปฏิบัติการเกิดการขัดข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ แต่การ
ขัดข้องนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากตัวปัญญาประดิษฐ์เอง ธนาคาเจ้าของปัญญาประดิษฐ์นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
แล้วหากมีการฟ้องร้องหรือด าเนินการทางกฎหมาย จะน าบทกฎหมายใดมาบังคับใช้กับกรณีนี้ได้ หรือหากใน
อนาคตประเทศไทยน ารถยนต์หรือรถเมล์โดยสารแบบไร้คนขับเข้ามาใช้ แล้วเกิดกรณีดังเช่นที่เกิดในรัฐแอริโซนา
ที่กล่าวมาข้างต้น เราจะด าเนินการทางกฎหมายกับตัวรถยนต์ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือด าเนินการทาง
กฎหมายกับผู้เป็นเจ้าของตัวรถยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และจะมีวิธีการอย่างไร จะสามารถน าบทบัญญัติกฎหมาย
ใดมาบังคับใช้ได้ หรือกรณีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเกิดความเสียหายแก่พนักงานซึ่ง
เป็นมนุษย์ขึ้นเนื่องจากการกระท าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เจ้าของบริษัทผู้ผลิตปัญญาประดิษฐ์หรือ
เจ้าของโรงงานผู้เป็นเจ้าของปัญญาประดิษฐ์ที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือมีมาตรการใดตามกฎหมายที่จะเป็น
บทลงโทษแก่ตัวปัญญาประดิษฐ์ซึ่งท าความผิดได้หรือไม่ 

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ในทางกลับกันเทคโนโลยีเหล่านี้ยิ่ง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น และเทคโนโลยีก็ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจน
ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลา เราจึงจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายที่จะสามารถน ามาบังคับ
และปรับใช้แก่เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างด่วนที่สุด  เพราะเมื่อหากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้โดยปราศจากบทบัญญัติของกฎหมายที่แน่นอนในการคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหา ก็อาจ
เป็นการยากท่ีจะตัดสินหรือพิจารณาดกีได้อย่างเป็นธรรม หรือยิ่งไปกว่านั้นก็อาจท าให้ไม่สามารถน าคดีขึ้นสู้ศาล
ได้เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะน ามาปรับใช้ได้ จากปัญหาและผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น เรา
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาบังคับใช้แก่ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพ่ือที่จะสามารถรองรับและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าผิดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการกระท าความผิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปรียบเทียบกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะละเมิด เพ่ือหาแนวทางในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการะกระท าความผิดของเทคโนโลยีเหล่านี้
ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เสียหายจากการท าละเมิดตามกฎหมายลักษณะละเมิด เพ่ือน ามา

ปรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการท าละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินการทางกฎหมายในการแก้ไข ป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายหาก

เกิดการท าละเมิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาถึงการท าละเมิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ในทางกฎหมาย เปรียบเทียบกับบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)  คือ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต 

ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านคอมพิวเตอร์แลและวิศวกรรม และยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น 
จิตวิทยา ปรัชญา หรอืชีววิทยา ซึ่งปัญญาประดิษฐ์คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การเรียนรู้ การให้
เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมานการท างานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากศาสตร์อ่ืน ๆ ดังนั้น เมื่อน า
ปัญญาประดิษฐ์ใส่ลงไปในเครื่องจักร (machine) จึงท าให้เครื่องจักรนั้นความสามารถในการท าความเข้าใจ 
เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาต่าง ซ่ึงปัญญาประดิษฐ์ก็
ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาด  โดยจะวัดจากความสามารถในการ ให้เหตุผล 
การพูด และทัศนคติของปัญญาประดิษฐ์ตัวนั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป 

การแบ่งแยกระดับและประเภทของปัญญาประดิษฐ์ ผู้เขียนขออนุญาตยกส่วนหนึ่งของบทความของ 
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เขียนโดย nessessence ขึ้นมาอธิบายเนื่องจากการอธิบายในบทความนี้ เป็น      
การเขียนอธิบายทีง่่ายแก่การท าความเข้าใจ 
ปัญญาประดิษฐ์ ถูกจ าแนกเป็น 3 ระดับตามความสามารถหรือความฉลาด ดังนี้ 

1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI ) หรือ ปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI) : คือ 
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถเฉพาะทางได้ดีกว่ามนุษย์ ซึ่งหมายความว่า ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เก่งในเรื่อง
เฉพาะทาง อาทิ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการผ่าตัด (AI-assisted robotic surgery)  ที่อาจจะเชี่ยวชาญ
เรื่องการผ่าตัด ซึ่ง ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้อาจไม่สามารถที่จะท าอาหาร ร้องเพลง หรือท าสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การผ่าตัดได้นั่นเอง  ซึ่งผลงานวิจัยด้าน ปัญญาประดิษฐ์ ณ ปัจจุบันส่วนมาก ยังอยู่ที่ระดับนี้ 

2. ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI ) : คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์ 
สามารถท าทุกอย่างที่มนุษย์สามรถท าได้และมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ 

3. ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้ม (Strong AI ) : คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน 
ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ ( Type of Artificial Intelligence) ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

3.1 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
3.2 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
3.3 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 

เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) คือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่า
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิมและชีวิตประจ าวันของประชากรบนโลก รวมทั้งอาจจะท าให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ต้อง
ยุติบทบาทลง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวตามกลไกของตลาดได้ทัน ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไป เทคโนโลยี
เหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพของสินค้าหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ แต่
เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบบางอย่างได้ เช่น คุณภาพ ประสิทธิของกระบวน  
การผลิต ต้นทุน หรือราคาที่ท าให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นที่นิยมของตลาด ซึ่งหากเทคโนโลยีเดิมที่มีมาก่อนไม่
สามารถปรับตัวได้ทัน จะท าให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไปและอาจต้องปิดตัวลง 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 
ความหมายของละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพพาณิชย์ มาตรา420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” จึง
สามารถแบ่งการทบทวนวรรณกรรมได้เป็นสองหัวข้อดังนี้ 

ละเมิด คือ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอก โดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้
บุคคลภายนอกผู้นั้นได้รับเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ของบุคคลภายนอกเช่นว่านั้น การกระท าเช่นนี้กฎหมายถือว่าผู้นั้นท าละเมิด  

ดังนั้นการกระท าละเมิดต้องประกอบด้วยหลัก 3 ประการ 
1. กระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการประทุษกรรมด้วยการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่มี

ข้อห้ามไว้ เช่น ฆ่าเขาตาย, ท าร้ายร่างกายเขา, ขับรถโดยประมาทชนคนตายหรือทรัพย์สินของเขาเสียหาย 
ฯลฯ หรือละเว้นไม่กระท าในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าหรือตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกระท า  

2. กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
กระท าโดยจงใจ คือ การะท าโดยรู้ส านึกและในขณะเดียวกันก็รู ้ว ่าการกระท านั ้นจะก่อให้เกิด    

ความเสียหายแก่บุคลลอื่น เช่น เจตนาฆ่าหรือเจตนาท าร้าย ฯลฯ แต่อย่างไรก็ดีการกระท าโดยจงใจใน   
เรื่องละเมิดมีการถือหลักเบาบางกว่าทางอาญา ในทางกฎหมายอาญานั้นต้องกระท าโดยรู้สึกส านึกในการที่
ท าและในขณะเดียวกันผู้กระท าต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลด้วย แต่การกระท าโดยจงใจในทาง
ละเมิดบางกรณีไม่ผิดในทางอาญาแต่เป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เขา เช่น จ าเลยรื้อห้องน้ า และ
ห้องครัวที่โจทย์ได้ปลูกล้ าออกไปนอกที่เช่าของวัดและได้น าส่วนที่รื้อถอนไปกองไว้หลังบ้านของโจทก์ โดย
ทางวัดต้องการจะขุดคู ซึ่งได้บอกให้โจทย์รื้อแล้วแต่โจทย์ไม่ยอมรื้อ การที่จ าเลยรื้อแล้วกองไว้หลังบ้านโจทย์
มิได้เจตนาชั่วร้ายท าให้ทรัพย์ของโจทย์อันตรายเสียหายไม่เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์แต่เป็นละเมิด 
เพราะจ าเลยรู้อยู่ว่าแล้วว่าการรื้อนั้นจะท าให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหาย (ฎีกาที่ 1617-1618/2500) 

ประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง คือ การกระท าที่ขาดความระมัดระวังจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
และให้หมายความถึงการไม่ป้องกันผลที่เกิดขึ้นโดยประมาทเลินเล่อแม้ตนเองไม่ได้กระท าให้เกิดผลนั้นขึ้น   
ซึ่งระดับความระมัดระวังของบุคคลนั้นต้องถือเอาระดับที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะพึงใช้ความระมัดระวังได้ 

3. กระท าให้บุคคลอื่นเสียหาย ซึ่งการกระท าที่ได้กระท านั้น หากจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท า
ต่อผู้อ่ืนโดยผิดกฎหมายแต่การะกระท านั้นมิได้ก่อให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหายใด  ๆ เลย ดังนี้ ก็ไม่ถือเป็น
การกระท าละเมิด เพราะการกระท าที่จะถือเป็นการท าละเมิดได้ต้องเกิดแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหานด้วยย 
โดยปกติแล้วผู้กระท าต้องรับผิดเฉพาะการกระท าของตน แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องละเมิด ถ้าได้มีการกระท า
ละเมิดร่วมกันหรือแม้มิได้ร่วมแต่เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระท าละเมิด ดังนี้บุคคลเหล่านี้
จะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 432 

ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิด ซึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจะ
พึงได้รับ หากคู่ความตกลงกันไม่ได้ก็ต้องด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล ดังนั ้น ศาลจึงเป็นองค์กรก าหนด        
ค่าสินไหมทดแทน โดยจะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 โดยปกติค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอัน



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 190 

ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้เพื่อความ
เสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ในบางกรณีกฎหมายก าหนดค่าสินไหมทดแทนไว้โดยเฉพาะ ดังนี้ 

1. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที ่ท าให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย  ผู ้ท าละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้เสียหายดังนี้  

1.1 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอ่ืน เช่น ค่ารถบรรทุกศพ ค่าโลงศพ ค่าธรรมเนียมที่
ต้องจ่ายให้วัด ค่าดอกไม้ ค่าปลงศพ 

1.2 ค่าขาดไร้อุปการะ ต้องเป็นกรณีค่าขาดอุปการะตามกฎหมาย เช่น บิดามารดามีหน้าที่
อุปการะเลี้ยงดูบุตร ผู้เยาว์ บุตรมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปะการะบิดามารดา  

1.3 ค่าขาดแรงงาน ถ้าผู ้ตายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่
บุคคลภายนอก แก่ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก ผู้ท าละเมิดจะต้องชดใช้ค่าขาดแรงงาน
ให้แก่บุคคลภายนอก 

1.4 ถ้ายังไม่ตายทันที ให้ใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ท ามาหากิน เพราะไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ 

2. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย  ผู้ท าละเมิด
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ดังนี้ 

2.1 ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น 
2.2 ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
2.3 ค่าเสียหายเพ่ือการที่เสียความสามารถในการประกอบการงานทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคต 
2.4 ค่าเสียหายที่ขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุสาหากรรมของคนภายนอก 
2.5 ค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิและความรับผิดทางกฎหมายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เปรียบเทียบกับ

กฎหมายไทยเพ่ือคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ในทางกฎหมายจากการท าละเมิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธิการและแนวทางในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าละเมิดของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสารจึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทาง

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละมิด ระเบียบ วารสารบทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงายการประชุม สื่อและเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเรื่อง สิทธิและความรับผิดทางกฎหมายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปรียบเทียบกับกฎหมาย

ไทยเพ่ือคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ในทางกฎหมายจากการท าละเมิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผู้วิจัยเก็บ
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รวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ บทบัญญัติกฎหมาย เอกสาร ข้อมูล 
ต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยวารสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อต่างๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บุราณการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้า ทั้งในเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ และทั้งใน

อินเตอรเ์น็ต โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงหลักการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าละเมิด 
2. ท าให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน  
3. เ พ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และคุ้มครองผู้ เสียหายหากการกระท าละเมิด ของ

ปัญญาประดิษฐ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ปัญหาของการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีอยู่มากมาย ทั้งเกิดจากความผิดพลาดของระบบเอง  

ก็ดีหรือเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของปัญญาประดิษฐ์เองก็ดี ปัญญาเหล่ านี้ล้วนเกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งใน
ปัจจุบันเกิดการพลิกผันของเทคโนโลยีมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยการพลิกผลันอย่างรวดเร็วนี้อาจ
ท าให้เกิดผลกระทบเพ่ิมขึ้นในด้านต่าง ๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้น ทางผู้ผลิต ผู้ใช้ และบุคคลผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ ใน
สังคมจ าต้องมีมาตรการทัง้ในด้านความปลอดภัย การแก้ปัญหาหรือการป้องกันการเกิดปัญญาอย่างเร่งด่วนที่สุด 
เมื่อพิจารณาถึงปัญหาในทางกฎหมายลักษณะละเมิดท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้แล้ว การที่
ปัญญาประดิษฐ์กระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืน หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดั้งนั้น กรณี
ที่เป็นปัญญาในด้านกฎหมายละเมิดคือ การพลิกผันและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นรวดเร็วมากขึ้น  
แต่กฎหมายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามจึงท าให้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เหมาะสมที่จะสามารถ
น ามาปรับใช้ได้และการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะสามารถน ามาปรับใช้กับคดีได้อาจท าให้ผู้เสียหายไม่ได้
รับความเป็นธรรม ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ก. ปัญหาในเรื่องของการไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะสามารถน ามาปรับใช้แก่การกระท า
ความผิดฐานละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ได้ 

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีกรณีการท าละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ต่อบุคคลเกิดขึ้นมาแล้ว คือ
กรณีรถยนต์ไร้คนขับของบริษัทอูเบอร์ขับชนผู้เสียหายถึงแก่ความตาย แต่อัยการยกฟ้องเนื่องจากไม่มีบท
กฎหมายใดที่จะสามารถปรับใช้ได้ เพราะในกรณีดังกล่าวนอกจากผู้เสียหายจะเป็นฝ่ายที่ประมาทเองแล้ว 
ในขณะนั้นรัฐแอริโซนาก็ไม่มีบทกฎหมายส าหรับกานเอาผิดผู้ขับรถยนต์ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย กรณีนี้
แสดงให้เห็นว่าการท่ีรัฐไม่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายนั้น ท าให้กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
และไม่สามารถจะได้รับการเยียวยาได้ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ไม่มีตัวบทของกฎหมายที่สามารถน ามาบังคับ
ใช้ได้กับการกระท าความผิดของปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จึงเป็นปัญหาข้อส าคัญ เพราะหากในเวลาเกิดเหตุนั้น   
รัฐแอริโซนามีกฎหมายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์แล้วอาจช่วยให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาในทางใดทางหนึ่งและ
จะได้มีมาตรการควบคุมดูแลรถยนต์ไร้คนขับเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ข. ปัญหาในเรื่องผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเหตุแห่งการไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
จะน ามาปรับใช้ได้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ละเรื่องนั้นถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายและ
เดือดร้อนจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดที่บุคคลอื่นได้กระท า ท าให้เมื่อมีการกระท าความผิดแล้วก่อให้เกิดความ
เสียหายใดๆแก่บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
และผู้ที่กระท าความผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนย่อมได้รับการลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่
หากเป็นการกระท าความผิดซึ่งตามเงื่อนไขต่าง ๆ แล้วไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ก็
อาจท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับความคุ้มครอง และผู้กระท าความผิดไม่ได้รับการลงโทษอย่างที่สมควร
จะได้รับ การเยียวยาผู้เสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นและผู้เสียหายก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์นั้น 

ค. ปัญหาในเรื่องบุคคลใดจะเป็นผู้รับผิดหากเกิดการกระท าความผิดของปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง 
บริษัทผู้ผลิต หรือ บุคคลผู้เป็นเจ้าของ 

กรณีหากมีกฎมายที่สามารถบังคับใช้แก่ปัญญาประดิษฐ์แล้ว ปัญญาประดิษฐ์กระท าความผิดซึ่งเป็น
ความผิดที่ไม่สามารถลงโทษตัวปัญญาประดิษฐ์ได้โดยตรง ดังเช่นการท าละเมิด โดยหลักแล้วผู้ท าละเมิดจะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพ่ือการนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถชดใช้ค่า
สินไหมดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายได้ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นเพียงทรัพย์สินของบริษัทผู้ผลิตหรือบุคคลผู้
เป็นเจ้าของ ดังนั้น หากเกิดการกระท าละเมิดขึ้น บุคคลผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายอาจเป็น
บริษัทผู้ผลิตหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของปัญญาประดิษฐ์แทนตัวปัญญาประดิษฐ์นั้น อาจต้องพิจารณาเป็นรายกรณไีป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในปัจจุบันซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปชีวิตประจ าวันอย่างมากมายและพบเห็นการเกิดปัญญา

เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เสมอ หนึ่งในเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นคือ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถึงแม้อาจยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในอนาคตอาจมีสัดส่วน
ในการใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้นและหากมีการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้มากขึ้น ปัญญาที่ตามมาก็อาจเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน การที่ยังไม่มีกฎหมายใดสามารถน ามาบังคับใช้เพ่ือคุ้มครองผู้ที่อาจได้รับความเสียหายหรือลงโทษผู้ที่
อาจกระท าความผผิดได้นั้น อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างสู งและหากไม่มีมาตรการบังคับใช้แก่เรื่อง
เหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
ที่สุดไม่ต้องรอให้มีกรณีศึกษาเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงหาทางป้องกันแก้ไข เพราะเราสามารถศึกษาและหาวิธีการแก้
ไข้ได้จากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศได้ เพ่ือที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิทั้งฝ่ายบุคคลธรรมดาและฝ่าย
ปัญญาประดิษฐ์ ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือที่ว่าหากเกิดการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวขึ้นจะได้มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่จะสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือคุ้มครองผู้เสียหายและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ทันที ซึ่งในกรณี
นี้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากต่างประเทศที่มีอัตราการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สูง เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น 
ประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น 
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2. บทบัญญัติแห่งกฎหมายในกรณีปัญญาประดิษฐ์กระท าความผิด ควรจะมีบทลงโทษและวิธีการ
ด าเนินการทางกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดช่องโหว่แห่งการใช้กฎหมาย เช่น หากปัญญาประดิษฐ์
กระท าความซึ่งดูแล้วเป็นความผิดอาญา แต่เราไม่สามารถน าบทบัญญัติทางอาญาที่มีอยู่มาใช้กับปัญญาประดิษฐ์
ได้ เนื่องจากต้องพิจารณาถึงเจตนาถึงเจตนาตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเสียก่อน ซึ่งเราไม่
สามารถพิจารณาถึง เจตนาของปัญญาประดิษฐ์ ได้ และการจะน าบทลงโทษทางอาญามาลงโทษ                       
แก่ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ไม่อาจท าได้ ดังนั้นจึงต้องมีบทบัญญัติขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะและก าหนดบทลงโทษไว้  
อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกต่อไป 

3. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการท าละเมิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อาจต้องพิจารณาว่า 
ระหว่างบริษัทผู้ผลิต หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของ บุคคลใดควรเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้
เพ่ือเยียวยาผู้เสียหาย เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้ กรณีนี้ อาจ
ต้องพิจารณาว่า การกระท าความผิดนั้นเกิดจากระบบของตัวปัญญาประดษิฐ์ขัดข้องหรือไม่ซึ่งกรณีนี้บริษัทผู้ผลิต
อาจต้องเป็นผู้รับผิดเนื่องจากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายและชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือหากการกระท าความผิดนั้นเกิดขึ้นเพราะ     
การตัดสินในที่ผิดพลาดของตัวปัญญาประดิษฐ์เอง บุคคลผู้เป็นเจ้าของอาจต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เนื่องจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของนั้นบกพร่องในการดูแลและควบคุมปัญญาประดิษฐ์ 
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ความผิดฐานอนาจารตามมาตรา 278 และมาตรา 279 :  
ศึกษาเปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญาเดมิและประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 

พลอยนภัส สะลีมาสกุล1, ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง2 

1,2นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
1Email : s59123440127@ssru.ac.th, ploynapat_2209@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 ในความผิด
เกี่ยวกับเพศ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ได้มีการแก้ไขมาตรา 278 ความผิดกระท าอนาจารและมาตรา 
279 ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กที่อยู่ในภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ได้
ก าหนดขอบเขตของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราให้แคบลงและขยายขอบเขตของการกระท า
ความผิดฐานอนาจารให้กว้างขึ้น หากการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักเดิมเป็นการกระท าช าเรา แต่ต่อมาท่ีมีการแก้ไขความหมายของการกระท าช าเราจึงท าให้การใช้
สิ่งอื่นใดดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานกระท าช าเราอีกต่อไป แต่เป็นการกระท าอนาจารและการแก้ไขครั้งนี้ยังได้
เพ่ิมเหตุฉกรรจ์ทั้งสองมาตรา  นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมการกระท าโดยท าให้ผู้เสียหายเข้าใจว่าผู้กระท า
มีอาวุธปืนหรืออาวุธระเบิดทั้งสองมาตราและได้มีการเพ่ิมอายุของผู้เสียหายที่ได้ความคุ้มครองแก่เด็กอายุไม่
เกินสิบสามปี ตามมาตรา 279 งานวิจัยฉบับนี้มุ้งเน้นในการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางใน
การบังคับใช้และการตีความกฎหมายตามมาตรา 278 และมาตรา 279 ในกฎหมายเก่าเปรียบเทียบกับ
กฎหมายใหม่เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและค้นคว้าแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป 

 
ค าส าคัญ: อนาจาร,อวัยวะ, ประมวลกฎหมายอาญา  
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Abstract 

The Penal Code Amendment Act (No.27) for sexual offences was issued. The Act 
amended Section 278 – indecency offences and Section 279 – indecency offences involving 
a child in chapter 2, type 9, sexual offences. An extent of rape and unlawful sexual 
intercourse was narrowed in this amendment; on the other hands, indecency offences were 
extended i.e., a penetration conducted by other object and organ other than the vagina, 
genitalia and anus by the penis deemed as unlawful sexual intercourse. Nevertheless, the 
next amendment to such penal codes omitted “by other object”; therefore, it do not deem 
as unlawful sexual intercourse. Additional amendments to both Sections have also occurred 
i.e., sex offenders deceiving victims that they are in possession of firearms or explosives and 
ages of protected victims (child) increased to not exceeding thirteen years old in accordance 
with Section 279. This paper aims to conduct a comparative study of principles, 
methodologies and enforcement approaches and interpretation concerning Section 278 and 
279 between existed laws and new laws to identify their advantage and disadvantage and to 
further seek improvement and amendment guidelines in the laws. 

 
Keywords : indecency, organ and penal code 

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
197 

บทน า 
สังคมไทยยังมีอาชญากรรมมากมายเป็นการกระท าผิดทางอาญาโดยท าให้เกิดความเดือดร้อน 

เสียหายต่อทรัพย์สิน หรือบุคคล ซึ่งโดยปัจจุบันอาชญากรรมดังกล่าวยังไม่มีทางที่จะแก้ไขได้มีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเพศเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงสร้างความเสียหายเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ถกูละเมิดที่ตกเป็นเหยื่อท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ชื่อเสียง รวมถึงรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตผลกระทบ
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นยากที่จะรักษาเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการแก้ไขกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าวหลายครั้ง เพื่อลงโทษและปราบปรามผู้กระท าความให้สอดคล้องกับแต่ละ
ยุคสมัยในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 
โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ได้มีการแก้ไขในส่วนของมาตรา 278 ความผิดกระท าอนาจารและมาตรา 279 
ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กที่อยู่ ในภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยมีเป้าหมายหลักใน      
การปราบปราม ลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ  

การมีเพศสัมพันธ์โดยที่มิได้เกิดจากความยินยอมของผู้ถูกกระท านั้น ในทางกฎหมายอาญาถือเป็น
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 แต่บางกรณีแม้เกิดจากความยินยอมก็ถือว่าเป็นความผิดได้
คือ การกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีที่แม้มีความยินยอมของเด็กก็เป็นความผิดถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 277 
ซึ่งมาตราที่กล่าวมาทั้งสองข้างต้นเป็นมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองเกี่ยวกับการกระท าช าเราซึ่งการกระท า
ช าเราตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมามอาญา ฉบับที่ 27 ที่เพ่ิมเติมมาตรา 1(18) ความหมายของ
การกระท าช าเรา หมายถึง กระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท าโดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ า
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน จึงมีข้อสงสัยว่าหากการกระท าบางประการที่กระท าเพ่ือสนอง
ความใคร่แต่ไม่ได้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศ ล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปาก เช่นการใช้สัมผัส
หน้าอก การใช้ลิ้นสัมผัสกับอวัยวะเพศเป็นต้น แม้มีเจตนาที่เป็นเจตนาเดียวกันกับการกระท าช าเราคือสนอง
ความใคร่ แต่การกระท านั้นก็มิได้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระท าช าเรา ดังนั้น
กฎหมายจึงได้ออกมาตรามาเพ่ือป้องกันการกระท าดังกล่าวไว้ตามมาตรา 278 กับ 279 หรือความผิดฐาน
กระท าอนาจารนั่นเอง 

การกระท าอนาจารได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 โดย
สามารถแยกไดส้องมาตราคือ มาตรา 278 การกระท าอนาจารบุคคลอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป และมาตรา 279 
การกระท าอนาจารบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยการกระท าอนาจารนั้นราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้
หลายประการเช่น ความประพฤติชั่ว ความประพฤติน่าอับอาย หรือลามก น่าบัดสี ท าให้เป็นที่อับอาย เป็นที่
น่ารังเกียจแก่ผู้ อ่ืนในด้านความดีงาม แต่ในประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติถึงความหมายไว้เหมือน     
การกระท าช าเรา ต่อมาได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 278 กับมาตรา 
279 ได้มีการเพ่ิมการกระท าความผิดโดยการกระท าโดยการใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ า
อวัยวะเพศหรือทวารหนัก ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 278 และมาตรา279 ทั้งสิ้นโดยเป็นการกระท าอนาจารโดย         
การล่วงล้ า นอกจากได้มีการเพ่ิมการกระท าโดยผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 278 และมาตรา 279 ได้มีการเพ่ิมการกระท าโดยการมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือใช้
อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะ
เดียวกัน ตามมาตรา 278 และหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือ
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กระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 279 ดังนั้นได้มีการเพ่ิมอายุของผู้ถูกระท ามาตรา 279 เป็น
การคุ้มครองเด็ก ได้มีการแก้ไขที่อาจท าให้ค าพิพากษาศาลฎีกาเดิมที่ใช้เป็นบรรทัดฐานนั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าอนาจาร โดยศึกษาเปรียบเทียบการกระท าที่ถือเป็นความผิดฐานกระท า
อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 กับ ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 279 ก่อนและหลังการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 27      
พ.ศ.2562 เพ่ือให้ทราบถึงหลักกฎหมายของความผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้มีการแก้ไขพร้อมเหตุผลของการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดในครั้งดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการกระท าอนาจารมาตรา 278และมาตรา 279 ตาม

กฎหมายอาญาเดิมกับกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ฉบับที่ 27 พ.ศ.2562 
2. เพ่ือศึกษา หลักเกณฑ์ ทฤษฎีในการกระท าความผิดฐานอนาจารและบทลงโทษในความผิดนั้น 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายความผิดฐานอนาจารต่อไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการกระท าที่ถือเป็นความผิดฐานกระท าอนาจาร
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 กับ ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 279 ก่อนและหลังการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 27 พ.ศ.2562 
เพ่ือให้ทราบถึงหลักกฎหมายของความผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้มีการแก้ไขพร้อมเหตุผลของการแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาภาคความผิดในครั้งดังกล่าว 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยการกระท าอนาจาร:เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการกระท าที่ถือเป็นความผิดฐานกระท า

อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 กับ ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 279 ก่อนและหลังการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 27      
พ.ศ.2562 ดังนี้ 

กระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี  
มาตรา 278 “ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด  ๆ โดยใช้ก าลัง

ประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

จากบทบัญญัติในมาตรา 278 เป็นกรณีการกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแยกการพิจารณา
ได้ดังนี้ ผู้กระท า คือ ผู้ใดแสดงว่าไม่จ ากัดเพศผู้กระท าความผิด จะเป็นชายหรือหญิงได้ ชายกับชายหรือหญิง
กับหญิงก็กระท าอนาจารต่อกันได้ (ทวิเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561 : 206 ) 
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ผู้ถูกกระท า คือ ในความหมายตามมาตรา 278 กล่าวว่า บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี หมายถึง อายุสิบห้าปี
หนึ่งวันขึ้นไปเท่านั้น ถ้าสิบห้าปีพอดีถือว่าอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องเป็นความผิดตามมาตรา 279 ผู้ถูกกระท าจะ
เป็นหญิงหรือชายก็ได้ 

การกระท าอนาจาร คือ การกระท าอนาจาร หมายความว่า ความประพฤติน่าอับอาย ลามก น่าสับสี 
ท าให้เป็นที่น่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในทางเพศ เช่น สัมผัสจับอวัยวะเพศของผู้หญิง การกอด การฉุย
มือหญิง แต่ถ้ามิใช่การกระท าในทางเพศ เช่น การกอดหญิงเพ่ือป้องกันมิให้ถูกท าร้าย ไม่เป็นการกระท า
อนาจาร ที่ส าคัญต้องเป็นการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของบุคคลโดยตรง แม้จะให้ผู้อ่ืนกระท าต่อผู้กระท า
ความผิดเอง เช่น ให้ผู้อ่ืนจับของลับของตนเองก็เป็นการกระท าอนาจารต่อผู้อ่ืนได้ แต่การกล่าวด้วยวาจา 
เขียนด้วยภาพ ไม่เป็นการกระท าอนาจารตามมาตรานี้( ทวิเกียรติ มีนะกนิษฐ,2561 : 206 ) 

การกระท าอนาจารเป็นการกระท าที่ไม่สมควรในทางเพศ กอดจูบ ลูบคล า แตะต้องเนื้อตัวร่างกาย
ในทางไม่สมควรก็เป็นความผิดส าเร็จ ส่วนการกระท าช าเราจะเป็นความผิดส าเร็จเมื่อใช้อวัยวะเพศของชาย
ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง การกระท าช าเราจึงรวมถึงการกระท าอนาจารอยู่ในตัว (เกียรติขจร วัจนะ
สวัสดิ์, 2557 : 459) (ฎีกาท่ี 4024/2534) 

การกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีหากผู้ถูกกระท ายินยอม การกระท าก็ไม่เป็นความผิดฐาน
อนาจารตามมาตรา 278 จะต้องเป็นความยินยอมโดยสมัครใจ คือเป็นความผิดโดยมิได้เกิดจากโดยการบังคับ 
ขู่เข็ญ หลอกหลวง 

การใช้ก าลังประทุษร้าย บัญญัติไว้ตามมาตรา 1(6) “ใช้ก าลังประทุษร้าย” หมายความว่า ท าการ
ประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใดและให้หมายความ 

รวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะโดย
ใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิตหรือใช้วิธีอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกัน 

การใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การจับมือและการกอดหญิง ถือได้ว่าเป็นการใช้แรงกายภาพซึ่งเป็น
การใช้ก าลังประทุษร้ายตามความหมายมาตรา1(6) จึงเป็นความผิดตามมาตรา 278 (ฎีกาที่ 501/2503) จับ
นมผู้เสียหายในรถประจ าทางซึ่งคนโดยสารแน่น เป็นการใช้ก าลังประทุษร้ายตามมาตรา 278 และเกิดต่อหน้า
ธารก านัน (ฎีกา1279/2506) ผู้เสียหายหลงเชื่อเกิดจากความเบาปัญญาอ่อนต่อโลกของผู้เสียหายมิได้เกิดจาก
ความสมัครใจและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ การที่จ าเลยจับและลูบบริเวณแขน หัวไหล่ เต้านมและหน้าท้อง
ของผู้เสียหายเป็นการใช้แรงกายภาพต่อผู้เสียหาย ถือว่าเป็นการใช้ก าลังประทุษร้าย,ชายเข้าไปโอบไหล่ผู้หญิง 
ทั้งท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เป็นการลวนลามหญิงในทางเพศ เป็นความผิดฐานอนาจาร เป็นการกระท าโดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย (ฎีกา 5694/2541) ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 465 )  

ดังนั้น เมื่อผู้กระท าความผิดมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือพยายามกระท าช าเราแล้วก็ไม่ถือ
ว่าผู้กระท าความผิดมีความผิดฐานกระท าอนาจารอีกบทหนึ่งเพระความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราหรือ
พยายามกระท าช าเราย่อมรวมความผิดกระท าอนาจารไปด้วยในตัวแล้ว 

กระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี 
มาตรา 279 “ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตามต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าความผิดตามวรรค
หนึ่ง ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆโดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
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ขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่
เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

จากบทบัญญัติในมาตรา 279 เป็นกรณีการกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี แยกการพิจารณา
ได้ดังนี ้ผู้กระท า คือ ผู้ใด แสดงว่าไม่จ ากัดเพศผู้กระท าความผิด จะเป็นชายหรือหญิงได้ ชายกับชายหรือหญิง
กับหญิงก็กระท าอนาจารต่อกันได้ 

ผู้ถูกกระท า คือ ในความหมายตามมาตรา 279 กล่าวว่า เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี แต่ถ้าบุคคลอายุ
กว่าสิบห้าปีก็เป็นความผิดมาตรา 278 ผู้ถูกกระท าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 

การกระท าอนาจาร คือ การกระท าให้อับอายขายหน้าในทางเพศ ไม่หมายความเฉพาะเพ่ือความใคร่
หรือการประเวณีเท่านั้น (ทวิเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561 : 278 ) 

หากผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ถ้าเด็กยินยอมให้กระท าความผิดก็เป็นความผิดตาม
มาตรา 279วรรคหนึ่ง ถ้าเด็กนั้นไม่ยินยอมแต่ถูกขู่เข็ญ ประทุษร้าย ก็เป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 279 วรรค
สอง แต่ถ้าเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปียินยอมให้จ าเลยกอดจูบ จ าเลยไม่ผิดมาตรา 279 วรรคสอง แต่ผิดตาม
มาตรา 279 วรรคหนึ่ง จ าเลยไม่มีความผิดตามมาตรา 279 วรรคสอง เพราะ วรรคสองเป็นการขู่เข็ญใช้
ก าลังประทุษร้าย ย่อมหมายความว่าเด็กต้องไม่ยินยอม (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 473)  

นายด าเอาของลับทิ่มแทงบริเวณของลับเด็กหญิงอายุ 8ปี 2 ครั้ง เด็กเจ็บและร้องขึ้น นายด าตั้งใจ
เพียงท าอนาจาร ลงโทษตามมาตรา 279 วรรคสอง(ฎีกา 2439/2521) 

สมชายใช้มือดึงกางเกงของเด็กหญิง อายุ8ปี ลงมาถึงหน้าแข้งแล้วใช้นิ้วแหย่เข้าไปในช่องคลอดของ
เด็กคนนั้นขยับนิ้วไปมา โดยเด็กไม่ยินยอมแม้จะเป็นการกระท าอนาจาร แต่ก็ใช้แรงกายภาพต่อเด็กเป็นการใช้
ก าลังประทุษร้ายตามมาตรา 1(6) จึงมีความผิดฐานกระท าอนาจารโดยใช้ก าลังประทุษร้ายตามมาตรา 279 
วรรคสอง (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 474 - 475 ) (ฎีกา 3752/2540) 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562(ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกับเพศหลายประการได้แก่ 
กระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี 

มาตรา 278 “ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศ
ล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรื อ
วัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือ
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกันต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหน้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต” 
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การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสองบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศ

ล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา 276 ได้มีการแก้ไขใหม่ได้ตัดข้อความที่ว่า “กระท ากับ”โดยเปลี่ยนเป็นถ้วยค า “ล่วงล้ า” และ
ตัดข้อความที่ว่า “หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน” ออกไป โดยก าหนดให้
การกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้นเป็น
ความผิดฐานอนาจาร เรียกว่าอนาจารโดยการล่วงล้ า ซึ่งเป็นความผิดที่ผู้กระท าได้รับโทษหนักขึ้นกว่าอนาจาร
ทั่วไป (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2562 : 401)   

ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสองเป็นเหตุฉกรรจ์ เป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศ
ล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น กรณีเช่นนี้เรียกว่า กระท าอนาจารโดยการล่วงล้ า ซึ่งต้องรับ
โทษหนักขึ้น  

วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน อาจหมายถึง นิ้วหรือลิ้นของผู้กระท าหรืออาจหมายถึงอวัยวะเพศเทียม แต่ต้อง
ไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลนั้น (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 444) เช่น 
นายแดงแกล้งนายด าด้วยการใช้อวัยวะเพศเทียมแทงเข้าในทวารหนักของนายด าขณะที่นายด าเมาหมดสติแล้ว
(การกระท าอนาจารไม่ต้องมีเจตนาเพ่ือสนองความใคร่เหมือนกับการกระท าช าเรา เพียงแต่กระท าอันไม่
สมควรในทางเพศก็เป็นความผิดแล้ว) นายแดงมีความผิดฐานกระท าอนาจารโดยใช้วัตถุล่วงล้ าทวารหนักของ
ผู้อื่นตามมาตรา 278 วรรคสอง (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2562 : 414)    

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสามบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือ

วัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท” 
ได้มีการเพ่ิมเติมวรรคสามเป็นเหตุฉกรรจ์ เป็นการกระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามี

อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด “อาวุธได้บัญญัติในมาตรา 1(5) หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่ง
ได้ใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ” ถือเป็นเหตุฉกรรจ์ที่ได้บัญญัติขึ้นมาใหม่ในการแก้ไข    
ปี 2562 หมายความว่า ผู้กระท าไม่มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดจริงอยู่ในมือ แต่ท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่า
ผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เช่น ใช้ปืนปลอมขู่ว่าจะยิงให้ตาย ถ้าไม่ยอมให้กระท าอนาจารผู้กระท าต้อง
รับโทษหนักขึ้นตามวรรคนี้   

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสี่บัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสอง ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือ

โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกันต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหน้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต” 

ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสี่เป็นเหตุฉกรรจ์ มีท านองเดียวกันกับมาตรา 276 วรรคสาม การได้กระท าโดยมี
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
หรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน โดยผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ถือว่าเป็น
อาวุธโดนสภาพถ้ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดแต่ไม่ได้ใช้ในการกระท าอนาจารก็มีความผิดตามวรรคนี้ ส่วนค าว่า
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โดยใช้อาวุธ อาจเป็นอาวุธโดยสภาพหรืออาวุธโดยการใช้ แต่จะต้องใช้ในการประทุษร้าย ร่างกายถึงอันตราย
สาหัสอย่างอาวุธตามมาตรา 1(5) “อย่างอาวุธ” เช่นใช้กรรไกร มีดคัตเตอร์ สว่าน ไขควง พวกนี้สามารถใช้ใน
การประทุษร้ายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธได้ สามารถเทียบได้อย่างอาวุธปลายแหลมแต่ถ้าสิ่งนั้นเทียบไม่ได้
อย่างอาวุธก็ไม่ถือว่าเป็นอาวุธ ถือได้ว่าเป็นการกระท าอนาจารโดยการใช้อาวุธ 
(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2562 : 402-403)   

การโทรมหญิง (หรือการกระท ากับชายลักษณะเดียวกัน) หมายถึง การร่วมกันกระท าอนาจารตั้งแต่
สองคนขึ้นไปต้องมีการร่วมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน หากการกระท าของชายคนแรกไม่เป็นความผิดเพราะ
หญิง “ยินยอม” การกระท าของชายทั้งสองก็ไม่เป็นการโทรมหญิง เช่น ฎีกาของความผิดข่มขืนกระท าช าเรา 
สามารถน ามาปรับเป็นบรรทัดฐานกับความผิดฐานอนาจารตามมาตรานี้ได้ ฎีกาที่ 2073/2537 จ าเลยทั้งสอง
ผลัดกันกระท าช าเราผู้เสียหาย จ าเลยที่หนึ่งกระท าช าเราด้วยความยินยอมของผู้เสียหายจึงไม่มีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเรา ส่วนจ าเลยที่ 2 กระท าช าเราโดยผู้เสียหายมิได้ยินยอมจึงมีความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา แต่เมื่อการกระท าของจ าเลยที่หนึ่งไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเสียแล้ว การกระท าของ
จ าเลยที่สองจึงไม่เข้าลักษณะของการโทรมหญิง หากชายสองคน “ต่างคนต่างกระท าอนาจาร” หญิงคน
เดียวกันก็ไม่เป็นการโทรมหญิง (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 415 )    

กระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี 
มาตรา 279 “ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตามต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดย

ใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคล
อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่
อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามี
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้
อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะ
เดียวกันต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต” 
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การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสองบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
วัตถุของการกระท าตามมาตรานี้วรรคหนึ่งคือเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี แต่วัตถุแห่งการกระท าของวรรค

สองคือเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ในการเพ่ิมอายุในการกระท าอนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี เพ่ือให้ความ
คุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระท าทางเพศกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้นเช่น เด็กในส่วนของเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีตามวรรค
สอง ผู้กระท าจะอ้างความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามมาตรา 59 วรรคสามไม่ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 285/1 
บัญญัติว่าการกระท าความผิดตามมาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282วรรคสอง มาตรา 283 วรรคสาม และ
มาตรา 283 ทวิวรรคสอง หากเป็นการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพ่ือให้
พ้นจากความผิดนั้น (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2562 : 415-416)     

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสามบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใด  ๆ 

โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็น
บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 

มาตรา 279 แก้ไขเพ่ิมเติมการกระท าอนาจารโดยการประทุษร้ายซึ่งเดิมอยู่ วรรคสองของมาตรา 279 
ถูกมีการแก้ไขเพ่ิมเติมไปเป็นวรรคสาม  การกระท าตามมาตรานี้เป็นการกระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบ
ห้าปีตามวรรคแรก หรือ การกระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีตามวรรคสอง เป็นการกระท าโดยเด็ก
ไม่ได้ยนิยอมให้กระท าอนาจาร โดยเกิดจากการขู่เข็ญด้วยการใช้ก าลังประทุษร้ายโดยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขืนได้หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน บัญญัติขึ้นมาใหม่ต้องรับโทษหนักขึ้น ประการแรก 
การขู่เข็ญด้วยประการใดๆหมายถึง ท าให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายในอนาคตไม่จ ากัดว่าจะต้องอันตรายแก่ชีวิต
หรือแก่กาย ประการที่สอง โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึงท าการประทุษร้ายแก่กายโดยใช้แรงกายตาม
มาตรา 1(6) ประการที่สาม โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ประการที่สี่ โดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจ
ผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 

ในการแก้ไขอัตราโทษตามมาตรา 279วรรคสองจากเดิม “จ าคุกไม่เกินสิบห้าปีหรือปรับไม่เกินสาม
แสนบาท” เป็นจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ซึ่งได้บัญญัติไว้ใหม่ในมาตรา 279 วรรคสาม 

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคสี่บัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่

อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

ความในวรรคนี้ ต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าการกระท าต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยการใช้วัตถุหรือ
อวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช้อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็
ตาม การกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนได้แก่นิ้วหรือลิ้นของผู้กกระท าหรืออวัยวะเทียมแต่ต้องไม่ใช้อวัยวะ
เพศล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักเป็นการกระท าอนาจารโดยการล่วงล้ า  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
204 

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคห้าบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือจ าคุกตลอดชีวิต” 
ความในวรรคนี้ ต้องรับโทษหนักขึ้น มีความหมายเดียวกันกับวรรคสี่ แต่ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุยังไม่

เกินสิบสามเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็ก
นั้นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม 

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคหกบัญญัติขึ้นใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามี

อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต” 

ความในวรรคนี้ ต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ หมายความว่า ผู้กระท าไม่ มี
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดจริงอยู่ในมือ แต่ท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เช่นใช้
ปืนปลอมขู่ว่าจะยิงให้ตาย ถ้าไม่ยอมให้กระท าอนาจาร ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นตามวรรคนี้  ต้องกระท า
ความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้ามาตั้งแต่แรก โดยวรรคสี่ก าหนดไว้ว่าเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน
ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ส่วน
วรรคห้า เป็นการกระท าเช่นเดียวกับวรรคสี่ แต่ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี 

การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมวรรคเจ็ดบัญญัติข้ึนใหม่ดังนี้ 
“ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้

อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะ
เดียวกันต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต” 

ความในวรรคนี้ต้องรับโทษหนักขึ้น เป็นการกระท าโดยการมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้ใช้อาวุธ
ปืนหรือวัตถุระเบิดก็มีความผิดตามวรรคนี้ อาวุธอ่ืนเช่นมีดสปริงจะต้องมีการใช้จึงจะมีความผิดตามวรรคนี้ 
เพียงแต่น าออกมาแต่ไม่ได้ง้างออกในลักษณะแทงได้และไม่ได้ใช้มีดสปริงในการบังคับเด็กให้ยอมจ านงถือว่าไม่
ผิดว่ากระท าอนาจารโดยการใช้อาวุธ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 427)    

โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะ
เดียวกัน การโทรมเด็กหญิง (หรือการกระท ากับเด็กชายลักษณะเดียวกัน) หมายถึง การร่วมผลัดเปลี่ยนกัน
กระท าอนาจารตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

ต้องกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้ามาตั้งแต่แรก โดยวรรคสี่ก าหนดไว้ว่าเป็นการกระท าโดย
ใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่
เกินสิบห้าปี ส่วนวรรคห้า เป็นการกระท าเช่นเดียวกับวรรคสี่ แต่ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเปรียบเทียบแนวคิด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 และมาตรา 279 
เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 27 พ.ศ.2562 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
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ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ทางเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค าวินิจฉัยของศาล ต ารา วารสาร
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงายการประชุม และเอกสารต่าง  ๆ ที่เผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ในวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลที่ได้จากประมวลกฎหมายอาญา 

ซึ่งเอกสารข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้รวบรวมมาจากต ารา ค าพิพากษาของศาลไทยและ       
ราชกิจานุเบกษา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยการวิเคราะห์

สังเคราะห์และเปรียบเทียบตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับอนาจารและการกระท าอนาจารเด็กตามประมวล

กฎหมายอาญาท่ีแก้ไข 
2.เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการแก้ไข การบังคับใช้และการตีความกฎหมายส่วนของที่เกี่ยวกับ 

การกระท าอนาจารและการกระท าอนาจารเด็ก 
3. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 
ผลการวิจัย 

ประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ.2560 มาตรา 278 ก าหนดให้ การกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบ
ห้าปี ไม่ว่าผู้ถูกกระท าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็ได้รับการคุ้มครองตามมาตรานี้ การกระท าอนาจารเป็นกระท าที่
ไม่สมควรในทางเพศ เพียงแต่กอดจูบ ลูบคล า แตะต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นความผิดส าเร็จ แต่
ถ้าผู้ถูกกระท ายินยอมให้กระท าความผิด การกระท าเช่นนั้นก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ แต่ความยินยอมนั้น
ต้องเกิดจากความสมัครใจคือเป็นความผิดโดยมิได้เกิดจากโดยการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกหลวง ฯลฯ  

ต่อมาประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 27) มีการเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรา 278 วรรคสอง
โดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจารก าหนดว่า การกระท าโดยการใช้วัตถุหรือ
อวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลอ่ืน เป็นเหตุเพ่ิมโทษความผิดฐาน
อนาจารดังกล่าวมานี้เรียกว่าอนาจารโดยการล่วงล้ าซึ่งเป็นความผิดที่ผู้กระท าได้รับโทษหนักขึ้นกว่าอนาจาร
ทั่วไป วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งได้แก่นิ้วหรือลิ้นของผู้กระท าหรืออวัยวะเทียม แต่ต้องไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าเข้า
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ไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลอ่ืน ส่วนของมาตรา 278 วรรคสาม มีการเพ่ิมเติมโดยมีการบัญญัติ
เพ่ิมเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจาร ก าหนดว่ากระท าโดยท าให้ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามี
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด เป็นเหตุเพิ่มโทษ โดยวรรคดังกล่าวมาในข้างต้นได้มีการบัญญัติขึ้นใหม่เพ่ือใช้บังคับใน
ครั้งนี้ ส่วนของมาตรา 278 วรรคสี่ มีการเพิ่มเติมโดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐาน
อนาจาร ก าหนดว่ากระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกัน
อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน เป็นเหตุเพ่ิมโทษ โดยมีอาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิดแต่ยังไม่ได้ใช้ แค่มีไว้ในครอบครองก็ผิดตามวรรคนี้แล้วไม่จ าเป็นต้องใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
ส่วนของการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกันการร่วมกันกระท าอนาจารตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ต้องมีการร่วมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

ประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ.2560 มาตรา 279 ก าหนดให้กระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 
โดยเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตามผู้ถูกกระท าตามมาตรานี้จะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ได้ แต่จะต้องเป็นการ
กระท าอนาจาร คือ การกระท าให้อับอายขายหน้าในทางเพศ ไม่หมายความเฉพาะเพ่ือความใคร่หรือการ
ประเวณีเท่านั้น ถ้าเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปียินยอมให้กระท าความผิด ผู้กระท าก็ผิดตามมาตรา 279 วรรคแรก 
มาตรานี้มีการคุ้มครองเด็ก เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังอ่อนต่อโลก วรรคสองเป็นการกระท าอนาจารโดยเกิด
จากการขู่เข็ญ โดยใช้ก าลังโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตน
เป็นบุคคลอื่น โดยการกระท าอนาจารโดยเด็กนั้นไม่ยินยอม ผู้กระท าต้องรับผิดตามวรรคสอง 

ต่อมาประมวลกฎหมายอาญาปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 27) มีการเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรา 279 วรรคสอง
โดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจารก าหนดว่าการกระท าอนาจารแก่เด็กอายุ
ไม่เกินสิบสามปีเป็นเหตุเพ่ิมโทษ เพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระท าทางเพศกลุ่มต่าง  ๆ มากยิ่งขึ้นได้แก่
เด็ก ส่วนของมาตรา 279วรรคสามมีการเพิ่มเติมโดยมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐาน
อนาจาร ก าหนดว่าถ้ากระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีตามวรรคหนึ่งหรือกระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่
เกินสิบสามปี โดยใช้ก าลังประทุษร้าย ฯลฯ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นเหตุเพ่ิมโทษ ส่วนของมาตรา279
วรรคสี่มีการเพ่ิมเติมโดยมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจาร ก าหนดว่าเป็น   
การกระท าอนาจารโดยการใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนใด ซึ่งต้องไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศหรือ
ทวารหนักของเด็กนั้น วรรคนี้ต้องเป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี เป็นเหตุเพ่ิมโทษ ส่วนของมาตรา
279วรรคห้ามีการเพิ่มเติมโดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจาร ก าหนดว่าเป็น
การกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น แต่
ผู้ถูกกระท าตามวรรคนี้ได้แก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี เป็นเหตุเพ่ิมโทษ ส่วนของมาตรา 279วรรคหกมีการ
เพ่ิมเติมโดยมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจาร ก าหนดว่าได้กระท าโดยท าให้
ผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ถ้าผู้กระท าจะผิดตามวรรคนี้ ต้องกระท าความผิดตาม
วรรคสี่หรือวรรคห้ามาตั้งแต่แรก โดยวรรคสี่ก าหนดไว้ว่าเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่
อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ส่วนวรรคห้า 
เป็นการกระท าเช่นเดียวกับวรรคสี่ แต่ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี เป็นเหตุเพ่ิมโทษ ส่วนของ
มาตรา 279วรรคเจ็ดมีการเพ่ิมเติมโดยมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนของการกระท าความผิดฐานอนาจาร 
ก าหนดว่าได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมี
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ลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันต้องกระท าความผิดตามวรรคสี่หรือ
วรรคห้ามาตั้งแต่แรก โดยวรรคสี่ก าหนดไว้ว่าเป็นการกระท าโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ า
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ส่วนวรรคห้ าเป็นการกระท า
เช่นเดียวกับวรรคสี่ แต่ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี เป็นเหตุเพ่ิมโทษ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

กฎหมายใหม่มีการบังคับใช้และการตีความมกฎหมายอาญาความผิดฐานอนาจารที่กว้างขึ้นและมีการ
ก าหนดโทษที่สูงขึ้นกว่ากฎหมายอาญาฉบับเดิม ได้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในภาค 2 ลักษณะ 9 
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศในเรื่องการกระท าอนาจารตามมาตรา 278และมาตรา279 ได้มีการแก้ไขโดยพระ
ราชพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ได้มีการเพ่ิมการกระท า
ความผิดโดยการกระท าโดยการใช้วัตถุหรืออวัยวะอ่ืน ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ าอวัยวะเพศหรือทวารหนักได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 278 และมาตรา 279 ทั้งสิ้นโดยเป็นการกระท าอนาจารโดยการล่วงล้ า นอกจากได้มี     
การเพ่ิมการกระท าโดยผู้ถูกกระท าเข้าใจว่าผู้กระท ามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 278และ
มาตรา279 ได้มีการเพิ่มการกระท าโดยการมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน ตามมาตรา 278 และหรือ    
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน
ตามมาตรา 279 ดังนั้นได้มีการเพ่ิมอายุของผู้ถูกระท ามาตรา 279 เป็นการคุ้มครองเด็ก ซึ่งในการแก้ไขในครั้ง
นี้เป็นการแก้ไขในเรื่องอัตราโทษเพ่ิมเหตุฉกรรจ์ เหตุลดโทษหรือเหตุยกเว้นโทษ   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีมาตรการในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเพศซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงเพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรมทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ควรเพ่ิมเติม
ความหมายค าว่าอนาจารนั้นยังขาดความชัดเจน ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนเหมือนกับการข่มขืนกระท าช าเราตาม
มาตรา 1(18) จึงเสนอให้มีการบัญญัติถึงนิยามความหมายของค าว่าอนาจารให้มีความชัดเจนแน่นอน เช่น 
เดียวกันกระท าช าเรา 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันปัญหาการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรานั้นไฐ้ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึง
ปริมาณคฐีที่รพ่ิมมากขึ้นในทุกยุคทุกสมัย จะรห็นไฐ้วมาการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราสร้างความ
รสียหายให้แกมิู้รสียหายทั้งรมางกาย จิตใจและรสียงชน่อ ฐังนั้นในทุกประรทศ ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรมจึงถนอ
ไฐ้วมาการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรานั้นรป็นความิิฐร้ายแรงและรป็นการกระท าความิิฐตาม
ประมวลกฎหมายอาญาไทยซึ่งมีความแตกตมางจากกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์  ฐังนี้ การกระท า
ความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราตามกฎหมายอาญาไทย คนอ การกระท าใฐ ๆ รพน่อสนองความใครมของตน โฐย
การใช้อวัยวะรพศสอฐใสมกับอวัยวะรพศ ทวารหนัก หรนอชมองปากของิู้อน่น และการที่ชายขมมขนนชายซึ่งรป็นรพศ
รฐียวกันนั้น ก็รป็นการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรา แตมแตกตมางจากหญิงขมมขนนหญิงซึ่งรป็นรพศ
รฐียวกันที่มีความิิฐาานอนาจารรพียงรทมานั้น และในกรณีสามีขมมขนนภรรยาโฐยชอบฐ้วยกฎหมายนั้นรป็น
ความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรา ซึ่งการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราตามกฎหมายอิสลาม คนอ    
การกระท าิิฐซินา รป็นการกระท าใฐ ๆ ที่กระท าตมออวัยวะรพศหญิง โฐยมีรจตนาร้าย ที่ถนอวมารป็นการจงใจ
กระท าความิิฐ และการกระท าความิิฐในรพศรฐียวกันไมมวมาจะรป็นชายและชาย หญิงและหญิงรมวมประรวณี 
ก็ถนอวมาการกระท าความิิฐาานการกระท าช ารรา แตมสามีภรรยาโฐยชอบฐ้วยกฎหมาย ไมมถนอวมารป็นความิิฐ   
ซินาไมมวมาจะยินยอมหรนอไมมก็ตาม 

งานวิจัยฉบับนี้จึงมุมงรน้นที่จะศึกษาถึงหลักรกณฑ์ รปรียบรทียบลักษณะของการกระท าความิิฐ
รกี่ยวกับรพศและวัตถุประสงค์รพน่อรป็นการรปรียบรทียบความิิฐรกี่ยวกับรพศตามกฎหมายไทยกับกฎหมาย
อิสลามหรนอกฎหมายชารีอะห์ทั้งนี้รพน่อศึกษาข้อฐี ข้อรสีย และแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทยให้สอฐคล้อง
กับสภาพทางสังคม รศรษากิจ และวัฒนธรรมของไทยตมอไทย 
 
ค าส าคัญ : ขมมขนนกระท าช ารรา, กฎหมายชารีอะห์, กระท าิิฐซินา  
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Abstract 

Nowadays unlawful sexual intercourse problems are more severe; worse still, the 
cases have constantly increased overt time. We can see that rape and unlawful sexual 
intercourse offences cause bodily and mentally harm to the victims and taint their 
reputation. Therefore, these offences are deemed very serious in every country, religion and 
culture. They are deemed as crime committing in Thai penal codes but different from 
Islamic laws or Sharia laws. In Thai penal code, rape and unlawful sexual intercourse means 
“sexual gratification by a penetration of the vagina, genitalia by the penis, anus or mouth in 
other person”. Male-on-male rape (gay rape) is deemed as an unlawful sexual intercourse 
offence; however, female-on-female rape (lesbian rape) is deemed as an indecency offence. 
Marital rape is deemed as unlawful sexual intercourse. Comparing to Thai penal code, rape 
and unlawful sexual intercourse offences in Islamic laws are deemed as Zina offences; that 
is to say, any act with malice against vagina is deemed as an intended offence; moreover, 
any offence in same sax whether in male-on-male or female-on-female intercourse is 
deemed as an unlawful one. Nonetheless, a sexual activity between lawful spouse is not 
considered as an offence whether it is consensual or not.  

This paper aims to study principles comparatively, investigate sexual offence 
characteristics and compare sexual offences in Thai law to Islamic laws (Sharia laws) to 
identify their advantage and disadvantage and a way to improve Thai laws to keep up with 
Thai society, economy and culture.  
 
Keywords : unlawful sexual intercourse, Sharia law and Zina offence 
 

                                                           
1 This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
ความิิฐรกี่ยวกับรพศนั้นในปัจจุบันประรทศไทยมีปัญหาอาชญากรรมความิิฐรกี่ยวกับรพศ

คมอนข้างมาก ในขณะที่ความิิฐรกี่ยวกับรพศนั้นถนอไฐ้วมารป็นความิิฐที่กระทบตมอความรู้สึกของประชาชนรป็น
อยมางมาก รวมทั้งยังท าให้รสน่อมรสียตมอรมางกายและสภาพจิตใจกับิู้รสียหายอีกฐ้วยและยังรป็นสารหตุที่ท าให้
สถาบันครอบครัวไฐ้รับิลกระทบในฐ้านความมั่นคง ชน่อรสียงที่จะรป็นปัญญาภายใครอบครัวตมอไปอีก ฐังรชมน
วมานี้บทบัญญัติกฎหมายไทยที่รกี่ยวกับความิิฐทางรพศนั้น จึงรป็นบทบัญญัติที่ถนอวมามีความส าคัญในทุกสังคม 
ทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนา นอกจากนี้กฎหมายไทยรองก็ไฐ้มีการแก้ไขรปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับ 
รพราะรนน่องจากคฐีที่มีความความรก่ียวกับรพศในาานขมมขนนกระท าช ารรามีรพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้ม
ที่คฐีและข้อกฎหมายจะมีความซับซ้อนรพ่ิมมากขึ้น ไมมวมาจะรป็นการรักรมวมรพศในลักษณะตมาง ๆ ทั้งชายรัก
ชาย และหญิงรักหญิง ความิิฐรกี่ยวกับรพศในปัจจุบันจึงรป็นที่นมาสนใจของประชาชน รพราะในปัจจุบันนี้ใน
รรน่องรกี่ยวกับรพศฐังกลมาวรป็นรรน่องใกล้ตัวของประชาชนในสังคมมากขึ้น รวมถึงการกระท าที่รป็นความิิฐ
รกี่ยวกับรพศนั้นยังมีความรุนแรงรพ่ิมขึ้นตามล าฐับ สมวนใหญมมักรกิฐขึ้นกับรฐ็กที่ยังไมมบรรลุนิติภาวะโฐยที่ตัว
ิู้รสียหายจะยินยอมหรนอไมมก็ตาม นอกจากนี้อายุของิู้ถูกกระท ายังรป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ทั้งขณะ ที่
ถูกลมวงละรมิฐิู้ถูกกระท านั้นอยูมในชมวงระหวมางอายุรทมาไหรม และมีแนวโน้มวมาจะรพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งนี้ในปัจจุบันสังคมไทย ก็ไฐ้มีการคุกคามทางรพศหลากหลายรูปแบบไมมใชมรพียงแคมชายและหญิง
รทมานั้น ถึงแม้วมาพระราชบัญญัติวมาฐ้วยกฎหมายรกี่ยวกับรพศไฐ้ก าหนฐถึงลักษณะของความิิฐรกี่ยวกับรพศตมาง
ฐังรชมน การขมมขนนกระท าช ารรา รมน่อกมอนก าหนฐแตมรพียงวมา “ชายใฐ” นั้นแสฐงให้รห็นวมากฎหมายไทยตระหนัก
ถึงิู้กระท าิิฐที่รป็นรพศชายรทมานั้นที่จะสามารถท าความิิฐไฐ้หรนอการพาไปรพน่ออนาจารหรนอการโทรมหญิง 
รป็นต้น แตมทั้งนั้นบทลงโทษก็มีความรุนแรงถึงข้ันประหารชีวิต ถ้าจ ารลยรับสารภาพ รป็นประโยชน์แกมคฐีศาลก็
พิจารณาลฐโทษลงกึ่งหนึ่งรป็นจ าคุกตลอฐชีวิต จ าคุก 50 ปี ตามล าฐับมูลรหตุคฐีนั้น แตมในปัจจุบันนี้ความิิฐ
รกี่ยวกับรพศนั้นไฐ้รปลี่ยนไปแล้ว รนน่องจากสามารถรกิฐกับหญิงกระท าตมอชายหรนอรพศรฐียวกันก็ไฐ้ ตามตัวบท
ของกฎหมายที่บอกวมา “ิู้ใฐ” นั้นจึงแสฐงให้รห็นวมากฎหมายไทยไฐ้มีการพัฒนาให้รหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ 
รพน่อลฐความไมมรสมอภาคในสังคม แตมก็สมงิลให้มีการละรมิฐสิทธิที่รพ่ิมทวีคูณขึ้นรนน่องจากมีปัจจัยหลายประการ
ที่มีิลกระทบตมอสภาวะทางอารมณ์ฐังรชมน ปัจจุบันรป็นยุคของรทคโนโลยี โซรชียลมีรฐีย ยูทูป อินสตราแกรม และ
การมีสน่อลามกอยูมในอินรทอร์รน็ตรป็นจ านวนมาก รป็นต้น รวมถึงประชาชนคนไทยปัจจุบัน ใช้สน่อรทคโนโลยีที่ไมม
รหมาะสม ปรับตัวไมมทันถึงความทันสมัย อยมางรชมนการลงรูปภาพหรนอวีฐีโอที่อนาจารการพิมพ์ข้อความที่ไมม
รหมาะสม ไมมค านึงถึงความปลอฐภัยของตนรอง รป็นที่ลมอตาลมอใจของบุคคลิู้ไมมหวังฐี และกลายมารป็นสารหตุ
ของการกระท าความิิฐจึงรป็นข้อสันนิษาานวมา กฎหมายไทยยังไมมมีความนมารกรงกลัววมาฐ้วยกฎหมายรกี่ยวกับ
รพศแตมอยมางใฐ ทั้งนี้ในประรทศไทยก็มีประชากรจ านวนมากที่นับถนอศาสนาอิสลาม โฐยรฉพาะทางภาคใต้ของ
ประรทศไทย ซึ่งในศาสนาอิสลามก็ไฐ้มีกฎหมายที่ใช้บังคับรป็นของตนรอง โฐยไฐ้รับอิทธิพลมาจาก ค าสอน
ศาสนาอิสลามและรป็นค าสอนที่รครมงครัฐ รมน่อิู้ที่นับถนอศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธตมางรป็นคนไทยไฐ้อยูม
อาศัยและมีวัฒนธรรมทางสังคมที่ใกล้ชิฐกัน จึงมีความจ ารป็นที่จะต้องศึกษาการกระท าความิิฐตามกฎหมาย
อิสลามรปรียบรทียบกับกฎหมายไทย ซึ่งประรทศไทยนั้นก็ไฐ้มีการแก้ไขรปลี่ยนแปลงกฎหมายอยูมรสมอมาใน  
แตมละปีรวมถึงการปรับรปลี่ยนรพ่ิมอัตราโทษที่แม้วมาจะยังคงมีชมองวมางอยูมคมอนข้างมากพอสมควร รหตุนี้
กฎหมายไทยนั้นจึงยังไมมตอบโจทย์ตามรจตนารมของกฎหมายที่จะคุ้มครองบุคคลในความิิฐรกี่ยวกับรพศไฐ้ 
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รชมนนั้นการน าตัวบทกฎหมายไทยที่มีการแก้ไขรปลี่ยนแปลงลมาสุฐมารปรียบรทียบกับกฎหมายอิสลาม ทั้ง     
การบังคับใช้และการก าหนฐระวางโทษ กฎหมายไทยไฐ้มีการก าหนฐความิิฐรกี่ยวกับรพศรพ่ิมสูงขึ้นจากรฐิม 
และมีการแก้ไขกฎหมายรกี่ยวกับรพศหลายครั้ง ไมมวมาจะรป็นบุคคลรพศรฐียวกันหรนอตมางรพศก็ตาม โฐยมีการ
ก าหนฐโทษไว้อยมางสูง สมวนกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์นั้น มีบทลงโทษที่หนัก รพราะในศาสนา
อิสลาม มีความรครมงครัฐในรรน่องการใช้ชีวิตประจ าวัน การละหมาฐ การถนอศีลและโฐยรฉพาะรกี่ยวกับรพศรป็น
รรน่องท่ีทางศาสนาไฐ้ให้ความส าคัญรป็นอันฐับต้น รนน่องจากการกระท ารกี่ยวกับรพศบางอยมางถนอรป็นสิ่งต้องห้าม
ของศาสนาอิสลาม ในรรน่องประรพณีและวัฒนธรรมความิิฐรกี่ยวกับรพศที่มีอยูมแล้ว 

งานวิจัยฉบับนี้ ิู้วิจัยมุมงรน้นที่จะศึกษาถึงลักษณะ หลักรกณฑ์ บทลงโทษและการรปรียบรทียบของ
กฎหมายไทย ที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาวมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศกับกฎหมายอิสลามหรนอกฎหมาย
ชารีอะห์ ที่ระบุไว้ใน ซินา (ความิิฐาานิิฐประรวณี) วมากฎหมายไทยที่รกี่ยวกับรพศควรจะไปแนวทิศทางใฐ 
รพน่อทราบถึงหลักรกณฑ์ แนวทางการตีความ การบังคับใช้กฎหมายและการก าหนฐโทษในความิิฐรกี่ยวกับรพศ
ตามกฎหมายไทยรปรียบรทียบกฎหมายอิสลามหรนอกฎหมายชารีอะห์และน าข้อฐี ข้อรสียมารสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขกฎหมายให้สอฐคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. รพน่อต้องการรปรียบรทียบถึงลักษณะ หลักรกณฑ์ บทลงโทษของแตมละกฎหมายรป็นอยมางไรใน
ระหวมางกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม วมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศ  

2. รพน่อรสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายไทยที่วมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศ ให้สอฐคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
รป็นการรปรียบรทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ วมากฎหมายความิิฐ

รกี่ยวกับรพศท้ังสองฉบับ วมามีการตราขึ้นมาในรูปแบบใฐ มีการก าหนฐอัตราโทษแตกตมางหรนอรหมนอนกันหรนอไมม
อยมางไร โฐยที่กฎหมายไทยระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 วมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศสมวน
กฎหมายอิสลามหรนอรรียกอีกอยมางหนึ่งวมา กฎหมายชารีอะห์ ที่วมาฐ้วยความิิฐซินา (ความิิฐาานิิฐประรวณี) 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยศึกษาความิิฐรกี่ยวกับรพศรปรียบรทียบระหวมางกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลามหรนอ

กฎหมายชารีอะห์ โฐยมีรอกสารที่รกี่ยวข้องฐังตมอไปนี้ 
การขมมขนน หมายถึง การกระท าใฐๆ ที่กระท าโฐยคนคนหนึ่งหรนอหลายคน ตมออีกคนหนึ่งโฐย

ปราศจากความยินยอม โฐยรป็นิลมาจากการขูมรข็ญหรนอใช้ก าลังคุกคาม หรนอจากการที่ิู้ถูกกระท า             
ไร้ความสามารถในการป้องกันตัวรอง  

การกระท าช ารรา หมายถึง การกระท ารพน่อสนองความใครมของิู้กระท าโฐยการใช้อวัยวะรพศลมวงล้ า
ตมออวัยวะรพศ ทวารหนัก หรนอชมองปากของิู้ถูกกระท าโฐยที่ิู้กระท าไมมยินยอม 

การรมวมประรวณี หมายถึง การรมวมรพศตามธรรมชาติ รฉพาะชายและหญิง 
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ใช้ก าลังประทุษร้าย หมายถึง การประทุษร้ายแกมรมางกายหรนอจิตใจไมมวมาจะรป็นการใช้ก าลังหรนอกระท า
ฐ้วยวิธีใฐก็ตามซึ่งรป็นรหตุที่ให้ิู้ถูกกระท าไมมสามารถขัฐขนนไฐ้  

โทษส าหรับการกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราโฐยประรทศไทยก าหนฐโทษส าหรับการ
กระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราไว้หนัก และกระท าความิิฐาานอนาจารที่ไฐ้ท าโฐยท าให้ิู้ถูกกระท า
รข้าใจวมา ิู้กระท ามีอาวุธปืน หรนอวัตถุระรบิฐิู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 276 วรรคสอง มาตรา 277 
วรรคสาม มาตรา 278 วรรคสามและมาตรา 279 วรรคหก)  

มีการแก้ไขระวางโทษขั้นต่ าของาานความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรารฐ็ก มาตรา 277 วรรคหนึ่ง    
จาก “จ าคุกตั้งแตม 4 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแตม 80,000 ถึง 400,000 บาท”รป็น“จ าคุกตั้งแตม 5 ปีถึง 20 ปี 
และปรับตั้งแตม 100,000 ถึง 400,000 บาท”รนน่องจากการขมมขนนกระท ารรารฐ็กควรมีการก าหนฐระวางโทษ
หนักกวมา การขมมขนนกระท าช ารราบุคคลตามาตรา 277 รพน่อรป็นการยับยั้งิู้กระท าความิิฐไมมให้กระท าตมอรฐ็ก
ที่ไมมสามารถปกกันตนรองไฐ้รหมนอนกับิู้ใหญม 

การก าหนฐรพิ่มรติมให้การกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรารฐ็กและอนาจารรฐ็กอายุไมมรกิน 13 
ปีต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 277 วรรคสอง, มาตรา 279 วรรคสอง)   

มีการรพ่ิมการก าหนฐโทษจ าคุกตลอฐชีวิตในมาตรา 280 (1) กรณีการกระท าความิิฐาานอนาจาร
บุคคลตามมาตรา 278 หรนอาานอนาจารรฐ็กตามมาตรา 279 ซึ่งรป็นรหตุให้ิู้ถูกกระท าไฐ้รับอันตรายสาหัส 
รนน่องจากไฐ้มีการก าหนฐความิิฐาานอนาจารโฐยการลมวงล้ าอวัยวะรพศหรนอทวารหนักของิู้อน่นฐ้วยวัตถุอน่นใฐ
ซ่ึงรป็นการกระท าที่มีลักษณะร้ายแรงจึงสมควรรพิ่มโทษจ าคุกตลอฐชีวิตในมาตรา 280 (1) ที่รป็นรหตุฉกรรจ์ให้
ไฐ้สัฐสมวนกันและรพน่อให้ศาลใช้ฐุลพินิจในการก าหนฐบทลงโทษไฐ้อยมางรหมาะสมกับข้อรท็จจริงในการกระท า
ความิิฐแตมละกรณ ี

ก าหนฐให้ความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรารป็นความิิฐอาญาแิมนฐินที่ยอมความไมมไฐ้ รนน่องจากรป็น
อาชญากรรมร้ายแรงที่รป็นภัยของสังคมและรป็นการท าร้ายทั้งรมางกายและจิตใจของิู้ถูกกระท า รว้นแตมรป็น
การกระท าระหวมางคูมสมรสรพน่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว โฐยการกระท าความิิฐจะต้องไมมรกิฐตมอหน้า
ธารก านัล หรนอไมมรป็นรหตุให้ิู้ถูกกระท าไฐ้รับอันตรายสาหัสหรนอถึงแกมความตาย ถึงจะสามารถยอมความไฐ้ 
และก าหนฐให้ความิิฐาานอนาจารโฐยการลมวงล้ าอวัยวะรพศหรนอทวารหนักซึ่งมีลักษณะร้ายแรงรทียบรทมาการ
ขมมขนนกระท าช ารราไมมให้รป็นความิิฐอันยอมความไฐ้ฐ้วยรชมนกัน โฐยยกรว้นกรณีการกระท าระหวมางคูมสมรส ที่
ไมมรกิฐตมอหน้าธารก านัล หรนอไมมรป็นรหตุให้ิู้ถูกกระท าไฐ้รับอันตรายสาหัสหรนอถึงแกมความตาย รชม นรฐียวกัน 
ทั้งนี้รป็นไปตามมาตรา 281 

ก าหนฐรพ่ิมรติมจากรฐิมในมาตรา 285 ให้การกระท าความิิฐรกี่ยวกับรพศแกมบุพการี พ่ีน้องรมวมบิฐา
มารฐา หรนอรมวมแตมบิฐาหรนอมารฐา ญาติสนบสายโลหิต และิู้อยูมภายใต้อ านาจฐ้วยประการอน่นใฐ ิู้กระท าต้อง
รับโทษหนักขึ้น รนน่องจากการกระท าความิิฐรกี่ยวกับรพศแกมบุคคลฐังกลมาว รป็นรรน่องที่ขัฐตมอศีลธรรมที่
ิู้กระท าความิิฐควรต้องรับโทษหนักขึ้น  

ก าหนฐให้การกระท าความิิฐรกี่ยวกับรพศแกมบุคคลซึ่งไมมสามารถปกป้องตนรองไฐ้รนน่องจากรป็นิู้
ทุพพลภาพ ิู้มีจิตบกพรมอง โรคจิต หรนอจิตฟ่ันรฟือน คนป่วยรจ็บ คนชรา สตรี มีครรภ์หรนอิู้ซึ่งอยูมในภาวะ ไมม
สามารถรู้ิิฐชอบ ิู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นกวมาที่บัญญัติไว้ส าหรับความิิฐนั้นๆ 1 ใน 3 ตามมาตรา 285/2 
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รพน่อรป็นการคุ้มครองบุคคลที่ไมมสามารถปกป้องตนรองไฐ้ ซึ่งิู้กระท าความิิฐมีโอกาสกระท าความิิฐส ารร็จ  
ไฐ้งมายกวมาการกระท าตมอบุคคลปกติที่สามารถปกป้องตนรองไฐ้ 

กฎหมายอาญาอิสลาม 
ค านิยามการิิฐประรวณีคนอ การสอฐอวัยวะรพศชายที่รป็นมุสลิมมีสติสัมปชัญญะบรรลุศาสนภาวะ 

และรู้วมาสิ่งที่ท าอยูมนั้นรป็นสิ่งที่ อิสลามต้องห้ามที่อาศัยรัาอิสลามรข้าไปในอวัยวะรพศหญิงโฐยมิไฐ้มี
ความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยา ซึ่งแม้รป็นจะรป็นวิธีปกติธรรมชาติแตมก็รป็นที่ต้องห้ามทางกฎหมาย (ชะชีอะฮฺ)  
ซินา หมายถึง การมีรพศสัมพันธ์ฐ้วยความยินยอมระหวมางชายหญิงที่มิไฐ้สมรสกันตามกฎหมาย ลิวาฏ (การ
รมวมสังวาสทางทวารหนัก) ถนอรป็นการลมวงิิฐประรวณีที่ศาสนาห้าม โฐยทมานรราะสูล กลมาววมา รมน่อิู้ชายมี
ความสัมพันธ์กับิู้ชาย ก็รทมากับท้ังสองรป็นิู้ิิฐประรวณี 

บทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดประเวณี 
ในระยะแรกอิสลามก าหนฐบทลงโทษส าหรับิู้กระท าิิฐประรวณีคนอ การกักขังิู้กระท าความิิฐใน

บริรวณบ้าน หรนออาจลงโทษโฐยใช้ค าพูฐฐมาวมาและประณามอยมางรุนแรง การลงโทษฐังกลมาว มีวัตถุประสงค์
รพน่อให้ิู้กระท าความิิฐรกิฐความละอายใจในสิ่งที่ตนไฐ้กระท าไป หากกระท านั้นรป็นการกระท าต้องห้ามที่
ร้ายแรงของกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ก็มีการก าหนฐระวางโทษไว้อยมางสูง คนอ การประหารชีวิต 
โฐยการปาหินจนิู้กระท าิิฐถึงแกมความตาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยรปรียบรทียบอัตราโทษตามกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม รรียกอีกอยมางหนึ่งวมา กฎหมาย

ชารีอะห์ ซึ่งรป็นการรรียนรู้การรปรียบรทียบอัตราโทษของกฎหมายทั้งสองฉบับ โฐยมุ้งรน้นไปในรูปแบบของ
การรทียบตัวบทและหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งรรียกอีกอยมางหนึ่งวมา กฎหมายชารีอะห์ ที่ระบุไว้ใน ซินา 
(ความิิฐาานิิฐประรวณี) ซึ่งกฎหมายไทยที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 วมาฐ้วยความิิฐ
รกี่ยวกับรพศ รป็นการศึกษาวิจัยรชิงคุณภาพ ซึ่งฐ ารนินการวิจัยรชิงรอกสาร 

1. ประชากรและกลุมมตัวอยมาง 
การวิจัยฐังกลมาวนี้รป็นการศึกษาวิจัยโฐยการวิรคราะห์จากรอกสาร จึงไมมไฐ้ระบุประชาชนกรและกลุมมตัวอยมาง 
2. รครน่องมนอที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยฐังกลมาวนี้ รป็นการวิจัยทางรอกสาร โฐยศึกษาค้นคว้าจากแหลมงข้อมูลจากรอกสารตมาง  ๆ ที่

รกี่ยวข้องกับความิิฐรกี่ยวรพศทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามหรนอกฎหมายชารีอะห์ ไฐ้แกม กฎหมาย 
ต ารา และรอกสารตมาง ๆ ที่ริยแพรมทางอินรทอร์รน็ต รพน่อน ามารป็นพน้นาานความรู้ในการวิรคราะห์ รปรียบรทียบ
ข้อมูลที่ไฐ้มาให้รกิฐความรู้ใหมมตมอไป 

3. การรก็บรวบรวมข้อมูล 
ิู้วิจัยรก็บรวบรวมรอกสารข้อมูลจากแหลมงข้อมูลตมาง ๆ จากแหลมงที่มาหลายหลาก รวมถึงรอกสาร 

ทางวิชาการอน่น ๆ ที่รกี่ยวข้องรนน้อหาที่ิู้ท าวิจัยสนใจ ประกอบฐ้วยต ารา ข้อมูลรอกสารตมาง  ๆ ที่ริยแพรม    
ทางอินรทอร์รน็ต 

4. การวิรคราะห์ข้อมูล 
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ิู้วิจัยไฐ้น าข้อมูลที่ไฐ้จากการศึกษาและค้นคว้ารอกสารทางวิชาการตมาง  ๆ โฐยการวิรคราะห์และ
รปรียบรทียบ ซึ่งรป็นการวิรคราะห์ข้อมูลโฐยใช้การวิรคราะห์รนน้อหา รพน่อสรุปประรฐ็นส าคัญ ๆ ฐังตมอไปนี้  

4.1 หลักรกณฑ์ และรูปแบบของตัวบทกฎหมาย 
4.2 รทียบอัตราโทษของกฎหมาย  
4.3 ความแตกตมางของกฎรกณฑ์ และรนน้อหา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงหลักรกณฑ์ แนวทางการตีความ การบังคับใช้กฎหมายและการก าหนฐโทษใน
ความิิฐรกี่ยวกับรพศตามกฎหมายไทยรปรียบรทียบกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ 

2. ท าให้สามารถรสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายให้สอฐคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

ผลการวิจัย 
กฎหมายไทยในความิิฐรกี่ยวกับรพศซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาวมาฐ้วยความิิฐรกี่ยว    

รพศนั้น รกี่ยวกับความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรา หมายถึงการกระท าใฐๆ รพน่อสนองความใครมของตน โฐยการ
ใช้อวัยวะรพศกระท าตมออวัยวะรพศ ทวารหนัก หรนอชมองปากของิู้อน่น อันถนอรป็นการใช้ก าลังประทุษร้าย ท าให้
ิู้อน่นไมมสามารถขัฐขนนไฐ้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (18) ซึ่งรป็นการท าให้ิู้อน่นไฐ้รับความรสียหาย
แกมรมางกายหรนอจิตใจ ซึ่งิู้ถูกกระท าไมมยินยอมที่จะรมวมประรวณี ไมมวมาจะรป็นการขูมรขมน หรนอใช้อาวุธใฐ  ๆ ใน
การกระท าความิิฐนั้น ท าให้ิู้อน่นมีความรสียหายในการกระท าฐังกลมาว ไมมรวมการใช้วัตถุอน่นใฐกระท าตมอ
อวัยวะรพศของิู้อน่น แตมจะถนอรป็นอนาจารร้ายแรงที่มีโทษรทียบรทมากับการขมมขนนกระท าช ารราแทนการอนาจาร
นี้รป็นการลมวงล้ ารข้าไปในอวัยวะรพศของิู้อน่น โฐยการสอฐใสม หรนอถูไถโฐยการใช้นิ้ว หรนออุปกรณ์ใฐ ๆ กระท า
ตมออวัยวะิู้อน่นหรนอใช้ก าลังประทุษร้าย รพน่อให้ิู้อน่นไมมขัฐขนนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 สมวนใน
กรณีท่ีกฎหมายอาญาไฐ้มีการแก้ไขหรนอรปลี่ยนบทบัญญัติวมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศ ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งไฐ้มี
การแก้ไขรพ่ิมรติมในรรน่องของรพศรฐียวกันขมมขนนกันไฐ้หรนอไมมและสามีขมมขนนภรรยาไฐ้หรนอไมม ฐังตัวอยมาง
ลักษณะความิิฐที่กลมาวตมอไปนี้ 

- ชายขมมขนนชาย ิิฐาานขมมขนนกระท ารรา รนน่องจากกระท าใฐ ๆ ที่กระท าตมอทวารหนักของิู้อน่น    
การกระท าฐังกลมาว ไฐ้สอฐใสมอวัยวะรพศกับทวารหนักของิู้อน่นและไฐ้ใช้ก าลั งประทุษร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 (อัตราโทษคนอ จ าคุกตั้งแตมสี่ปีถึงยี่สิบปีหรนอปรับตั้งแตมแปฐหมน่นบาทถึงสี่แสนบาท) 

- หญิงขมมขนนหญิง ิิฐาานอนาจารร้ายแรงที่มีความิิฐรทียบรทมาความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรารป็น
รพียงการใช้นิ้วถูไถหรนออุปกรณ์ใฐ ซึ่งไมมไฐ้กระท ากับอวัยวะรพศตมออวัยวะรพศฐ้วยกัน หากรป็นการใช้ก าลัง
ประทุษร้าย อันรป็นรหตุที่ิู้อน่นไมมสามารถขัฐขนนไฐ้ รพน่อสนองความใครมของตนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 (อัตราโทษคนอ จ าคุกไมมรกินสิบปี หรนอปรับไมมรกินสองแสนบาทหรนอท้ังจ าทั้งปรับ) 

- สมวนในกรณีสามีขมมขนนภรรยา ถนอวมารป็นความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรา แตมการกระท าฐังกลมาว
สามารถยอมความไฐ้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281 ถ้ามิไฐ้กระท าตมอหน้าธารก านัลหรนอไมมรป็นรหตุ
ให้ิู้ถูกกระท าไฐ้รับอันตรายสาหัสหรนอถึงแกมความตาย รนน่องจากรป็นความิิฐาานขมมขนนระหวมางสามีภรรยาที่
อยูมกินกันฉันสามีภรรยา ศาลจะให้รับโทษน้อยกวมาโทษที่กฎหมายก าหนฐไว้รพียงใฐก็ไฐ้ ในกรณีที่มีค าพิพากษา 
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ให้ลงโทษจ าคุก คูมสมรสฝ่ายใฐฝ่ายหนึ่งประสงค์จะฟ้องหยมา สามารถกระท าไฐ้โฐยการแจ้งให้ศาลทราบตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรค 4 

กฎหมายอาญาไทยวมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศ ไฐ้ก าหนฐบทลงโทษในการขมมขนนไว้มี 3 กรณี ฐังนี้  
1. กรณีรป็นรฐ็ก  
- รฐ็กท่ีอายุไมมรกิน 15 ปี ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 5 – 20 ปี และปรับตั้งแตม 100,000 – 400,000 บาท 
- รฐ็กท่ีอายุไมมรกิน 13 ปี ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 7 – 20 ปี และปรับตั้งแตม 140,000 – 400,000 บาท 
- ท าให้ิู้ถูกกระท ารข้าใจวมามีอาวุธอน่นใฐ หรนอวัตถุระรบิฐ ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 10 – 20 ปี และปรับตั้ง

แตม 200,000 – 400,000 บาท  
- กระท าโฐยมีอาวุธอน่นใฐ หรนอวัตถุระรบิฐ ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 15 – 20 ปี และปรับตั้งแตม 300,000 

– 400,000 บาท 
2. กรณีของบุคคลทั่วไป 
- ขมมขนน ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 4 – 20 ปี และปรับตั้งแตม 80,000 – 400,000 บาท 
- ขมมขนน ท าให้ิู้ถูกกระท ารข้าใจวมามีอาวุธอน่นใฐ หรนอวัตถุระรบิฐ ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 7  – 20 ปี และ

ปรับตั้งแตม 140,000 – 400,000 บาท 
- ขมมขนน โฐยมีอาวุธอน่นใฐ หรนอวัตถุระรบิฐ ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 15 – 20 ปี และปรับตั้งแตม 300,000 

– 400,000 บาท  
3. กรณีอน่นๆ  
- ขมมขนน ท าให้ิู้ถูกกระท าไฐ้รับอันตรายสาหัส ต้องโทษจ าคุกตั้งแตม 15  – 20 ปี และปรับตั้งแตม 

300,000 – 400,000 บาท 
- ขมมขนน ท าให้ิู้ถูกกระท าถึงแกมความตาย ต้องโทษจ าคุก ตลอฐชีวิตหรนอประหารชีวิต  
กฎหมายอิสลามลักษณะอาญาวมาฐ้วยรรน่องความิิฐซินา หมายความวมาความิิฐาานิิฐประรวณี  ซึ่ง

หมายถึงการกระท าใฐๆ ที่กระท าตมออวัยวะรพศหญิงนั้น โฐยน าอวัยวะรพศชายลมวงล้ ารข้าไปในอวัยรพศหญิง
โฐยมีรจตนาร้าย ที่ถนอลักษณะวมารป็นการจงใจกระท าความิิฐ และการกระท านั้นิู้กระท ายมอมรู้อยูมแล้ววมารป็น
การกระท าที่ต้องห้ามของศาสนาอิสลาม ิิฐตมอประรพณีและวัฒนธรรม ไมมวมาจะยินยอมหรนอไมมก็ตามที่ชาว
มุสลิมต้องยึฐถนอปฏิบัติ ในการรมวมประรวณีนั้นให้หมายความรวมถึงคูมสมรสของตนและบุคคลอน่นที่ไมมใชมคูมสมรส
ของตน รนน่องจากจะรมวมประรวณีกับหญิงใฐไฐ้ก็ตมอรมน่อหญิงนั้นรป็นคูมสมรสของชายนั้นตามกฎหมายอิสลาม 
ความิิฐลักษณะนี้รป็นความิิฐรกี่ยวกับรพศของกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ รนน่องจากกฎหมาย
อิสลามรป็นกฎหมายที่ยึฐหลักในการให้ความส าคัญกับธรรมชาติของมนุษย์ 

- ตามกฎหมายอิสลามก าหนฐให้ชายรทมานั้นที่รป็นิู้กระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราหญิง โฐย
ไมมมีบทบัญญัติให้หญิงรป็นิู้กระท าความิิฐาานกระท าช ารราชาย  สมวนในกรณีที่หญิงรมวมประรวณีกับหญิง 
รวมทั้งชายรมวมประรวณีกับชายนั้นรป็นการมีรพศสัมพันธ์ระหวมางหญิงกับหญิง และชายกับชาย ซึ่งการกระท า
รชมนวมานี้รป็นการกระท าที่ถนอวมารป็นบาปอยมางหนึ่งและรป็นสิ่งต้องห้าม รมน่อหญิงใฐไฐ้ลมวงล้ าหญิงอีกฝ่ายหนึ่ง
และชายใฐไฐ้ลมวงล้ าชายอีกฝ่ายหนึ่ง โฐยมีการกลมาวไว้วมา “ิู้ชายห้ามมองสมวนที่รป็นอวัยวะห้ามมองของิู้ชาย 
และิู้หญิงห้ามมองที่รป็นอวัยวะห้ามมองของิู้หญิง” ถนอวมารป็นความิิฐซินา หรนอที่รรียกวมาความิิฐาานิิฐ
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ประรวณี การก าหนฐระวางโทษนั้นจะต้องลงโทษ โฐยการตะอฺชีร (การลงโทษรชิงตักรตนอนและสั่งสอน) นั้นตาม
ความรหมาะสมของิู้กระท าิิฐข้อต้องห้าม 

- สามีรมวมประรวณีภรรยาต้องรป็นคูมสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายอิสลามโฐยการิมานพิธีนิกะห์ (พิธีการ
แตมงงาน) จึงจะไมมมีความิิฐาานซินา ฐังนั้นสามีขมมขนนภรรยาจึงไมมรป็นความิิฐตามกฎหมายอิสลาม ซึ่ง
แตกตมางกฎหมายอาญาที่ก าหนฐให้การขมมขนนกระท าช ารราแม้รป็นสามีภรรยากันก็รป็นความิิฐกฎหมาย 

ซึ่งกฎหมายอิสลามหรนอกฎหมายชารีอะห์จะรป็นบทลงโทษส าหรับิู้กระท าิิฐประรวณี ในกรณี
ส าหรับิู้กระท าิิฐประรวณีที่ยังไมมไฐ้สมรสบทลงโทษฮัฐของความิิฐซินาส าหรับิู้ที่ยังมิไฐ้สมรสนั้น คนอการ
โบยจ านวนหนึ่งร้อยทีและรนรรทศรป็นรวลาหนึ่งปี จะมีโทษสถานรบากวมาส าหรับิู้กระท าความิิฐประรวณี  ที่
สมรสแล้ว ไมมวมาจะรป็นชายหรนอหญิงมีโทษรทมากันกับบทลงโทษส าหรับิู้กระท าิิฐซินา ซึ่งสมรสแล้วอัรรอจญ์มฺ 
กลมาวคนอการขว้างปาฐ้วยก้อนหินจนกระท่ังตาย 

ฐังนั้นกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามหรนอกฎหมายชารีอะห์นั้น จะมีความแตกตมางกันอยมางรห็นไฐ้
ชัฐ ในรรน่องของการก าหนฐบทลงโทษของิู้กระท าความิิฐที่สูงขึ้นลักษณะของความิิฐ หลักรกณฑ์ในการ
ตัฐสินมูลความิิฐ และสมงิลให้มีความรุนแรงรพ่ิมขึ้นฐ้วยรชมนกัน ตัวบทกฎหมายมีการแบมงโทษที่แตกตมางกัน
ตามมูลความิิฐและมีรจตนารมที่แตกตมางกันของกฎหมายนั้น ฐังนี้จึงรห็นวมาบทลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยมีความหลากหลายจ าแนกการลงโทษของแตมมูลรหตุความิิฐ ตามอายุ ตามลักษณะ และการ
ก าหนฐบทลงโทษที่ตมางกันสูงสุฐคนอประหารชีวิต ต่ าที่สุฐคนอการรสียคมาปรับ จึงรป็นการการก าหนฐบทลงโทษที่
แตกตมางกับหรนอหนักกวมากฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ิลที่ไฐ้จากรปรียบรทียบความิิฐรกี่ยวกับรพศระหวมางกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมาย

ชารีอะห์นั้น ในสมวนของกฎหมายไทยที่ความิิฐรกี่ยวกับรพศจะรห็นไฐ้วมา กฎหมายของไทยไฐ้มีการแก้ไข
รปลี่ยนแปลงจ านวนหลายฉบับ โฐยการให้ค านิยามกฎหมายฐังกลมาวที่แคบลง รชมน ความิิฐาานขมมขนนกระท า
ช ารรารป็นการกระท าใฐ ๆ กระท าตมออวัยวะรพศ ทวารหนัก หรนอชมองปากรพียงรทมานั้น รพน่อสนองความใครมของ
ิู้กระท ารองฐ้วย รวมถึงไฐ้ใช้ก าลังประทุษร้าย หรนอมีอุปกรณ์อน่นใฐกระท าให้ิู้รสียหายยินยอมจึงจะรป็น
ความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารรา สมวนกรณีท่ีใช้นิ้วหรนออุปกรณ์อน่นใฐทางรพศ ลมวงล้ ารข้าไปในอวัยวะรพศนั้นถนอ
วมารป็นความิิฐาานอนาจาร แตมไมมถนอวมารป็นความิิฐาานขมมขนน นอกจากนี้กฎหมายไทยยังมีอัตราโทษที่
รพ่ิมข้ึน โฐยวินิจฉัยความิิฐของิู้กระท าวมาไฐ้กระท าความิิฐไว้รพียงใฐ รพราะรนน่องจากโทษของกฎหมายไทย
ที่วมาฐ้วยความิิฐรกี่ยวกับรพศนั้น ไฐ้กลมาวถึงวมาหากรป็นกระท าความิิฐาานขมมขนนกระท าช ารราให้ิู้รสียหาย
ไฐ้รับอันตรายสาหัสหรนอรสียชีวิต อัตราโทษฐังกลมาวก็จะสูงขึ้นตามล าฐับ แตมกฎหมายไทยไมมรครมงครัฐในรรน่อง
ของการที่จะจัฐการกับปัญหาความิิฐฐังกลมาวไฐ้รหมาะสม 

การที่กฎหมายไทยรกี่ยวกับรพศมีการรพ่ิมอัตราโทษประหารขึ้นนั้น ไมมถนอรป็นการแก้ปัญหาไฐ้ตรงจุฐ 
รนน่องจากท าให้ิู้รสียหายอาจจะมีอัตราในการรสียชีวิตที่รพ่ิมมากขึ้น รพราะรหตุการณ์ฆมาปิฐปาก รพน่อต้องการ
หนีความิิฐที่กมอ รมน่อิู้กระท าความิิฐไมมรกรงกลัวตมอกฎหมาย รพราะประรทศไทยมิไฐ้บังคับใช้กฎหมายอยมาง
รครมงครัฐ รพน่อให้ิู้กระท าความิิฐรู้ส านึกและไมมกลับมากมอรหตุอีกครั้งหนึ่ง  
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ฐังรชมนกรณีิู้รสียหายไฐ้มาแจ้งความตมอรจ้าหน้าที่ต ารวจ รจ้าพนักงานก็ไมมตระหนักถึงความรฐนอฐร้อน
ของิู้รสียหายมากพอสมควรในบางคฐีก็ไฐ้มีการใช้รวลาที่นานรกินรหตุ หรนอิู้รสียหายรป็นิู้ท าการหารบาะแส
และติฐตามิลคฐีฐ้วยตัวรอง รชมนนี้กฎหมายรกี่ยวกับรพศที่ยังมิไฐ้รพ่ิมอัตราโทษสูงขึ้น จึงรป็นหน้าที่ของ
หนมวยงานที่รกี่ยวข้องในการให้ความฐูแลและรอาใจใสมตมอิู้รสียหายมากกวมารฐิม  

ในสมวนของกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ รป็นกฎหมายใช้บังคับที่ครอบคลุมถึงทุกชนชั้น   
ซึ่งท าให้ทุกคนไฐ้รับความยุติธรรมรทมารทียมกันตระหนักถึงประชาชนอยมางแท้จริง ไมมวมาโทษจะหนักหรนอทารุณ
กรรมก็ตาม และในความิิฐลหุโทษ ก็จ าต้องรับิิฐในสถานหนักซ่ึงรป็นรหตุให้ิู้คนที่อยูมภายใต้กฎหมายอิสลาม
ไมมกลับมากระท าความิิฐซ้ า ถนอรป็นรหตุที่ท าให้ความิิฐรกี่ยวกับรพศนั้นไมมรกิฐขึ้นอีกครั้ง ฐังที่กลมาวมาข้างต้น
ไฐ้แสฐงที่มาของความแตกตมางระหวมางกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลามถึงการบังคับใช้ การลงโทษ ลักษณะ 
หลักรกณฑ์ที่มิไฐ้รป็นรพียงการรพิ่มโทษในการที่จะท าให้บุคคลรกรงกลัวตมอกฎหมาย  

ฐังนั้นจึงรห็นไฐ้วมากฎหมายอิสลามไฐ้บังคับใช้มานานกวมา 1,400 ปี และไมมมีการแก้ไขหรนอ
รปลี่ยนแปลงใฐ ๆ รนน่องจากศาสนาอิสลามถนอวมากฎหมายของพระรจ้าที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุฐแล้ว ถึงแม้วมา
ยุคสมัยจะรปลี่ยนแปลงไปตามกาลรวลา แตมบทบัญญัติก็ยังคงสอฐคล้องกับชมวงรวลาที่ิมานมา สิ่งที่บุคคลใน
ศาสนาอิสลามถนอรป็นแบบอยมางนั้นซึ่งถนอรป็นประโยชน์ตมอชาวมุสลิมทุกคน และข้อห้ามของบุคคลในศาสนา
อิสลามก็ตมางรป็นสิ่งที่ท าให้รกิฐโทษแกมชาวมุสลิมรมน่อไฐ้กระท าความิิฐทั้งสิ้น  

รชมนนี้กฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคสมัยหนึ่งก็อาจจะใช้ไฐ้รพียงแคมในชมวงรวลานั้น แตมรมน่อสังคมไฐ้มี
ความก้าวหน้ารพ่ิมมากข้ึนตามยุคสมัยตมาง ๆ จึงท าให้ต้องมีการปรับรปลี่ยนแก้ไขกฎหมายรพน่อให้กฎหมายนั้นมี
ความครอบคลุมตามกาลรวลาที่แตกตมางกัน รหตุนี้จะรห็นไฐ้วมากฎหมายอิสลามนั้นครอบคลุมมากกวมากฎหมาย
ไทย รพราะบทบัญญัติของกฎหมายอิสลาม หรนอกฎหมายชารีอะห์ที่ยังคงมีอยูมและไมมรปลี่ยนแปลงตลอฐทุกยุค
ทุกสมัย สามารถใช้รมวมกันไฐ้แม้วมาการใช้ชีวิตในแตมลมะยุคสมัยจะมีการรปลี่ยนแปลงไปอยมางไรก็ตาม รมน่อ
กฎหมายที่ฐีและนมารชน่อถนอก็คนอกฎหมายที่ไมมควรจะมีการแก้ไขรปลี่ยนแปลงบมอยครั้งจนอาจจะท าให้ิู้คนสับสน
ในข้อกฎหมายฐังกลมาว และไมมรข้าใจถึงิลที่ตามมาจากการกระท าความิิฐ หรนอกระท าิิฐแล้วกฎหมายก็ไมม
สามารถท าให้รู้ส านึกิิฐชอบไฐ้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีบทลงโทษกับิู้กระท าิิฐซ้ า โฐยให้มีโทษหนักขึ้นมากวมารฐิม รพราะรนน่องจากิู้กระท าไมมรกรง
กลัวตมอกฎหมาย  

2. ไมมควรรพ่ิมอัตราโทษประหารชีวิต รพราะการรพ่ิมโทษประหารชีวิตนั้นไมมใชมการแก้ปัญหาอยมาง
แท้จริงตามรจตนารมของกฎหมายไทย ควรก าหนฐถึงิลที่จะตามมาจากการกระท าความิิฐ ให้ิู้ที่กระท า
ความิิฐรู้สึกิิฐในการที่ตนไฐ้ท าลง แตมจะไมมกลับมาท าซ้ าอีกครั้ง 

3. ควรตระหนักถึงประชาชนให้มากกวมานี้ส าหรับิู้ที่รับิิฐชอบ ต ารวจ อัยการ รวมถึงชั้นศาล ทุกคน
ยมอมมีสิทธิที่รทมารทียมกันทุกคน ฐังกฎหมายอิสลามที่ตระหนักถึงประชาชนแท้จริง รพน่อให้กฎหมายไทยนั้ นไฐ้
รกิฐความรสมอภาค รสถียรภาพในการน าบทกฎหมายมาบังคับใช้กับสังคมไทยตมอไป 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาททางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ เรียกว่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าที่ผู้ซื้อตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์ 
โดยไม่ได้สัมผัสกับตัวสินค้าหรือผู้ขายโดยตรง พบว่าท าให้เกิดปัญหาอันเนื่ องมาจากการผิดสัญญา เพราะ
ผู้ประกอบการบางรายอาจแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือขายสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อไม่อาจทราบได้ว่าการ
เสนอขายสินค้านั้นเป็นความจริงหรือไม่ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ จากปัญหาการที่ผู้ซื้อไม่
ทราบถึงตัวสินค้าอีกทั้งยังไม่ทราบถึงตัวผู้ประกอบการ จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับรวมถึง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คือ 
สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ทั้งค าสรรพนาม คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะ
ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อมูลโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ และ
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้น
ในการศึกษาถึงความเป็นมาของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กระบวนการในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและแนวทางป้องกันต่อไป 

 
ค าส าคัญ: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
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Abstract 

Today an internet system plays a role in new business model or E-commerce which 
is an activity of electronically buying or selling of products via websites with no direct 
contact with real merchandise or a seller. This kind of activity causes a problem such as 
breaking an agreement as certain entrepreneurs may provide false details to sell their 
merchandise or services; thus, the buyer may not be unaware whether the offer is authentic 
or not. This make consumers in a losing position. In light of false merchandise details and 
concealed entrepreneur details; several laws have been enacted, including The Consumer 
Protection Act, BE. 2522 (2009), which gives the legal protection rights to consumers i.e., to 
be informed sufficiently with authentic pronounce and quality related to goods or service; 
the rights to come into a fair contract i.e., to be accessible to data with no unscrupulous 
exploitation by entrepreneurs; the right to be safe to use goods or services, the rights to 
freedom to access to variety of goods and services and the rights to be protected and seek 
compensation in the event of violation of consumer rights. This paper aims to study 
background and history of E-commerce, E-commerce contract procedures and relevant laws 
enforcement, as well as problems and preventive guidelines further.  

 
Keywords : consumer protection law, online purchase and E-commerce  

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
221 

บทน า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2513 

จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2537-2548 ถือได้ว่าการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่าง
มากจนพัฒนามาถึงทุกวันนี้ ในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าหรือบริกา รผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ลูกค้าท่ีต้องการจะซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการช าระเงิน ซึ่งการซื้อขายสินค้าของเว็บไซต์ที่ท าการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีขั้นตอน
หลักอยู่ 3 ขั้นตอนคือ การท าค าสั่งซื้อ (Ordering) การช าระเงิน (Payment systems) การจัดส่งสินค้า 
(delivery)  วัตถุประสงค์ในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เพ่ือขยายตลาดทั้งฝ่ายของผู้ขายหรือผู้ซื้อ 
เนื่องจากการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเปิดตลาดออนไลน์ทั่วโลกท าให้ได้พบเจอร้านค้าหรือ
ลูกค้าในทุกมุมโลก ลดต้นทุนเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือในส่วนของผู้บริโภคเองก็สามารถหา     
ซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและสร้างความพึงพอใจได้มากข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในทางธุรกิจการค้าและการบริการ 
ส่งผลให้มีการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) ซึ่งการท าธุรกิจ
ดังกล่าวนั้นเป็นการท าสัญญาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้า
และบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค(Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม(Instagram) เป็นต้น โดยปัจจุบันนิยมท าสัญญาซื้อขายในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถดู
สินค้าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้าน เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถน าเสนอสินค้าและ
รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความแตกต่างกับการท าสัญญา
ทั่วไป เนื่องจากการติดต่อระหว่างคู่สัญญานั้น สามารถท าสัญญาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และคู่สัญญาไม่
จ าต้องมีการพบปะกัน เพ่ือเจรจาในการท าสัญญาต่าง ๆ เมื่อไม่มีการพบเจอกันระหว่างคู่สัญญาโดยตรง จึงไม่
สามารถรับรู้ตัวตนหรือตัวสินค้าที่แท้จริงของคู่สัญญาอีกฝ่าย การท าสัญญาซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นั้น จะเกิดขึ้นได้จ าต้องอาศัยความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างคู่สัญญา เช่นนี้จึงเกิดปัญหาผู้ซื้อถูกหลอกลวง
หรือฉ้อโกงซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งจากการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต เช่นผู้ขายไม่จดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ 
ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะตรงตามที่ผู้ขายได้บรรยายหรือโฆษณาไว้ หรือได้รับ
สินค้าปลอม เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่ผู้บริโภค ในการตัดสินใจ
ซื้อขายสินค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือขาย
สินค้า รวมถึงการที่ผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด และ
เมื่อมีการผิดสัญญาผู้ขายจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ กรณีเช่นนี้ผู้ซื้อก็ไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือติดตามตัวผู้ขายได้ เนื่องจากการที่ผู้ขายหรือผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนนั้นท าให้รั ฐไม่สามารถ
ควบคุมดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคได้  

การจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนั้น แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ แต่การบังคับใช้ก็ยังมีจุดบกพร่องและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถควบคุม
ผู้ประกอบการได้ ซึ่งเห็นได้จากยังคงมีผู้ประกอบการอีกจ านวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
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ตามที่กฎหมายก าหนด อาจเป็นเพราะไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง ส่วนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น ก็เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการของตนเท่านั้น และยังมีบทลงโทษที่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวเนื่องจากอัตราโทษที่ค่อนข้างต่ า การคุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่มีบทบาทที่ชัดเจนใน
การแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่มีการออกกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ และอาจ
เกิดผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นรัฐจ าต้องออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาควบคุมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 

เมื่อไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าโดยมิชอบของผู้ประกอบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ การตีความ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท าการ
ซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าโดยมิชอบของ
ผู้ประกอบการ และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคท่ีท าการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การซื้อขายเครื่องแต่งกาย ศึกษาเฉพาะกฎหมายที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประโยชน์และควรที่จะหยิบยกขึ้นมา
วิเคราะห์ทั้งนี้ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญา และค้นคว้าข้อมูลจากเว็ปไซต์ที่เก่ียวข้อง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. ความเป็นมาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2513 โดย

ขณะนั้นบริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินได้มีการเริ่มใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ อีเอฟที 
(EFT=Electronic Fund Transfer) ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ อีดีไอ 
(EDI=Electronic Data Interchange) สามารถช่วยขยายการส่งข้อมูลจากเดิมที่เป็นข้อมูลทางการเงินอย่าง
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เดียว เป็นการส่งข้อมูลแบบอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้า
ปลีก จนมาถึง พ.ศ.2533 ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นการสื่อสารซึ่งจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการค้าที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในเวลาต่อมา เหตุผลที่ท าให้ระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจาก โปรแกรมท่ีช่วยในการค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาขึ้น
อยากรวดเร็วตอบรับกับการที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น และจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2537 – 2548 ถือได้ว่า
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซก็เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมอย่างมาก และเริ่มมีการขยาย
ออกไปยังทั่วโลก จนพัฒนามาถึงทุกวันนี้  

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือการท าด าเนินกิจการการค้าขาย ที่ใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาช่วย เช่น อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์, แฟกซ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือควบคุมกิจกรรม
ชนิดต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ข้อความ ภาพและเสียง รวมถึงการค้าขายสินค้าและบริการ การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์หรือการผลิตที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิตอล เพ่ือมาจ าหน่ายเป็นต้น  

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างหลายๆ 
เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) โดยผู้ใช้
เครือข่ายสามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายทาง เช่น อีเมล เว็บบอร์ด รวมไปถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งอินเทอร์เน็ต
นั้นมีความเป็นมาจากโครงการของ เออาร์พีเอเน็ต (ARPAnet= Advanced Research Projects Agency 
Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S. Department of Defense - DoD)  
ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2503 อาจกล่าวได้ว่าจ ากัดการใช้เฉพาะกองทัพเท่านั้น  ต่อมาผู้มีคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นเพราะมีการพัฒนา World Wide Web รวมถึงเว็ปบราวเซอร์ 
(Web browser) ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2533 เป็นผลท าให้อิเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้
การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอิเทอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการประกอบธุรกิจผ่าน       
อิเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญมากขึ้น (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2550,หน้า22-23) 

2. จุดประสงค์ของการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยจุดประสงค์ในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการน าเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
มาใช้ในงานบริการหรืองานด้านต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการปฏิวัติโฉมการค้าขายหรือบริการที่ไม่ต้อง
อาศัยหน้าร้านและสดในการช าระราคาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดช่องว่างการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
กับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กอีกด้วย เนื่องจากโอกาสในการค้าขายนั้นย่อมเท่าเที่ยมกัน เมื่อเข้าสู่โลกของ    
การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจุดประสงค์หลักในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีดังต่อไปนี้  

1. ขยายตลาด ไม่ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนในด้านของผู้ใช้บริการนั้นมีโอกาสเลือก 
และเปรียบเทียบราคาสินค้าได้มากขึ้น โดยเลือกซื้อสินค้าและบริการได้จากร้านค้าต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ
เชื่อต่อระบบอิเทอร์เน็ตท าให้เสนอสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจากทั่ วทุกมุมโลก สามารถใช้บริการ
เว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่
ค าสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงจากที่ต่าง ๆ กันทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทยที่มีผู้ใช้งานอิเทอร์เน็ต
จ านวนมาก ซึ่งจากผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ.2561
พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยยังเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยนานขึ้นถึง 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพ่ิงขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ถึง 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดยการซื้อ
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สินค้าและบริการ ขยับตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ก็ยังคงครองอันดับ 5 
อยู่ และมีอัตราเพ่ิมขึ้นอีก (รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย , 2561) ลดต้นทุน 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเสนอข้อมูลที่ ใหม่ล่าสุ ดให้กับลูกค้าได้ทันที          
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนลดต้นทุนใน
การจัดแต่งหน้าร้าน หรือหาบูทแสดงสินค้า โดยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้ าที่มีอยู่ให้กับลูกค้า
ทั่วทุกมุมโลกได้มองเห็นสินค้าของคุณ ส่วนในด้านของผู้ใช้บริการนั้นสามารเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่า
ทั่วไป 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถท างานได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องแม่นย า เนื่องจากลูกค้าเป็ น
ผู้ป้อนข้อมูลสั่งซื้อสินค้าเพียงคนเดียว และข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าป้อนนั้นสามารถน าไปออกใบเสร็จรับเงิน 
บันทึกบัญชี ตลอดจนสั่งซื้อสิ้นค้าได้ทั้งหมด 

3. ประหยัดเวลา เพราะสามารถท างานได้เอง โดยท าการค้าในรูปแบบอัตโนมัติ และด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรนั้น  ๆ ส่วนผู้บริโภคก็
ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าถึงหน้าร้าน  

4. สร้างความประทับใจและพึงพอใจได้มากขึ้น  โดยปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตท า
ได้อย่างง่ายดาย สินค้าและบริการมีให้เลือกมากมายท าให้ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางและเสียเวลาไปกับการ
ค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคาเพ่ือหาค้าสินที่ราค้าถูกและปัจจุบันมี
เทคโนโลยีมาช่วยในการท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดูสินค้าได้ 
180 องศา หรือลูกค้าสามารถอ่านหัวข้อของหนังสือที่ต้องการซื้อก่อนได้  

3. ประเภทและกระบวนการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทของการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถแบ่งประเภท
ออกได้หลายรูปแบบ 

3.1. การแบ่งในรูปแบบของคู่สัญญาที่เข้าท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1 การท าการค้าระหว่าง ธุรกิจกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ หรือบีทูซี (B to C = Business to 

Consumer)คือประเภทที่ผู้บริโภคใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
2. การท าการค้าระหว่าง ธุรกิจกับรัฐบาล หรือบีทูจี (B to G = Business to 

Government) คือประเภทที่ธุรกิจติดต่อกับหน่วยราชการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเปิดประมูลผ่านทาง
เครือข่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (Government procurement) หรือสิทธิบัตรผ่านทางเครือข่าย 
เป็นต้น ตัวอย่าง Website เช่นการประกาศจัดจ้างของภาครัฐในเว็บไซต์ (www.mahadthai.com)  

3 การท าการค้าระหว่าง ธุรกิจกับธุรกิจ หรือบีทูบี (B to B = Business to Business) คือ
ประเภทที่ธุรกิจกับธุรกิจ ติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น ร้านขายเสื้อผ้าต้องการสั่งเสื้อผ้าจาก
โรงงาน 

4. การท าการค้าระหว่าง ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C to C = Consumer to 
Consumer) คือ ประเภทที่ผู้บริโภคประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ซื้อไป เช่น ที่อีเบย์ดอทคอม 
(Ebay.com) เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถช าระเงินทางบัตรเครดิตได้ 

http://www.mahadthai.com/


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
225 

5. การท าการค้าระหว่าง รัฐบาลกับรัฐบาล หรือจีทูจี (G to G = Government to 
Government) คือ ประเภทที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีก
หน่วยงานหนึ่ง 

3.2. การแบ่งในรูปแบบของการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและ
บริการทางอินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. สัญญาซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่าง 
สัญญาซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างทางอิเทอร์เน็ต (Contract of the sale of physical goods) กล่าวคือ

สินค่าที่มีลักษณะสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าศิลปะชีพ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง
เครื่องประดับ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพียงแต่มีการใช้เว็ปไซต์ในการโฆษณา โดยที่
หากลูกค้าได้ตกลงสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวแล้ว ผู้ขายจะต้องท าการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า 

2. สัญญาซื้อขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง 
สัญญาซื้อขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง หรือสัญญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (Contract of supply 

of digital products) คือสินค้าท่ีมีเป็นสื่อดิจิตอลต่าง ๆ มีลักษณะเป็นไฟล์สามารถส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เช่น ซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวนั้นมีความแตก
คต่างกับสินค้าทั่วไป เนื่องจากวิธีการส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีรูปร่างนี้จะส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อและสิ่งที่ติดตามสินค้าประเภทนี้มามักจะเป็น ข้อก าหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
(Copyright) รวมไปถึงข้อสัญญาให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software license agreement) 

3. สัญญาบริการ 
สัญญาบริการ (Contract of supply of services) เป็นการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการให้

ค าปรึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การธนาคารออนไลน์ (Online banking) เป็นต้น (นิชธิมา ปะจันทบุตร,2551) 
4. วิวัฒนาการและความเป็นมาในการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีที่ท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในสังคมปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการในการบริโภคมากข้ึน และเม่ือสภาพในสังคมเปลี่ยนไปกฎหมาย

ที่ใช้บังคับในอดีตก็ย่อมเปลี่ยนแปลงเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างหรือขาดความเหมาะสมและเนื่องจากปัจจุบัน     
การผลิตมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น ต่างจากในอดีตที่ขั้นตอนการผลิตไม่มีความยุ่งยากมากนัก ท าให้ผู้
ซื้อสามารถตรวจสอบความช ารุดได้ไม่ยาก จึงเกิดหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องซื้อขายที่ว่า “หลักผู้ซื้อต้องระวัง” 
(Caveat emptor) กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรับมอบสินค้าทั้งจะต้องตรวจดูสินค้าให้ถี่
ถ้วนก่อนรับมอบ หากไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องดังกล่าว 
โดยหลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติถึงข้อยกเว้นความ
รับผิดของผู้ขายเอาไว้ โดยวางหลักว่า ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามี ความ
ช ารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนหรือถ้าความ
ช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน  

ต่อมาเม่ือมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น สินค้าต่าง ๆ ถูก
ผลิตด้วยวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมองเห็นความช ารุดบกพร่องในตัวสินค้าได้ และหากยังคง
ใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังแล้ว ความระมัดระวังธรรมดาไม่อาจท าให้ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคได้รับผลตอบแทนคุ้มค้ากับเงินที่เสียไป เช่นนี้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคย่อมตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ขาย
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หรือผู้ประกอบการ (สุษม ศุภนิตย์,2548,หน้า 1-2) เพราะผู้ซื้อไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเกิดความ
ช ารุดบกพร่องมาตั้งแต่แรกขณะซื้อขายและผู้ขายหรือผู้ผลิตย่อมปฏิเสธความรับผิดได้เสมอไป เช่นนี้เมื่อหลัก
กฎหมายเอกชนไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จึงเกิดแนวคิดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นใน
เวลาต่อมา 

หลักความรับผิดทางละเมิด อาจแบ่งประเภทความรับผิดเป็น 2 หลักทฤษฎีดังนี้ 
1. ความรับผิดที่ต้องการความผิด (subjective responsibility) กล่าวคือหลักมีความผิดเมื่อมีการท า 

ละเมิด ซึ่งหมายถึงผู้กระท าจะต้องรับผิดเมื่อตนได้ท าละเมิดแล้ว โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อท าให้เกิด
ควายเสียหาย 

2. ความรับผิดที่ไม่ต้องการความผิด (objective responsibility) กล่าวคือหลักความรับผิดโดย
กฎหมาย สันนิษฐานว่าให้มีความผิดแม้มิได้มีการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งบางครั้งอาขเรียกว่าเป็น     
การสันนิษฐานเด็ด (strict liability) (ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์,2558,หน้า59) 

การฟ้องคดีเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคนั้น เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เป็นความผิดของฝ่ายใด จึงได้มีการน าหลักการในเรื่อง หลักความรับผิดโดยเด็ดขาด ( strict 
liability) มาใช้ ซึ่งเหตุผลที่น าเอาหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด (strict liability) ในทางละเมิดมาปรับใช้ใน  
การฟ้องให้ชดใช้ความเสียกายนั้น เนื่องจากการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีกระบวนการและผู้เกี่ยวข้อง
มากมาย ท าให้เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าความเสียหายหรือช ารุดบกพร่องเกิดในระหว่างกระบวนการใด ทั้งนี้
หากกระบวนการผลิตมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ก็จะส่งผลให้ไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริโภคจะสามารถตรวจได้เอง ซึ่ง      
การก าหนดให้ผู้บริโภคหรือผู้ขายต้องรับผิดโดยปราศจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อจึงเป็น   
การเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดนี้อาจพิสูจน์เพ่ือให้พ้นความผิดได้
เมื่อ 

ก. พิสูจน์ว่าผู้บริโภคใช้สินค้านั้นโดยไม่ถูก วิธีในกรณีที่มีค าอธิบายวิธีใช้ หรือค าเตือนไว้แล้ว หรือ 
ข. พิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคเอง ความช ารุดบกพร่องนั้นมิได้

มีอยู่ในขณะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการนั้น แต่เกิดความช ารุดบกพร่องขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลซึ่ง
ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดด้วย (สุษม ศุภนิตย์,2548,หน้า 12-13)  

เช่นนี้จึงมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นนอกเหนือจากบทบัญญัติที่ใช้ในกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยสัญญาซื้อขายนิติกรรม สัญญา ละเมิด และต่อมาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น 
ส่งผลให้จากที่ซื้อขายตามหน้าร้าน โดยมีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งสามารถตรวจดูสินค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อได้จนกระทั่งมีการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยในช่วงแรกนั้นเป็นเพียงการเสนอขายสินค้า
ผ่านทางเว็ปไซต์เท่านั้น กล่าวคือเป็นเพียงการติดต่อกันผ่านทางอิเทอร์เน็ตโดยหากตกลงกันได้จึงจะมีการนัด
หมายสถานที่เพ่ือตรวจดูสินค้าก่อนตัดสินใจอีกครั้ง ต่อมามีการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือในเรื่องการช าระเงิน
นั้น สามารถช าระโดยการโอนเงินทางเอทีเอ็ม หรือโอนเงินทางธนาคาร  เมื่อผู้ขายได้รับเงินแล้วจึงจะส่งสินค้า
ทางไปรษณีย์ให้กับผู้ซื้อ และเม่ือเทคโนโลยีในการช าระเงินพัฒนาขึ้น จึงท าให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการทาง
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องพบปะกัน และด้วยเหตุนี้เอง ผู้ซื้อจึงไม่มีโอกาสที่จะพิจารณา
สินค้าก่อนที่จะตกลงซื้อขายกัน ซึ่งแม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะมีความสะดวกสบายในการซื้อขายแต่ก็มีปัญหาใน
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เรื่องความไว้วางใจของผู้บริโภค ต่อมาได้มีการเพ่ิมเติมประเภทของการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอื่น ๆ นอกจากการซื้อขายเพิ่มขึ้น เช่น การโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์การประมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นต้น  

ซ่ึงการท าสัญญาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความซับซ้อนมาก หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ให้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผู้บริโภคก็อาจท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครองจากการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น
กรณีการซือ้ขายเครื่องแต่งกาย หากผู้ขายไม่แสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
ดังกล่าวแล้วนั้น  ก็เป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจที่จะท าสัญญาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ทั้งนี้แม้มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ก็ไม่อาจท าให้ผู้บริโภคนั้นไว้วางใจได้มากนัก เพราะอาจ
เป็นการที่ผู้ขายแสดงข้อความเท็จเช่นการแสดงข้อความเท็จว่าสินค้าที่ขายนั้นเป็นของจริงไม่มีความช ารุด
บกพร่อง เป็นต้น เช่นนี้จึงท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแกผู้บริโภค 

ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันนี้จะเพียงพอหรือไม่ที่จะให้ความคุ้มครองแก่
ผู้บริโภคที่ท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจะมีความจ าเป็นเพียงใดที่จะต้องมีกฎหมายเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะได้มีการศึกษาต่อไป 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท าสัญญาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 
เหตุผลที่ต้องประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสาระสนเทศท าให้การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเสนอขายสินค้า  การตกลง
ท าสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการและการช าระเงินสามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ในหลาย
ประเทศท่ัวโลกได้มีการตื่นตัวต่อการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสาระสนเทศ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของกฎหมายดังกล่าวในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดท าและมีกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับเพ่ือให้เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มั่นคงต่อไป และช่วยในการที่จะเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้าหากมีการเจริญเติบโตของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท าสัญญาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ได้บัญญัติถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 4 ซึ่งมี 5 ประการดังนี้ 
1. มาตรา 4 (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการ ทั้งนี้รวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องเพียงพอตลอดจน
ได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง 

2. มาตรา 4 (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ 
3. มาตรา 4 (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ การใช้งานที่ได้มาตรฐานไม่

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน  
4. มาตรา 4 (3ทวิ) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
5. มาตรา 4 (4) สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองและ

ชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุละเมิดสิทธิตาม ข้อ 1,2,3 และ 4 ดังกล่าว (ทัชชภร มหาแถลง, 2562) 
ซึ่งทั้ง 5 ประการนี้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  แต่ทั้งนี้ไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่

ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทุกกรณี  
ไม่ค านึงว่าจะเป็นการท าธุรกรรมผ่านสื่อประเภทใดโดยผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตจะต้อง



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
228 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา  การคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านสัญญา เป็นต้น 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่4) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบและอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่ให้ขัดแย้งกัน ตลอดจนปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยโดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านความปลอดภัยของสินค้า และบริการและกระบวนการเกี่ยวกับ   
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจ
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าปรับจากการเปรียบเทียบในส่วนที่
เกิดจากการด าเนินงานของตนตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ       
ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 มี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เพ่ือรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ในการท าทุรกรรมหรือสัญญาให้มีผลเช่นเดียวกับเอกสารธรรมดา โดยมาตรา 7 ได้วางหลักไว้ว่า “ห้ามมิให้
ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” อย่างไรก็ตามในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้สัญญาบางประเภท
เช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทต้องท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจึง
จะใช้บังคับได้เช่นนี้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ต่อเมื่อ 
ข้อมูลนั้นก็ต้องเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้โดยทั่วไป และหากเป็นข้อมูลที่ต้องถอดรหัส ก็จะต้องสามารถถอดรหัส
และน ากลับมาใช้งานได้ เมื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยให้มีผลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับเอกสารธรรมดาและให้บุคคลสามารถน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพยานหลักฐานได้แล้วนั้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีบทบัญญัติห้ามมิให้ปฏิเสธการน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มา
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้
เมื่อกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับก่อนมีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคบางประการในการบังคับใช้
กฎหมายประกอบกับการท าสัญญาในรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
คู่สัญญาที่อยู่คนละประเทศเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการก ากับ ดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โดยมีการเพ่ิมอ านาจ
ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ETDA) ด าเนินการต่อธุรกิจบริการด้านธุรกรรมออนไลน์หรือ
ดิจิทัลมากข้ึน 

การแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เหตุผลคือ 
การยืนยันตัวตนของบุคคลเป็นขั้นตอนส าคัญในการท าธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะ
ขอรับบริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อ 
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ผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ สมควรก าหนดให้
บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไก         
การควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย จึงได้มี
การปรับแก้เป็นฉบับที4่ ดังกล่าว 

ซึ่งขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 นั้น เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการข้างเนื่องจาก เป็นการท าสัญญาผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
แสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการแสดงเจตนาท าค าเสนอ ค าสนองว่าจะเกิดเป็นสัญญาเมื่อใด 
สัญญาเกิดขึ้นท่ีใด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาว่าสิทธิ์และหน้าที่ของคู่สัญญาจะเกิดข้ึนเมื่อใด 

3. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นจดทะเบียนธุรกิจ ทั้งแบบขายตรง

และตลาดแบบตรง โดยผู้ที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ประกอบกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ  

1. ผู้ที่ขอยื่นจดทะเบียนต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนมาก่อนภายใน 5 ปี มาตรา 
38/1,38/2,38/3,38/4  

2. ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 5 แสนบาท ถ้าเป็นบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียน
และช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท มาตรา 38/1(1) 

3. หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีลักษณะข้อห้าม
ดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 38/2 

3.1 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.2 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.3 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษที่กระท าความผิดโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
3.4 มีหุ้นส่วนอยู่ในห้างหุ้นส่วนอื่นหรือบริษัทอ่ืน 
3.5 เคยเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนในระยะ 5 ปี   

ก่อนวันยื่นจดทะเบียน  
4. ต้องวางหลักประกันแก่นายทะเบียน เป็นเงินสด หรือพันธบัตร ตามจ านวนที่จะก าหนดต่อไปใน

กฎกระทรวง มาตรา 38/5  
ส าหรับธุรกิจขายตรงใดไม่ด าเนินการจดทะเบียนจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้ายังฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนอีกก็จะปรับเพ่ิมอีกวันละ 20,000 บาทจนกว่า
จะเลิกฝ่าฝืน  ตามมาตรา 47 วางหลักว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินทหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่” 
ประกอบมาตรา 20 วางหลักว่า “ห้ามมิใหผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรง เว้นแต่จะได้ จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้” 

ส่วนธุรกิจตลาดแบบตรงต้องระวางโทษปรับและโทษจ าคุกเท่ากับธุรกิจขายตรง แต่ค่าปรับจากการฝ่า
ฝืนไม่จดทะเบียนให้ปรับเพ่ิมวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ตามมาตรา27 ว่างหลักว่า “ห้ามมิให้
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ผู้ ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิ จตลาดแบบตรงตาม
พระราชบัญญัตินี้” ประกอบมาตรา 51/1 ว่างหลักว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
อยู่” 

ทั้งนี้ขอบเขตของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งค าว่า "ตลาดแบบตรง" ใน
บทนิยามของ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ให้ค านิยามไว้ว่า เป็นการท าสินค้า
หรือการบริการในลักษณะขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้
ผู้บริโภคแต่ละรายซื้อขายสินค้าหรือบริการจากธุรกิจประเภทนี้ ถ้าเรียกง่าย ๆ ธุรกิจประเภทนี้หมายถึง      
การขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ และรวมไปถึงสื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ โดยแต่เดิมนั้นกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเคยอธิบายไว้ว่า "ตลาดแบบตรง" ไม่รวมถึงการขาย
สินค้าผ่านอินสตาแกรมและเฟสบุค๊ และไม่รวมถึงการไปฝากขายของบนเว็บกลางส าหรับการซื้อขาย ทั้งนี้โดย
ให้เหตุผลว่าการกระท าการขายหรือโพสต์ข้อมูลยังไม่ครบตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายมีเจตนา
ต้องการที่จะก ากับดูแลส่งเสริมบุคคลที่ต้องการจะท าในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง ไม่ใช่
เพียงแต่มีเจตนาที่จะก ากับให้บุคคลที่ท าแค่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการเฉพาะกิจ ร้านค้าใดที่เข้าข่ายนิยามก็
จ าต้องดูรายละเอียดถึงพฤติกรรม การโพสต์ ว่าเป็นเพียงแค่การโฆษณาในตัวของสินค้าเท่านั้นไม่มีช่องทางให้
คนทั่วไปซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กได้หรือผู้โพสต์ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างเพียงพอที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้หรือหากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าต้องไปตกลงกันอีกที ถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ก็ไม่เข้าข่ายเป็น   การ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง,2559) 

จากค าอธิบายค านิยามดังกล่าวที่ว่า ไม่ได้รวมอินสตาแกรมกับเฟสบุ๊คเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ตลาดแบบตรง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  โดยได้แก้ไขและเพ่ิมถ้อยค าว่า "ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง " ซึ่ง
เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับนี้เพียงแค่เปิดช่องทางให้หลังจากนี้มีการออก
กฎกระทรวงควบคุมการขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมและเฟสบุ๊คตามมา 

ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์ เน็ตจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด เช่น การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในส่วนของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่ที่จะต้องก าหนดรายละเอียดในสัญญาซื้อขายตามที่กฎหมาย
ก าหนด และก าหนดให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในการเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องมีเหตุการเลิกสัญญา ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่
แตกต่างจากองค์กรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องสัญญาซื้อขาย 

4. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540  
พระราชบัญญัติดังกว่า มีเจตนารมณ์มิให้ผู้มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการท าข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่าง โดยที่การเอาเปรียบนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็น
การต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะท า
ให้ข้อตกลงหรือสัญญานั้นเป็นโมฆะ ซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาที่อยู่ในบังคับตามที่ก าหนดไว้ของพระราชบัญญัติ

https://bit.ly/2qDAG4S
https://bit.ly/2qDAG4S
https://bit.ly/2qDAG4S
https://bit.ly/2qDAG4S
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ฉบับนี้ เป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่โดยสภาพของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง 
กล่าวคือ “สัญญาส าเร็จรูป” หรือสัญญาใด ๆ ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขของสัญญาแต่เพียง     
ฝ่ายเดียว (นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์,2560,หน้า14) 

ข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวจะถือว่า เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หากมีสาระที่ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝาก ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิน
สมควร ศาลมีอ านาจก าหนดให้มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดตัวอย่างข้อตกลงที่อาจถือได้ว่า ท าให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไว้ 9 กรณี คือ  

ข้อตกลงให้ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
1. ข้อตกลงให้รับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
2. ข้อตกลงให้ข้อตกลงหรือสัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแม้อีกฝ่าย

มิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ  
3. ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้า

ได้โดยไม่มีเหตุอันควร 
4. ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพ่ิมมากกว่า

ภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 
5. ข้อตกลงในสัญญาขายฝากทีผู่้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า

ร้อยละสิบห้าต่อป ี
6. ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่

สมควร 
7. ข้อตกลงที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าปรับกรณีผิดนัดหนี้บัตรเครดิตสูงเกินกว่าที่ควร 
8. ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริ โภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังบังคับถึงข้อตกลงในการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เช่น ข้อตกลง
ไม่ประกอบกิจการกับนายจ้าง หรือไม่ท างานให้คู่แข่งของนายจ้าง ซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพมากกว่าที่คาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรม และพอสมควรแก่กรณีเท่านั้ น เช่น 
เงื่อนไขในสัญญาจ้างงานทีจ่ะไม่ประกอบกิจการแข่งกับนายจ้างหรือเมื่อพ้นหน้าที่ไปแล้ว ไม่ไปท างานให้คู่แข่ง
ของนายจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้กรณีสัญญาที่ก าหนดให้มีมัดจ า หากมีกรณีต้องริบมัดจ า ถ้ามัดจ านั้นสูงเกินส่วน ศาลจะให้ริบ
เพียงเท่าความเสียที่แท้จริงได้ 

แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสัญญา ก็ตามแต่
พระราชบัญญัตินี้มิได้ให้อ านาจศาลเข้าไปตรวจสอบหรือแก่นิติกรรมสัญญาได้เป็นการทั่วไป  เฉพาะนิติกรรม
สัญญาบางประเภทบางลักษณะเท่านั้นที่อยู่ในอ านาจของศาลที่จะเข้าไปตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่ง
ได้แก่นิติกรรมสัญญาที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 ดังต่อไปนี้ 

1. สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ สัญญาส าเร็จรูป สัญญาขายฝาก 
ตามมาตรา 4 
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2. ข้อสัญญาจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับ
การงานหรือการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 5 ทั้งนีไ้ม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทใดก็ตาม 

3. ข้อสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพจะตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดในกรณีที่มีความช ารุดบกพร่อง หรือเพ่ือการรอนสิทธิคู่สัญญาอีกฝ่าย ตามมาตรา 6 

4. ข้อสัญญาที่มีการให้มัดจ าไว้ ตามมาตรา 7 
5. ข้อตกลงประกาศหรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิด

หรือหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ ตามมาตรา 8 และ 

6. ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิด ตามมาตรา 9  
ดังนั้นนิติกรรมอื่น ๆนอกจากที่ระบุในข้อ 1 - 8 ไม่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้  คู่กรณีจึงต้อง

ผูกพันตามที่ได้ตกลงกันไว้ ศาลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้  

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ก าหนดถึงลักษณะความผิดและบทก าหนดโทษ ในการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและ  
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใดให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่
ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือใช้วิธีการใดใดเข้าร่วมรู้ ข้อมูล แก้ไข หรือ
ท าลายข้อมูล ของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจารย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย  กระทบกระเทือนต่อ
เศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลและท าอันดีของประชาชน 

การกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (ส าหรับผู้ใช้งาน) ได้แก่ 
1. การล่วงล้ าเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันไว้ 
โดยเฉพาะ รวมถึงหากผู้ที่ทราบมาตรการการป้องกันน ามาตรการที่ล่วงรู้มาไปเผยแพร่  
ทั้งนี้ตามมาตรา 5-8 
2. การท าลาย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 9-10  
3. การกระท าการใด ๆ เพ่ือท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ หรือถูกรบกวนการส่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Email ที่ปกปิด/ปลอมแปลงที่มาของข้อมูล (spam mail) ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืนตาม
มาตรา 11 เช่น การโพสต์ฝากร้านค้าตาม เฟสบุ๊ค(Facebook)ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม
(Instagram) เป็นต้น  

4. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ตามมารตรา 13 
5. การน าข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและ

ประเทศ ตัวอย่างข้อมูลไม่เหมาะสมได้แก่ ข้อมูลปลอม ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับ   
ความมั่นคงของประเทศและภาพลามก ทั้งนี้ตามมาตรา 14 

6. การสร้าง ตัดต่อ ดัดแปลงภาพของผู้อื่น ที่ท าให้ผู้อื่นเสียหาย หรืออับอาย  
ต้องรับผิดตามมาตรา 16 
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7. การเผยแพร่ software ที่เป็นเครื่องมือในการท าผิดตามข้ออ่ืน ๆ ต้องรับผิดตามมาตรา 14 
8. การยอมให้ผู้อ่ืนบรรจุข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ต้องรับผิด

ตามมาตรา 15 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสาร(Documentary research) งานวิจัย บทความทางวิชาการและข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับการด าเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องด้วยการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสาร  จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต ารา งานวิจัย 
บทความทางวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ใน   
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและบทความที่เป็นทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้รับการวิเคราะห์มาแล้วจาก
บุคคลอ่ืน ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต ารา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และราชกิจจานุเบกษา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ โดยการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research)  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงหลักเกณฑ์ การตีความ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท าสัญญา

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
2. ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
3. เสนอแนะเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลการวิจัย 
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมาก จนพัฒนา

มาถึงทุกวันนี้ เมื่อเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงอาจท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะ
การไม่รู้ถึงตัวตนของผู้ขายอีกทั้งยังไม่รู้ถึงตัวสินค้าที่จะท าการซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนากระบวน     
การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น สินค้าต่าง ๆ ถูกผลิตด้วยวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่
บุคคลทั่วไปจะมองเห็นความช ารุดบกพร่องในตัวสินค้าได้ ซึงในอดีต สินค้าที่มีการซื้อขายกันนั้นเป็นสินค้า ที่
ผลิตขึ้นไม่ซับซ้อน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความช ารุดบกพร่องได้ไม่ยากนัก จึงเกิดหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่อง
ซื้อขายที่ว่า “หลักผู้ซื้อต้องระวัง” (Caveat emptor) กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องใช้ความระมัดระวังในการรับมอบ
สินค้า จะต้องตรวจดูสินค้าว่าไม่มีความช ารุดบกพร่องก่อน หากไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นแล้ว ผู้ขายย่อม
ไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องดังกล่าว หลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ด้วยเหตุที่ปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี สินค้าต่าง ๆ ถูกผลิตด้วยวิธี
ที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น หากยังคงใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวัง  แล้วผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ย่อมตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้ขายหรือผู้ประกอบการ เพราะผู้ซื้อไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเกิด    
ความช ารุดบกพร่องมาตั้งแต่แรกขณะซื้อขาย และผู้ขายหรือผู้ผลิตย่อมปฏิเสธความรับผิดได้เสมอไป 

ดังนี้ เมื่อหลักกฎหมายเอกชนไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภค จึงเกิดแนวคิดของกฎหมายว่าด้วย      
การคุ้มครองผู้บริโภคข้ึนในเวลาต่อมา ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิผู้บริโภค
ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาตลอดจนสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ทั้งยังมีกฎหมายที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นจดทะเบียน
ธุรกิจ ทั้งแบบขายตรงและตลาดแบบตรง ทั้งนี้เพ่ือให้อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล โดยการก าหนดให้จด
ทะเบียนดังกล่าวนั้นมีผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบเอง ในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคที่จะเข้าท าสัญญา
พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมในการเข้าท าสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ประกอบการโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น พ.ศ. 2540   

นอกจากนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท าสัญญาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้มี
กฎหมายที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการท าทุรกรรมหรือสัญญาให้มีผล
เช่นเดียวกับเอกสารธรรมดา โดยห้ามปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่
ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544ได้มีบทบัญญัติ
ห้ามมิให้ปฏิเสธการน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพียง
เพราะว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่นนี้ถือเป็นผลดีต่อคู่สัญญาที่สองฝ่ายในการด าเนินการทางกฎหมายใน
ส่วนขอกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะให้สิทธิแก่
ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร สิทธิที่จะได้รับความเป็น
ธรรมในการท าสัญญา สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค      
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ  
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การก าหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงหรือตลาดแบบตรง ต้องไปจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 ท าให้สามารถจัดระบบกิจการร้านค้าและอยู่ใน       
การควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะก ากับดูแล ตลอดจนหากมีการกระท าผิดก็เป็นเรื่องงายที่จะตามหา
ตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ เนื่องจากมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐไว้แล้ ว ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจขาย
ตรงใดไม่ด าเนินการจดทะเบียนจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และถ้ายังฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนอีกก็จะปรับเพ่ิมอีกวันละ 20,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ตามมาตรา 47 
ส่วนประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรงต้องระวางโทษปรับและโทษจ าคุกเท่ากับธุรกิจขายตรง แต่ค่าปรับจาก
การฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนให้ปรับเพิ่มวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ตามมาตรา27 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 มีเจตนารมณ์มิให้ผู้มีอ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในการท าข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่าง
โดยมีการก าหนดตัวอย่างข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไว้ เช่น ข้อตกลงให้ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาข้อตกลงให้รับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ดังนี้ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่
จะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในการเข้าท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่แม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับ
นี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสัญญา ก็ตามแต่พระราชบัญญัตินี้มิได้ให้อ านาจศาล
เข้าไปตรวจสอบหรือแก่นิติกรรมสัญญาได้เป็นการทั่วไป เฉพาะนิติกรรมสัญญาบางประเภทบางลักษณะ
เท่านั้นที่อยู่ในอ านาจของศาลที่จะเข้าไปตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้  และในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดถึงลักษณะความผิดและบทก าหนดโทษ ในการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การกระท าการใด ๆ เพ่ือท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน
ถูกระงับ ชะลอ หรือถูกรบกวนการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Email ที่ปกปิด/ปลอมแปลงที่มาของข้อมูล 
(spam mail) ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน ตามมาตรา 11 ซึ่งผู้ประกอบการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่นิยมการ
โพสต์ฝากร้านค้าตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่นนี้ถือเป็นการรบกวรผู้อ่ืน หรือการน าข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปลอม  ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
เช่นนี้ก็อาจท าให้ประชาชนเกิดความเสียหายในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมี
บทบาทส าคัญในการควบคุมการกระท าความผิด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้อง และประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริง โดยปัญหาที่พบในการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น มีคดีที่ขึ้นเป็นอันดับ
หนึ่งคือ เรื่องหลอกขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ มากมายทั้งยังมีสื่อ 
โฆษณาชวนเชื่อในการส่งเสริมการขายหรือบริการ เช่นนี้ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ เนื่องจากเป็น
การยากที่จะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจุบันการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทยไทยมีการเจริญเติมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึง
ในด้านการออกกฎหมายเพื่อควบคุมก ากับดูแลกิจการที่เก่ียวกับพาณิชย์ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
กฎหมายดังกล่าวในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดท าและมีกฎหมายใช้บังคับและช่วยในการที่จะเกิดปัญหาขึ้นใน
ภายภาคหน้าหากมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นอีกของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
236 

กับการท าสัญญาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากหมายหลายฉบับ ทั้ งนี้จากที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดถึงลักษณะ
ความผิดและบทก าหนดโทษในการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540 ที่มีเจตนารมณ์มิให้ผู้
มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 ก าหนดหลักเกณฑ์และบังคับการให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรงต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย จากกฎหมายดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีกฎหมายที่ก าหนดสิทธิหน้าที่และ   
ความรับผิดของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพ่ียงพอแล้วในระดับหนึ่งที่จะสามารถบังคับให้สังคมเศรษฐกิจ
ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรม  

 
ข้อเสนอแนะ 

แม้ปัจจุบันมีกฎหมายมากมายที่บังคับใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังคงคุ้มครองได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นอาจมิใช่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียว แต่อาจเป็นหน้าที่ของสังคมที่
จะต้องร่วมมือกัน ซ่ึงการคุ้มครองผู้บริโภคมิใช่มุ่งหมายให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยัง
มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในสังคมของผู้ประกอบการและลดความเสี่ยงของผู้บริโภค 
อีกทั้งยังมุ่งหมายให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปด้วยความยุติธรรมด้วย จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง 
กฎหมายโดยค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งนี้เพ่ือผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เนื่องจากในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการซื้อขายสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น กฎหมายเอกชนที่น ามาปรับใช้เป็น
กฎหมายที่บัญญัติกฎเกณฑ์ส าหรับการซื้อขายสินค้าทั่วไป จึงไม่เหมาะสมกับการ ซื้อขายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการซื้อขายสินค้าตามปกติ การน ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทั่วไปมาปรับใช้บางครั้งไม่ตรงกับลักษณะของการซื้อขาย ส่งผลให้การ บังคับใช้มีข้อขัดข้องจึงไม่อาจอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่คู่สัญญาได้ 

2. ควรเพ่ิมอัตราโทษในการณีที่ไม่ด าเนินการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรงพ.ศ. 2545 ให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น ทั้งนี้แม้ปัจจุบันจะมีการก าหนดโทษไว้แล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบการอีก
จ านวนมากที่ไม่ด าเนินการจดทะเบียนดังกล่าว โดยผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีการก าหนดอัตราโทษที่สูงขึ้นอีกจะส่งผล
ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงโทษท่ีจะได้รับหากไม่ด าเนินการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

กัญชาในทางการแพทย์นั้นเป็นการน าพืชสมุนไพรกัญชามาสกัดเป็นยาเพ่ือรักษาผู้ป่วย เช่น ลดการ
คลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบ าบัด เพ่ิมความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ ช่วยควบคุมอาการ
ลมชักคลายความวิตกกังวล ประเทศไทยปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นประโยชน์ของกัญชาที่เป็นยามากกว่า
เป็นสารเสพติดเพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายเพราะสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกกัญชา แต่มีข้อจ ากัดในทางกฎหมายที่ครัวเรือนทั่วไปไม่สามารถปลูกเองได้หากไม่มีใบอนุญาตท าให้
บุคคลธรรมดาทั่วไปเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ครอบครองกัญชา
น าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย และอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
หรือจัดการเรียนทางการแพทย์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือสภากาชาดไทย ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยรวมถึงหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ เท่านั้นที่สามารถผลิตและน าเข้ากัญชาได้ ซึ่งถือว่าเป็นการจ ากัดและควบคุมใน
ปริมาณที่แคบท าให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากกัญชาคลาดแคลนและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการควบคุมการ
ครอบครองและการผลิตผลกระทบของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อการผลิตและการใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการครองครอง
กัญชาของบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงยาที่สกัดจากกัญชาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : กัญชา, กัญชาในทางการแพทย์, ยาเสพติดให้โทษ 
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Abstract 

Medical marijuana is an extract from herbal marijuana leaf to be used in treatment 
i.e., chemotherapy induced nausea and vomiting reducer, appetite enhancer in cancer and 
AIDS patients, seizure control, anxiety relief. Nowadays people in Thailand see more 
marijuana benefits as a medicine than addictive substance. Marijuana plants can be grown 
easily owing to suitable weather in Thailand; however, there are some legal limitations i.e., 
they cannot be grown in general households without the license making it limited to be 
acquired. Relevant laws only allow a person in possession of marijuana to use for medical 
benefits, treatment and certain state agencies with the responsibility in research and 
providing medical instruction or agricultural services for medical benefits or narcotics 
prevention, suppression and resolution or Thai Red Cross, medical practitioners, Thai 
traditional medicine practitioners, as well as folk doctors in accordance with Thai traditional 
medicine laws, higher education institutions pursuant to private education institution laws, 
agricultural practitioners as a registered community enterprise according to community 
enterprise promotion laws, international public transport entrepreneurs to manufacture and 
import marijuana. Given that, a marijuana amount is limited and under tight control; medical 
products made from marijuana are in short supply and insufficient for the demand of 
patients. This paper aims to study a legal doctrine concerning marijuana control and 
manufacture and how the Narcotics Act (No.1), B.E.2562 (2019) and relevant laws affect 
marijuana manufacture and marijuana for treatment and to suggest guidelines for solving 
limitations on marijuana possession of ordinary people to be more medically accessible 
extensively.   
 
Keywords : Marijuana, medical marijuana and narcotics 
 

                                                           
1 This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
กัญชา คือพืชสมุนไพรที่ใช้กันมาอย่างยาวนานจากประวัติศาสตร์พบว่าการใช้กัญชา เพ่ือการรักษาโรค

นั้นเริ่มข้ึนจากประเทศจีนเมื่อ 2600 ปีก่อนคริสตกาลในสังคมไทยในอดีตนั้นมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ว่ากัญชามีอยู่และถูกใช้มาโดยตลอดทั้งผู้ที่ใช้ในลักษณะของการเสพและผู้ที่ใช้ในลักษณะของการรักษาโรคกัน     
อย่างลับ ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากัญชานั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาโดยตลอดแม้ว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม       
(ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์, 2562) เพราะถือเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ. 2562 โดยปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา  

ในทางการแพทย์นั้น กรมการแพทย์มีการสกัดจากกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 1.สาร
สกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนในภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยา
เคมีบ าบัด โรคลมชักที่รักษายาในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง ภาวะปอดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอ่ืน ๆ แล้วใช้ไม่ได้ผล 2. สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ใน
การควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือวิจัยเพ่ิมเติม ในประเด็นความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุน  การน ามาใช้ อาทิ โรคพาร์กินสัน โรควิตกกังวลทั่วไป ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบ
ประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 3. สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ในการรักษาแต่ยังขาดข้อมูลจาก
งานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล ซึ่งต้องศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลองก่อนน ามาศึกษาวิจัยในมนุษย์ เช่นการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ (จุฬาพัฒน์ ช่างเกต) 

สรรพคุณทางการแพทย์ จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ในกัญชามีสารออกฤทธิ์ส าคัญ 2 ชนิด ที่
สามารถน ามาใช้บ าบัดหรือรักษาโรคได้ ได้แก่  

1. สาร CBD (Cannabidiol) มีคุณสมบัติลดอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบของแผล ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ลดอาการชักเกร็งและลดอาการคลื่นไส้  

2. สาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีคุณสมบัติต่อจิตประสาท ท าให้เกิดความผ่อนคลาย และ
เคลิบเคลิ้ม หากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดอาการตึงเครียดได้ (กองบรรณาธิการ HONESTDOCS, 
2562) 

อย่างไรกต็าม โทษของกัญชาคือสารที่อยู่ในกัญชาสามารถท าลายการท างานของอวัยวะหลายส่วน ซึ่ง
จ าท าให้ร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลีย น้ าหนักตัวลดลงและท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ผู้เสพกัญชาในปริมาณมาก 
ๆ เป็นเวลานานจะท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม จนไม่สามารถท างานได้ โดยเฉพาะงานที่ใช้แรงกาย ความคิดและ
การตัดสินใจ ท าลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเสื่อมลงหรือบกพร่องและติดเชื้อ
โรคได้ง่ายขึ้น มีอาการทางจิต ผู้ที่เสพกัญชาในปริมาณมาก มักจะเป็นโรคจิตในภายหลังโดยมักจะเกิดปัญหา
ต่าง ๆ เช่น เกิดความวิตกกังวล หวาดระแวง ท าให้มีอาการเลื่อยลอย สับสน ฟ่ันเฟืองและเกิดอาการประสาท
หลอน จนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หากเสพเป็นเวลานานจะท าให้สภาพจิตเสื่อมโทรม (กองบรรณาธิการ 
HONESTDOCS, 2562) 

ประเทศไทยนั้นได้ท าการแก้ไขกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งการแก้ไขปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติยาเสพ     
ให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นการให้กัญชานั้นสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แต่
ต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น หรือทางแพทย์แผนไทยหรือสามารถครอบครองได้แต่ต้องมีใบอนุญาต
ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การรับรองกฎหมายนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยปัจจุบันที่จ าเป็นต้องใช้ยาที่ สกัดออกมาจาก
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กัญชาได้โดยเร็วที่สุด กล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงทดลองกับผู้ป่วยจริง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากัญชาจะเริ่ม
ใช้ได้ทางการแพทย์ก็ตามแต่กัญชาก็ถือว่ายาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่ง บุคคลใดครอบครองเกินก าหนด เสพ หรือ
จ าหน่ายก็ยังต้องได้รับโทษตามกฎหมาย การเสพยาเสพติดยังคงถือเป็นความผิดอาญา แต่ถ้าหากผู้เสพสมัคร
ใจเข้ารับการรักษาจนได้รับการรับรองจากสถานบ าบัดแล้วก็สามารถพ้นความผิดและไม่ต้องถูกด าเนินคดี 

แม้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับดังกล่าวนั้นที่อนุญาตให้ปลูกได้และใช้กัญชาในการรักษา
ผู้ป่วยมีข้อจ ากัดคือ ต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ท าให้การแปรรูปสารที่สกัดออกมาจาก
กัญชาที่น ามารักษาโรคนั้นเป็นไปอย่างจ ากัดและไม่เพียงพอกับผู้ป่วยในปัจจุบันท าให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการจากผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาจากกัญชา ซึ่งขั้นตอนแต่ละข้ันตอนนั้นยุ่งยากท าให้คนบางส่วนนั้นเข้าถึงยาที่
สกัดจากกัญชาได้ยาก หลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประกาศใช้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้
ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคมาแจ้งการครอบครองกัญชาในช่วงก่อนกฎหมายประกาศใช้
โดยไม่ต้องรับผิด ในวันที่ 13 ถึง 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนครอบครอง
กัญชาผ่านระบบออนไลน์อย่างถูกต้องต้องแค่ 31,177 คน แสดงถึงจ านวนผู้แจ้งการครอบครองกัญชามีน้อย
กว่าจ านวนผู้ป่วยที่สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ส่งผลให้คนอีกจ านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงกัญชาและอาจมี
คนที่ตกหล่นจากระบบแจ้งครอบครองกัญชาเพราะมีปัญหาเรื่องเอกสาร จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎตามสื่อ พบว่า
ปัญหาการแจ้งครอบครองกัญชา ได้แก่ กรอบระยะเวลาขอจดแจ้งมีจ ากัดและตีความระเบียบและกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ผิด ผู้ที่จะใช้กัญชารักษาโรคต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น  (ilaw, 
2562) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการควบคุมการครอบครองและการ
ผลิต ผลกระทบของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการผลิตและ
การใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการครองครองกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติด
ประเภท 5 ของบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงยาที่สกัดจากกัญชาได้อย่างครอบคลุมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาภายใต้พระบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครอง
กัญชา 

2. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ของพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการครอบและการใช้กัญชาเพ่ือทางการแพทย์ 
 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 ในการครอบครองกัญชาของ

บุคคลทั่วไปและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา 
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ทบทวนวรรณกรรม 
กัญชา คือสารเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นในประเทศไทย เพราะ

กัญชานั้นหาได้ค่อนข้างง่ายมีราคาไม่แพงและอาจมีการลักลอบปลูกกันเอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเสพติดที่
ค่อนข้างหาได้ง่ายกว่ายาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ กัญชาเป็นพืชในตระกูล Cannabis ที่สามารถจ าแนกออกมาได้ 
3 ชนิด ได้แก่  

1. Cannabis Indica มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย สูงไม่เกิน 2 เมตร ใบมีสีเขียวเข้มมีลักษณะสั้นและกว้าง 
เติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีอากาศเย็น นิยมปลูกเพ่ือน าดอกมาสกัดเป็นน้ ามันทางด้านการแพทย์และน ามาใช้เพ่ือ     
การผ่อนคลาย  

2. Cannabis Sativa มีลักษณะล าต้นใหญ่ หนาและแข็งแรง อาจสูงได้มากถึง 6 เมตร ใบมีลักษณะ   
เรียวยาว สีเขียวอ่อน เติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีอากาศร้อน นิยมปลูกเพ่ือเอาใยมาใช้ทางด้านอุตสาหกรรมและน า
เมล็ดสกัดน้ ามัน  

3. Cannabis Ruderalis มีลักษณะต้นเล็กคล้ายวัชพืช ใบมีลักษณะกว้างและเล็กผสมกันเติบโตได้ดี
ทั้งในอากาศร้อนและเย็น พบได้มากในยุโรปโทรม กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งที่เสพแล้วไม่ติด ไม่มี
ผลข้างเคียงหากอยู่ดี ๆ จะเลิกสูบก็ได้ เพราะเป็นแค่พืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแบบอ่อน ๆ เท่านั้น แต่อย่างไร
ก็ตาม หากสูบกัญชาในปริมาณมากก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น การเข้าไปท าลายระบบประสาทจนไม่
สามารถใช้ความคิดและตัดสินใจได้เหมือนเดิม มีการท าลายระบบภูมิคุ้มกัน ท าลายสมอง ท าลายสุขภาพจิต
และอาจน าไปสู่การเป็นโรคมะเร็งปอดได้ (กองบรรณาธิการ HONESTDOCS, 2562) 

ความหมายของกัญชา 
กัญชา เป็นไม้ล้มลุกชนิด มีลักษณะใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียวช่อดอกเพศผู้

และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้ง กะหลี่กัญชาซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในพ้ืนที่อากาศ
อบอุ่น เช่น เอเชีย อเมริกาใต้และตะวันออกกลางและยังถือว่าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีป
เอเชีย กัญชานั้นเป็นพืชที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารเก่าโบราณหลายเล่มว่ามีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็น
พืชเส้นใยและปลูกเป็นพืชใช้เสพติดมาแต่อดีตและทางภาคเหนือชาวเผ่าต่าง ๆ นั้นมีการใช้เส้นใยจากล าต้น
ของต้นกัญชาเพศผู้หรือที่เรียกว่ากัญชงกันมานาน ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่น แข็งแรง
ทนทานเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าและกระดาษได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพดีกว่าเส้นใยจากฝ้ายและลินินในการใช้
กัญชานั้นมักใช้สูบปนกันยาสูบ การกิน การสวนทางทวารหนักและการดูดซึมผ่านเยื่อบุหรือผิวหนัง การสูบ
ทางตรงหรือผ่านเป็นไอน้ า และในด้านการใช้ในทางรักษาโรคปรากฎว่ามีการสกัดในรูปแบบของน้ ามันกัญชา 
ปัจจุบันความสนใจในการน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์มีมากขึ้นและรวมถึงการน าส่วนต่าง ๆ ของกัญชามา
ใช้โดยตรงในลักษณะของพืชสมุนไพร เปลือกและล าต้นใช้ท าเชื่อป่านและทอผ้า ซึ่งเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์กับ
จิตประสาทและก่อให้เกิดการเสพติดโดยกัญชานั้นมีทั้งโทษและประโยชน์หลายประการในประวัติศาสตร์มีการ
รายงานการใช้ประโยชน์จากกัญชามายาวนานนั้น มีการใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์และใช้เป็นสิ่งเสพติดหรือการ
ผ่อนคลาย และใช้ท าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เชือกหรือเสื้อผ้า (จุฬาพัฒน์ ช่างเกต) 

คุณประโยชน์ของกัญชา 
สรรพคุณของกัญชาในการใช้กัญชาในการรักษาอาการและโรคต่าง ๆ กัญชานั้นช่วยลดอาการคลื่นไส้ 

อาเจียนจากการได้รับเคมีบ าบัด เพ่ิมความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์  ผลวิจัยพบว่าสาร THC 
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สามารถช่วยเพ่ิมความอยากอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์ และได้รับการอนุมัติให้ใช้สาร Dronabinol ซึ่ง
เป็นอนุพันธ์ของสาร THC เพ่ือเพ่ิมความอยากอาหารได้ในประเทศแคนาดา ลดอาการปวด อาการปวดแบบ
ฉับพลัน แบบเรื้อรัง และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้เพ่ิมขึ้น (แต่ส าหรับอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็ง
นั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน) ลดอาการปลอกประสาทเสื่อมเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งมักเกิดเริ่มกับ
การหดเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งจะท าให้เกิดอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดแบบเรื้อรัง และพบว่าทั้งผู้ป่วย
กลุ่มท่ีได้รับ THC เพียงชนิดเดียวและผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาที่มีส่วนผสมของ THC และ CBD ในอัตราส่วน 1 ต่อ 
0.5 สามารถช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและช่วยเบาเทาอาการปวดดังกล่าวและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
นอนหลับได้ในการทดสอบทางคลินิกโดยไม่พบอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ช่วยควบคุมอาการลมชัก ช่วยลด
ความดันในตาของผู้ป่วยต้อหิน ต้อหินเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการ
มองเห็นได้ เนื่องจากมีความดันในลูกตาสูง ป้องกันและรักษาอาการสมองฝ่อ คลายความวิตกกังวล จากประวัติ
การใช้กัญขาเพ่ือช่วยให้ผ่อนคลายในอดีตท าให้มีความเป็นไปได้ท่ีสารกลุ่มแคนนาบินอลย่าจะมีฤทธิ์ตลายความ
วิตกกังวล แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลไกการออกฤทธิ์นั้นซับซ้อนและยังไม่มีการอธิบายที่ชัดเจนและการรักษา
มะเร็งมีการรายงานวิจัยว่าสาร THC สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดและยับยั้งการเติบโตของเนื้อ
งอกมะเร็งในหนูทดลองได ้(ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์, 2562) 

โทษของกัญชา 
กัญชานั้นก็มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ หากมีการน ามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็อาจมีผลกระทบ

ต่อ สังคม ซึ่งเป็นสาเหตุที่หลายประเทศมีกฎหมายที่ควบคุมเข้มงวด ซึ่งกัญชานั้นมีความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ผลกระทบต่อสังคม กัญชานั้นมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ การสูบต่อเนื่องจะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบและการสูบกัญชาอาจมีผลเป็นมะเร็งจากสารก่อมะเร็ง มีผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด กัญชาจะเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจอีกทั้งมีความสัมพันธ์กับผลไม่พึงประสงค์ เช่น โรค
หลอดเลือดสมองและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน มีผลต่อเชาวน์ปัญญา เช่น สมาธิ ความจ าสั้น การรับรู้
เวลาและเชาว์ปัญญาขั้นสูง เช่น การคิดเลขในใจ เมื่อมีการใช้กัญชาเป็นระยะเวลานาน ๆ มีผลต่อความ
ผิดปกตขิองจิต การใช้กัญชามีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติดังกล่าวโดยเฉพาะโรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติ
ของความรู้สึก ความคิด อาการหรือพฤติกรรม โดยการใช้กัญชาจะท าให้อาการแย่ลง มีผลต่อกลุ่มอาการติดยา 
การใช้กัญชาเป็นระยะเวลานาน ๆ จะท าให้เกิดกลุ่มอาการดังกล่าวประมาณ 1 ใน 10 ของผู้เสพกัญชา ทั้งนี้ 
อัตราส่วนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1 ใน 6 ของจ านวนผู้เสพหากเริ่มเสพตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ซึ่งผู้ติดกัญชาจะมีความต้องการ
อย่างมากที่จะเสพไม่สามารถท่ีจะลดการเสพลงได้ เกิดภาวการณ์หยุดยาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
เสพกัญชาในที่ ๆ ไม่เหมาะสมและแม้ว่าผู้เสพกัญชาโดยส่วนใหญ่ไม่ได้น าไปสู่การเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ตัวอ่ืน แต่คนส่วนใหญ่นั้นผู้ที่เสพยาที่ผิดกฎหมายตัวอ่ืนนั้นเริ่มจากการเสพกัญชาเป็นยาเสพติดตัวแรก  (ชาญ
ชัย เอื้อชัยกุล) 

โทษของกัญชาตามกฎหมายในประเทศไทย 
กัญชานั้นเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ7) พ.ศ.2562 นั้นมี

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับ

ไม่เกินห้าแสนบาท  
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ถ้ากระท าเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านห้า
แสนบาท 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยมีปริมาณยาเสพ
ติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตั้งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไปต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเปรียบเทียบแนวคิด หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 

2562 เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือหามาตราการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการครอบครองกัญชาซึ่งเป็นยาเสพ
ติดประเภทที่ 5 ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับค าวินิจฉัยของศาล ต ารา วารสารบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการ
ประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ในการน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เปรียนเทียบและประมวลผลต่อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และตีความ

จากบุคคลอ่ืนแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเอกสารข้อมูลส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงเอกสารทางวิชาการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยต ารา วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ รายงาน
การประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ โดยการวิเคราะห์

สังเคราะห์และเปรียบเทียบตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญๆดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการครอบครองกัญชาโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
4.2 ผลกระทบในการที่ออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) 2562 ในการครอบครองกัญชา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาภายใต้พระ

บัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองกัญชา 

2.ท าให้ทราบถึงถึงผลกระทบต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ของพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่7 
พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา 

3.ท าให้ทราบถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการครอบและการใช้กัญชาเพ่ือ
ทางการแพทย ์
 

ผลการวิจัย 
ตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ

แจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการครอบครองและผลิตกัญชาอย่าง
เข้มงวดและเคร่งครัด โดยอนุญาตให้มีการครอบครองกัญชาเฉพาะวัตถุประสงค์บางประการ คือ การ
ครอบครองในปริมาณที่จ าเป็นเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยต้องมีใบสั่ง
ยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษาและสามารถครอบครองตามปริมาณที่จ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ในการปฐมพยาบาลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย  

นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังควบคุมและจ ากัดประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์หรือมีหน้าที่
ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือสภากาชาดไทย 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต และ
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
246 

ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ติดตัวเข้ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัวและผู้ขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก าหนดในกฎกระทรวงบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไม่อาจมีกัญชาไว้ในครอบครอง มิฉะนั้น
จะต้องรับโทษตามกฎหมาย 

ดังนั้นสิทธิในการปลูกกัญชานั้นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น
จะต้องมีการรวมกลุ่มซึ่งปัญหานี้เป็นการที่เกษตรทั่วไปนั้นไม่ได้มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนซึ่งเป็นความยุ่งยาก
อย่างหนึ่งท าให้เกษตรกรคิดว่ายุ่งยากจนเกินไปจึงเป็นการได้ผลประโยชน์บางกลุ่มเฉพาะกลุ่มซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาไดซ้ึ่งเกษตรกรทั่วไปนั้นเข้าถึงได้ยาก 
 

อภิปรายผล 
กัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 นั้นมีสารเสพติดที่ส่งผผลเสียต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ท าให้

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบและการสูบกัญชาอาจมีผลเป็นมะเร็งจากสารก่อ
มะเร็งมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ความจ าสั้น เสพต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ จะให้สมองเสื่อม ดังนี้การ
ที่กฎหมายจ ากัดกัญชาเพ่ือทางการแพทย์เท่านั้นเป็นหลักเกณ์และข้อก าหนดที่เหมาะสมและเป็นผลดีต่อการ
ควบคุม และป้องกันการเสพวัตถุอันตรายของประชาชนไทยแต่อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายนั้นจ ากัดแค่กลุ่ม
บุคคลหรือหน่วยงานบางหน่วยงานในการผลิตและครอบครองนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจ ากัดประเภทของบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตแคบจนเกินไปมีบุคคลเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีการผลิตและครอบครอง
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยาที่ผลิตจากสารสกัดมาจากกัญชานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษา   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้รองรับผู้ที่จะสามารถปลูกได้ให้มากขึ้น  ไม่จ ากัดแค่หน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยอนุญาตให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรที่สามารถท าการเพราะปลูก
กัญชาได ้พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้เกษตรกรผู้เพราะปลูกดังกล่าวต้อง
ส่งผลผลิตให้แก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่เพ่ิมยาและผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทยท์ี่สกัดออกมาจากกัญชา เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาที่สกัดออกมาจากกัญชาเท่านั้น แต่สามารถเพ่ิม
รายได้ให้เกษตรกรในประเทศไทยได้ช่วยลดปัญหาทางเศรษฐกิจได้อีกเพราะเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงกว่า พืช
การเกษตรประเภทอ่ืนแต่อย่างไรก็ดีควรมีการศึกษาเพ่ือให้ที่น าผลิตกัญชาที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนและ
น าความรู้จากการศึกษานั้นน าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วไปได้รู้จักวิธีการสกัดกัญชาที่ถูกต้อง  

2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนภาควิชากัญชาควบคู่กับการเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน 

3. ควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือตรวจสอบสารเจือปนของกัญชาและ
วัตถุประสงค์ในการใช้และปลูกเพราะกัญชานั้นมีข้อดีทางการแพทย์ก็จริง แต่ก็มีโทษร้ายแรงเป็นยาเสพติด
เช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจ านวนมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยการเข้ามาท างานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีทั้งเข้ามาอย่างแบบถูกกฎหมาย
และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  แรงงงานข้ามชาติเหล่านี้มิได้เข้าถึงหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท าให้ถูกนายจ้างใช้งานแรงงานอย่างหนักและเกินชั่วโมงที่กฎหมายก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเรือประมง แรงงานที่ท างานตามบ้านของนายจ้าง  แรงงานที่เข้ามา
ท างานเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 9 แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 ให้มีการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับ
ชั่วโมงการท างานเพ่ือค านึงถึงสุขภาพ อนามัย ถ้าแรงงานท างานนานเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพ แต่นายจ้างที่
จ้างงานส่วนมากมักไม่ค านึงถึงปัญหาเหล่านี้ ท าให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ การประท้วงของแรงงานข้ามชาติ 
การร้องเรียนและปัญหาการจ้างงานอ่ืน ๆ งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติและปัญหาที่ท าให้เกิดการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 
ค าส าคัญ แรงงานข้ามชาติ,ชั่วโมงการท างาน,ละเมิดกฎหมาย 
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Violation of working hour laws: transnational labor 
Waranya Iam-phithakporn1*, Cheunchiwin Yimfeuang2 

Student majored in Law program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University 

 
Abstract 

With a great number of transnational labors (both legal and illegal migrant labors)  hired 
in Thailand as a economic driving force and no accessibility or knowledge concerning Labor 
Protection Act, B.E. 2541 (1998) provided for such labors, many are harshly treated and their 
working hours exceeding the limits stipulated in the laws, especially transnational labors working 
on fishing boat, in employer’s house, agricultural sectors, factory. Amendment to the Labor 
Protection Act (No.2), B.E. 2551, Section 9, supplemented transnational labor protection i.e., 
working hours for labor’s health and hygiene as working a long hour may affect their heath. 
Sadly, most employers disregard these problems leading to human trafficking, transnational 
labor protest, complaint and other hiring problems. This paper aims to study a violation of laws 
on working hours and transnational labors and problems causing such violation of the laws and 
identify a legal measure to counter above problems pursuant to the Labor Protection Act 
(No.2), B.E. 2551 amended to the Labor Protection Act, B.E. 2541 (1998). 
 
Keywords : transnational labor, working hour and violation of law 

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นจ านวน

มาก มีการเลือกปฏิบัติจากนายจ้างทั้งที่แรงงานข้ามชาติเป็นตัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน  ในประเทศไทยมีทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย แรงงานเหล่านี้มักจะเข้ามาท างานเกี่ยวกับเรือประมง การเกษตร    
งานบ้าน การผลิตเป็นส่วนใหญ่ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะถูกนายจ้างใช้งานอย่างหนัก     
(คู่มือปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับใช้แรงงาน, 2555) ให้ท างานเกินชั่วโมงที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 9 ซึ่งออกมาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 23 ก าหนดไว้ ถ้าหากท างานในเรือประมงมักจะถูกให้ท างานตลอดทั้งวันไม่มีเวลาพักตลอดจนการถูกทารุณ
ทางจิตใจและวาจา เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าตรวจสอบแรงงานข้ามชาติในเรือประมงเป็นส่วนใหญ่ แต่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมิได้ทราบถึงแรงงานข้ามชาติที่ท างานบ้านหรืออ่ืนๆเนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ยาก แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
มิได้เข้าใจถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 มากนักท าให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างและเข้า
ไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีมีกฎหมายคุ้มครอง  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานภายในประเทศเป็นจ านวนมาก   
แต่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมักจะถูกนายจ้างกระท าการละเมิดกฎหมายที่ออกมา ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 ซึ่งออกมาแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 23 ว่าด้วยเรื่องชั่วโมงการท างานของแรงงานที่ท างานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่มีสัญชาติไทย
หรือแรงงานข้ามชาติที่มิได้มีสัญชาติไทยก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551 ได้ม ี      
การแก้ไขเนื้อหาที่บัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมงแรงงานในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 รวมถึงบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการท างานของแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) ที่เข้ามาท าท างานในกิจการต่างๆในประเทศไทย 
เช่นการรับใช้ในบ้าน งานประมงทะเล แรงงานเกษตร ลูกจ้างย่อมได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
แต่นายจ้างส่วนมากมักจะเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วยการละเมิดกฎหมายด้วยการให้แรงงานท างานเกิน
ตามชั่วโมงท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้นจึงยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่ เนื่องด้วย
แรงงานข้ามชาติส่วนมากมิได้รู้ถึงกฎหมายไทยที่ก าหนดชั่วโมงการท างานของแรงงานไว้เพ่ือคุ้มครองแรงงานที่เข้า
มาท างานในประเทศไทยด้วยเรื่องสุขภาพอนามัยของแรงงานละในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้จะมุ่งเน้น
เรื่องการก าหนดเวลาแต่มิได้มุ่งเน้นไปถึงผู้ที่บังคับใช้กฎหมายที่น าไปใช้กับนายจ้างที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอันเกี่ยวกับชั่วโมง การท างานแต่
เนื่องด้วยแรงงานเหล่านี้มิได้เข้าถึงกฎหมายที่ออกมาและถูกนายจ้างท าการยึดใบอนุญาตการท างานท าให้ไม่
สามารถออกไปท างานที่อ่ืนได้จึงต้องท างานตามที่นายจ้างต้องการและเนื่องด้วยยังมิได้มีกฎหมายที่ใช้บังคับกับ
เจ้าหน้าที่ที่ท าการตรวจสอบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติหลังจากเข้ามาท างานในประเทศไทยว่าถูกนายจ้างท า      
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การละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือไม่ งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติและปัญหาที่ท าให้เกิดการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่ วโมง
การท างานของแรงงานข้ามชาติและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เ พ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหานายจ้างละเมิดชั่วโมงการท างานของลูกจ้าง กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ออกตามค าสั่งเป็น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเรื่องปัญหาการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโทงการท างานของแรงงานข้ามชาติมีงานวิจัยและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี ้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา5 ในพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าวนี้ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
สิทธิที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครอง 
1) สิทธิที่จะไม่ถูกละเมิด (Passive Rights) คือ สิทธิเสรีภาพที่มีติดตัวบุคคลทั้งหลายอยู่แล้ว แม้รัฐมิได้ยื่น

มือเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นก็มีสิทธิอยุ่แล้ว เช่น สิทธิในชีวิต เนื้อตัว ร่างกาย ปลอดจาการกระท าที่โหดร้าย 
ทรมาน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ หากรัฐจะจับบุคคลมาลงโทษจะต้องมีการบวนการพิสูจน์ความผิด
ก่อนที่จะลงโทษ ดังนั้นหน้าที่ของรัฐในสิทธิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นการงดเว้นการละเมิดสิทธิ เช่น ไม่อุ้ม ฆ่า 
ทรมานหรือขังลืมโดยไม่มีกระบวนการลงโทษตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสิทธิเหล่านี้มิได้สร้างภาระใน      
เชิงงบประมาณหรือความรับผิดชอบมากนัก เพียงงดเว้นการใช้อ านาจโดยมิชอบและใช้กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่
แล้วจัดการกับคนที่ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด ข้อสังเกตที่ส าคัญต่อสิทธิประเภทนี้ คือ สิทธินี้เป็นพ้ืนฐาน      
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ส่วนบุคคล หากบุคคลไม่ได้รับการคุ้มครองก็อาจตายได้ เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง  ๆ จึง
ต้อง งดเว้นการละเมิดสิทธิเหล่านี้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนไทยหรือไม่ก็ตาม ดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2) สิทธิในการก่อตั้ง (Active Rights) คือ สิทธิเสรีภาพที่บุคคลใช้อาจมีผลการเปลี่ยนแปลงอนาคตของ
ชุมชน สังคม หรือรัฐชาติ เช่น สิทธิในการก าหนดอนาคตตนเองผ่านกระบวนการเลือกต้อง ประชามติ ประชาพิจารณ์
สิทธิในการจัดสรรทรัพยากรชุมชน/รัฐ ดังนั้นหน้าที่ของนรัฐในสิทธิประเภทนี้ คือ จัดหากระบวนการมารองรับ   
การตัดสินอนาคตของบุคคลแล้วกระบวนการมารองรับผลการตัดสินใจใหเปลี่ยนไปเป็นนโยบายกฎหมายหรือ
แม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อาทิ การจัดการเลือกตั้งและรับรองการเลือกตั้ง การจัดประชาพิจารณ์ การจัดลง
ประชามติหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผลเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อสังเกตของสิทธิประเภทนี้คือ 
เป็นสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสังคมหรือรัฐที่มีผลต่อบุคคลอ่ืน ๆ หรือสังคมด้วย ประเทศส่วนใหญ่ในโลกจึง
ไม่ให้สิทธิเหล่านี้แก่คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติเพราะไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ต้องมารับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน 
1. ทฤษฎีเสรีนิยมคลาสสิก เริ่มได้รับความสนใจจากการน าเสนองานเขียนของ Adam Smith และDavid 

Ricardo เรื่อง Rabour Theory of Value ซึ่งอาจสรุปใจความส าคัญได้ว่า มูลค่าของสินค้าจะถูกก าหนดจาก
แรงงานที่ผลิตสินค้านั้น ในอีกแง่หนึ่งก็คือ แรงงานมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งแม้ว่าทฤษฎีดังกล่าวจะไม่ได้
ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิของแรงงานหรือการคุ้มครองแรงงานแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงแรงงาน
เข้ากับกสารแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงงานอีกมากมาย 

2. ทฤษฎีมาร์กซิส ของ Karl Marx ซึ่งน าเอาทฤษฎีของ Smith และ Ricardo มาต่อยอดในแง่ที่ว่า
แรงงานนั้นเป็นผู้มีอ านาจในการสร้างสรรค์สินค้าและสังคมแต่ Mark เห็นว่าแรงงานที่ใช้แรงงานจะใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการนั้นควรจะมีมูลค่าตามจ านวนชั่วโมงที่สังคมต้องใช้การเลี้ยงดูผู้ใช้แรงงานนั้นให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย และความไม่ยุติธรรมในสังคมเกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของนายทุนที่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงานด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีมาร์กซิสได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
ทฤษฎีที่ให้ความส าคัญแก่สิทธิและสวัสดิการของแรงงานและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมใน
สังคมระหว่างชนชั้นนายทันและชนชั้นผู้ใช้แรงงาน 

3. ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ ซึ่งมีแนวคิดว่าหากกลไกตลาดสามารถท างานได้อย่างอิสระแล้ว ปัจเจกชนจะ
สามารถท างานค้าขายหรือลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการพิจารณาจุดคุ้มทุนของแต่ละคน เช่น แรงงานจะ
ย้ายปท างานในพ้ืนที่ที่ให้ค่าแรงมากที่สุด ในขณะที่ทุนจะย้ายไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด  เป็นต้น ในช่วง
เวลาดังกล่าว การค้าขายระหว่างประเทศเริ่มมีความเข้มข้นข้ึนจากการขยายตลาดสินค้าและวัตถุดิบเพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศตะวันตก ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่เรียกร้องให้รัฐเข้ามาก ากับควบคุม
ตลาดให้น้อยที่สุดโดยเชื่อว่าการค้าเสรีจะช่วยระดับการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศและน าไปสู่สันติสุขของโลกในที่สุด แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวดูเหมือนจะขัดกับการคุ้มครองแรงงานเนื่องจาก
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ต้องการให้รัฐแทรกแซงตลาดให้น้อยที่สุดแต่ก็สนับสนุนสิทธิของปัจเจกบุคคลซึ่งก็รวมถึงสิทธิของแรงงานในการ
ท างานอย่างเสรีด้วย ต่อมาทฤษฎีเสรีนิยมแตกแขนงออกเป็นอีก 2 ทฤษฎี คือ 

3.1) เสรีนิยมสถาบัน ซึ่งน าแนวคิดการพ่ึงพิงทางการค้าระหว่างประเทศมาต่อยอดว่า เนื่องจากรัฐแต่ละ
รัฐมีอธิปไตยเป็นของตนและไม่สามารถถูกรัฐอ่ืนสั่งการได้ จึงควรมีองค์กรที่เป็นตัวกลางระหว่างประเทศเพ่ือ
อ านวยความสะดวก สนับสนุนและควบคุมดูแลความร่มมือระหว่างประเทศด้านต่าง  ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า    
การลงทุนและแรงงาน 

3.2) ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน ซึ่งผสมผสานกับแนวคิดแบบมาร์กซิสในแง่ที่สนับสนุนให้รัฐต้องรับประกันสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือให้ปัจเจคชนสามารถด าเนินชีวิต ท างานหรือประกอบธุรกิจตามกลไกตลาด
ได้อย่างอิสระ ทฤษฎีดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในหลายประเทศ โดยปฏิญญา
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติปี ค.ศ.1948 ได้ถูกตราขึ้นโดยมีสาระดังต่อไปนี้ คือให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคล
อย่างเท่าเทียในหลายด้านและยังมีบทบัญญัติหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น มาตรา  23(1) ให้บุคคลมีสิทธิที่
จะท างานมีอิสระในการเลือกงานได้รับเงื่อนไขในการท างานที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง
จากการว่างงาน มาตรา 23(4) บุคคลมีสิทธิที่จะจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน
และมาตรา 24 บุคคลมีสิทธิที่จะพักผ่อน ซึ่งรวมถึงการจ ากัดชั่วโทงการท างานและการมีวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง     
เป็นต้น สิทฝิของแรงงานจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่ขัดกับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ออกตามค าสั่งเป็น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้หลักเกณฑ์ทางเอกสารในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้นี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเอกสารต่างๆจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ออกตามค าสั่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รวมถึงเอกสารต่างๆที่ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การวิจัยนี้ในทาง
อินเตอร์เน็ตในการน ามาศึกษาเป็นความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบทความที่เป็นทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้รับการวิเคราะห์
มาแล้วจากบุคคลอื่นได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
ออกตามค าสั่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การวิจัย
นี้ในทางอินเตอร์เน็ต 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องในแหล่งที่เป็นความรู้ความ

เข้าใจที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยสรุป
สาระส าคัญดังนี้ 

4.1) การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

4.2) สภาพปัญหานายจ้างละเมิดชั่วโมงการท างานของลูกจ้าง กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

2. ได้ทราบถึงสภาพปัญหานายจ้างละเมิดชั่วโมงการท างานของลูกจ้าง กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ 
 

ผลการวิจัย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างท าการประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยมี

การก าหนดระยะเลาท างานเริ่มต้นและสิ้นสุดในการท างานในแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินก าหนดเวลาของแต่ละ
ประเภทงานที่มีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ก าหนดไว้ว่าวันหนึ่งนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานได้ไม่เกินวันละ
แปดชั่วโมง ในกรณีที่วันใดลูกจ้างท างานน้อยกว่าแปดชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนดนายจ้างจะตกลงกับลูกจ้างให้
น าเวลาในการท างานส่วนที่เหลือนั้นมารวมกับเวลาท างานปกติอ่ืนในวันใดก็ได้แต่ต้องท างานวันละไม่เกินเก้าชั่วโมง
เมื่อรวมกับเวลาท างานปกติแล้วและสัปดาห์หนึ่งนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างท างานไม่เกินสัปดาห์ละสี่สิบแปดชั่วโมง 
เว้นแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่มีในก าหนดของกฎกระทรวง
ได้แก่ 1) งานที่ต้องใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์หรือในที่อับอากาศ 2) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 3) งานเชื่อม
โลหะ 4) งานขนส่งวัตถุอันตราย 5) งานผลิตสารเคมีอันตราย 6) งานที่ต้องด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท า
ได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย 7) งานที่ต้องท าเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็น
อันตรายทั้งนี้งานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือภาวะแวดล้อมในการท างานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนด
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ไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 103 ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขท่ีแหล่งก าเนิดได้และต้องจัดให้มีการป้องกันที่
ตัวบุคคลนายจ้างต้องให้เวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมงและสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง   
และเมื่อนายจ้างท าการตกลงกับลูกจ้างเรื่องน าเวลาการท างานในส่วนที่เหลือมารวมกับเวลาการท างานปกติเกิน
กว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงใน
การท างานของลูกจ้างตามจ านวนที่เกินกว่าจ านวนชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้างที่ท ารายวันและลูกจ้างรายชั่วโมง
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันจริงตามจ านวนผลงานที่ท าได้ในชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าตอบแทนตามผลงาน หากนายจ้างไม่สามมารถที่จะประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
ของการท างานในแต่ละวันให้ลูกจ้างทราบได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ก าหนดชั่วโมงการท างานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมงและสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
เรื่องการใช้แรงงานทั่วไปแต่ยังมีการใช้แรงงานหญิงและการใช้แรงงานเด็กอีกด้วย  

การใช้แรงงานหญิงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างาน
ในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ท างานล่วงเวลาหรือวันหยุด หากเป็นในกรณีที่ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการหรือเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีนายจ้างอาจให้
ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานที่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ โดยต้องได้รับ    
การยอมรับจากลูกจ้างเป็นคราว ๆ ไปและหากเป็นกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างที่เป็นหญิงท างานในระหว่างเวลา 
24.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกาและพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
หญิงนั้นให้พนักงานแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งให้นายจ้าง
เปลี่ยนแปลงเวลาการท างานหรือลดชั่วโมงการท างานได้ตามท่ีเห็นสมควรและให้นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่ง 

การใช้แรงงานเด็กพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีอายุต่ ากว่าสิบ
แปดปีท างานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแต่นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเป็นผู้แสดง
ภาพยนตร์ ละคนหรือการแสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกันท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ในนายจ้างให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อนตามสมควร ดังที่กล่าวมาข้างต้นแม้ได้มีกฎหมายออกมาก าหนดเกี่ยวกับชั่วโมงการท างาน
ส าหรับงานทั่วไป แรงงานหญิงและแรงงานเด็กแล้วแต่ยังประสบกับปัญหาการละเมิดกฎหมายของนายจ้าง
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าไปตรวจสอบอย่างเพียงพอและยากต่อการตรวจสอบจึงท าให้เกิดช่องว่างที่นายจ้างท า
การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติ 

แต่อย่างไรกฎหมายดังกล่าวยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมให้นายจ้างปฏิบัติตามหรือก าหนด
ชั่วโมงการท างานให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบกับยังขาดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีการคุ้มครองแรงงานที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยอันเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานของแรงงานข้ามชาติ (ต่างด้าว) ที่เข้ามาท างานในกิจการต่าง ๆ แต่เนื่อง
ด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับการท างานของแรงงานข้ามชาติเป็นไปได้ยากจึงท าให้มีช่องว่างท าให้นายจ้างท าการ
ละเมิดกฎหมายโดยการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติด้วยการให้ท างานเกินชั่วโมงท่ีกฎหมาย 

การกระท าของนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นการละเมิดกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองแรงงานเรื่องชั่วโมงการท างาน 

ดังนั้น แม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานออกมาคุ้มครอง แต่ในปัจจุบัน
นายจ้างก็ยังท าการละเมิดกฎหมายโดยการใช้งานแรงงานเหล่านี้เยี่ยงทาสอยู่ดีท าให้เห็นว่าถึงแ ม้จะมีกฎหมายอยู่
แล้วแต่ถ้าผู้ที่บังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดหรือจริงจังแรงงานข้ามชาติก็จะถูกท าการละเมิดสิทธิอยู่ตลอด 

กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดชั่วโมงการท างานของลูกจ้าง โดยค านึงถึงสุขภาพของลูกจ้างแล้ว หากแต่ยังขาด
เครื่องมือในการบังคับใช้และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแรงงานให้มีจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้เข้าไปตรวจสอบและดูแล

สภาพการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการให้บ่อยครั้งเท่าท่ีจ าเป็น 
2) ควรมีการส่งเสริมหรือให้รางวัลตอบแทนนายจ้างที่ปฏิบัติดีกับลูกจ้างโดยไม่ละเมิดกฎหมายที่

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ในเรื่องชั่วโมงการท างาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นายจ้างไม่ท าละเมิด
กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

3) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลแรงงานข้ามชาติในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบความเป็นอยู่
และการถูกใช้งานของแรงงานข้ามชาติ 

4) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการลงตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถึงความเป็นอยู่และ       
การท างานของแรงงานข้ามชาติว่าถูกนายจ้างละเมิดชั่วโมงการท างาน 
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บทคัดย่อ 

งานวรรณกรรมคืองานประพันธ์ทางอักษรทุกชนิดไม่ว่าด้วยภาษาใด หรืออาจจะท าให้ปรากฎโดยการ
แสดงออกด้วยวิธีการ หรือลักษณะใด ในปัจจุบันถือว่ามีงานวรรณกรรมมีความส าคัญเนื่องจากเป็นแหล่ง
ความรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีการศึกษาค้นคว้า และน าไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ 
ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความตื้นลึกหนาบางทางภูมิปัญญาของผู้เขียน และลึกลงไปในภูมิปัญญานั้นก็คือความ
จริงใจที่ผู้เขียนสะท้อนต่อตัวเอง ต่อผู้อ่านวรรณกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ซึ่งกฎหมายไทยนั้นให้
ความคุ้มครองงานวรรณกรรมดังกล่าวโดยคุ้มครองในเรื่องการห้ามท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้น
แต่การท าซ้ านั้นท าเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยเพ่ือการศึกษางาน ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง  แต่อย่างไรก็ตาม
การท าซ้ านั้นไม่ได้ก าหนดขอบเขตไว้ชัดเจนว่าท าได้เท่าไรและการเช่าวรรณกรรมในกฎหมายไทยนั้นสามารถ
กระท าได้ ในขณะที่กฎหมายอังกฤษนั้นให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรมดังกล่าวโดย ห้ามคัดลอกงาน ท าซ้ า 
ให้เช่ายืมหรือออกส าเนางานให้สาธารณชนทั่วไป เว้นแต่การท าซ้ านั้นท าเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือศึกษา
ส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร กฎหมายอังกฤษก าหนดขอบเขตในการท าซ้ า
หรือส าเนาไว้ว่าสามารถท าได้ไม่เกินร้อยละสิบ กรณีเป็นงานวรรณกรรมประเภทหนังสือสั้นไม่เกินสองร้อยหน้า
หรือไม่เกินร้อยละห้าหรือไม่เกินหนึ่งบทจากงานวรรณกรรมประเภทหนังสือที่มีจ านวนหน้าเกินกว่าสองร้อย
หน้า รายงานการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี และไม่เกินร้อยละห้าของเรื่องสั้นหรือบทกลอนที่มีจ านวน
หน้ามากกว่าสิบหน้า นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ของอังกฤษยังจ ากัดการให้ยืมส าเนางานวรรณกรรม  
นาฏกรรม ดนตรีกรรม และศิลปกรรมอีกด้วย งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ใน
การให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศ
อังกฤษว่า สามารถท าซ้ าหรือส าเนาได้หรือไม่มีการก าหนดขอบเขตการท าซ้ าหรือส าเนาหรือไม่ รวมถึงสามารถ
เช่าวรรณกรรมได้หรือไม่ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ : กฎหมายลิขสิทธิ์, งานวรรณกรรม, เปรียบเทียบกฎหมาย 
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Abstract 

 Literature is any body of written works in any language or existed by any mean or 
form. Nowadays it is an important source of knowledge and news accessible by the general 
public to study and connect with another knowledge. Furthermore, it shows a good insight 
into the author and his/her wisdom reflecting how determination is given in to his/her works 
for readers; therefore, literature is an integral part of human. Thai law protects a literary 
work from duplication, modification, publication except publication for the purposes of 
research, study and personal use; nevertheless, no extent of use is stipulated for such 
publication. Also, renting of literacy works in Thai laws is feasible. As for English laws, literacy 
works are protected by not allowing duplication, modification, rental or issuance of copy for 
the general public except such duplication for the non-profit purposes of research, study 
and personal use and the laws stipulated the extent of duplication or copy by not 
exceeding 10%. Duplication shall not exceed 200 pages or 5% for a short literacy work; 1 
chapter for 200+ page books including a report of proceedings; 5% of short story or poem 
with more than 10 pages. Additionally, Rental of literacy work, dramatic work, piece of music 
and artwork are limited in English laws. This paper aims to investigate principles of copyright 
protection for literature in Thai laws and compare them with English laws to find feasibility 
of duplication and copying, extent of duplication and copying, as well as rental and to 
suggest a way to counter a violation of Thai copyright laws. 
 
Keywords : copyright law, literature and comparison of laws 

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมักมีข่าวการจับกุม 

ตรวจค้นแหล่งจ าหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะ โดยการละเมิดส่วน
ใหญ่จะเป็นการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ มีวัตถุประสงค์ให้
ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์อัน
เกิดจากความนึกคิดและสติปัญญาของตน นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 
กล่าวคือ เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปัญญาของตน ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากการลงทุน ก็ย่อมจะเกิดก าลังใจที่จะคิดค้นสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายออกไป
มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นับเป็นปัญหาใหญ่ มีการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมากมายทั้งผู้ผลิตและจ าหน่าย ซึ่งการละเมิดงาน
อันมีลิขสิทธิ์เป็นการกระท าโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไรโดยน า
จ าหน่ายแก่ประชาชนหรือผู้บริโภค ท าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการบริโภคนั้นเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องบริโภค
เพ่ือการด ารงชีวิตและการบริโภคยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การจ้างงานท าให้มีรายได้ทั้งผู้ผลิตและ
เจ้าของปัจจัยการผลิตจึงมีสินค้าและบริการในการบริโภคมากข้ึนตามความต้องการ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การจ้างงาน และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการแข่งขันด้านการค้า เช่น 
การผลิตแผ่นซีดี ดีวีดีเพลง หรือภาพยนตร์จากบริษัทต่าง ๆ ออกจ าหน่ายแข่งขันกันรวมถึงการประกอบ
ธุรกรรม การสร้างวรรณกรรม ศิลปกรรมในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
มากขึ้นยิ่งท าให้มีการท าซ้ า ดัดแปลงงานได้สะดวกรวดเร็วและมีจ านวนมาก ท าให้มีการขายสินค้าที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือขายสินค้าที่ผู้ขายเลียนแบบเครื่องหมายการค้า หีบห่อหรือภาชนะที่แสดงถึงเครื่ องหมายการค้า 
น ามาขายเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคหลงเชื่อประชาชนในสินค้าว่าตนขายของแท้ การที่ประชาชนชนซื้อสินค้าที่
เป็นของปลอมหรือของลอกเรียนแบบนั้นไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้บริโภคจากสินค้าผิดกฎหมายนั้น 
นอกจากนั้นการทีป่ระชาชนรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเลียนแบบแต่ยังซื้ออยู่ การขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขาย
สินค้าท่ีผู้ขายเลียนแบบเครื่องหมายการค้าผู้ขายอาจท าขึ้นเอง หรือลักลอบน าเข้า ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะท า
ให้ผู้สร้างสรรค์ เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการกระท าของ
ผู้ขายสินค้า 

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงแนวคิด หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ประเภทงานวรรณกรรม ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ ว่าสามารถ
ท าซ้ าหรือส าเนาได้หรือไม่มีการก าหนดขอบเขตการท าซ้ าหรือส าเนาหรือไม่ รวมถึงสามารถเช่าวรรณกรรมได้
หรือไม่ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมของ
กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอังกฤษ  
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2. เพ่ือศึกษาว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษ สามารถท าซ้ าหรือส าเนาได้หรือไม่มี
การก าหนดขอบเขตการท าซ้ าหรือส าเนาหรือไมแ่ละสามารถเช่าวรรณกรรมได้หรือไม่  

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทยต่อไป  
 

ขอบเขตการวิจัย 
งานศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ        

การละเมิดลิขสิทธิ์ งานวรรณกรรมของไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปรียบเทียบกับกฎหมาย
อังกฤษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การออกแบบและสิทธิบัตร พ.ศ. 2541 (Copyright, Designs and 
Patents Act 1988) โดยศึกษาว่างานวรรณกรรมตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ ท าซ้ า หรือส าเนาได้หรือไม่ ได้มี
การก าหนดขอบเขตการท าซ้ าหรือส าเนาไว้เพียงใดและสามารถเช่าวรรณกรรมได้หรือไม่ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเรื่อง การคุ้มครองลิขสิทธิ์ส าหรับงานวรรณกรรมตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย

อังกฤษมีงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ลิขสิทธิ์ หมายความถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะกระท าการใด ๆ ในผลงานของ

ตนเองตามท่ีกฎหมายให้สิทธิ์ในการกระท า ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ด้วยเหตุนี้ 
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้นโดยการ

แสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ถือเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและ
ความวิริยะอุตสาหะของตน ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น โดยการสร้างสรรค์งานนั้นจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ
จากงานผู้อื่นมา โดยการสร้างสรรค์งานนั้นต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายก าหนดโดยเมื่อผู้สร้างสรรค์จะ
ได้รับการคุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยไม่ต้องจดทะเบียน 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์มีขอบเขตจ ากัดยิ่งกว่าสิทธิในตัวทรัพย์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาจะเห็น
หลักกการที่ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติ ข้อ 27 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณาจากข้อสอง 
จะก าหนดให้ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกร้องทางทรัพย์สินจากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ ขึ้นมา ทางวิทยาศาสตร์ 
วรรณกรรมและศิลปกรรม ส่วนในข้อแรกกลับจะเน้นถึงประโยชน์ที่มีความจ าเป็นโดยจะไม่ให้มีการจ ากัด
ผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากงานสร้างสรรค์ เพราะถือว่าการที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์นั้น
เป็นสิ่งสูงสุด เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่มีในกฎหมายลิขสิทธิ์ของนานาประเทศตลอดจนอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีข้อจ ากัดที่มีแนวทางเดียวกันอยู่ 4 ข้อคือ 

1. การจ ากัดระยะเวลาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ 
2. การจ ากัดประเภทของงานอันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
3. การก าหนดให้ความคุ้มครองเฉพาะแต่งานสร้างสรรค์ที่มีการแสดงออกมาปรากฏ หากผู้สร้างสรรค์

คิดงานนั้นแล้วไม่ได้ลงมือท าให้งานชิ้นนั้นปรากฏออกมาถือว่าไม่ได้รับการคุ้มครอง เมื่อคิดงานแล้วต้องลงมือ
ท าให้งานชิ้นนั้นปรากฏออกมาถือว่ารับการคุ้มครอง 
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4. การก าหนดให้การกระท าบางประการต่องานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้รับการยกเว้นไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เช่น การให้ประชาชนทั่วไปสามารถน างานมาใช้ประโยชน์โดยชอบธรรม เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเป็น 
การส่วนตัวหรือเพ่ือการสาธารณกุศล เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ของงานอันได้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 มีดังต่อไปนี้  
1. ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ ในมาตรา 6 วรรคแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้ก าหนดงานที่มีลิขสิทธิ์ 

ได้แก่งานสร้างสรรค์ท้ัง 9 ประเภท คือ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิ่ง
บันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ 
หรือศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าว่างานดังกล่าวจะแสดงออกมาโดยวิธีการหรือรูปแบบใด 

โดย ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 4 ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะใช้ความคิดริเริ่มกับงานของตนที่ได้สร้างสรรค์
ขึ้นมา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตน ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น 

2. ต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏ การที่งานสร้างสรรค์จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นงานที่มีรูปร่าง
ปรากฏหรือแสดงออกมาให้ปรากฏด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน 
กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ซึ่งมีในมาตรา 6 วรรคสอง  

3. ต้องเป็นงานที่กฎหมายก าหนด 9 ประเภท คือ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม 
งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานอ่ืนใดใน
แผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ที่มีระบุไว้ในมาตรา 6 วรรคแรก 

งานวรรณกรรมเป็นงานเป็น 1 ใน 9 งานที่กฎหมายก าหนด โดยหมายถึง งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็น ต ารา หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ วิจัย บทความ เนื้อเพลง พิมพ์เขียว แสดงออกด้วยวิธีการ 
เช่น การปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นตามมาตรา 4 

 
แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิขสิทธิ์ เหตุที่ต้องให้มีการคุ้มครองแก่สิขสิทธิ์ มี 4 ประการคือ 
1. หลักว่าด้วยความเป็นธรรมตามรรมชาติ (Principle of Natural Justice) ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ได้สร้างสรรค์งานของตนโดยใช้สติปัญญา ความช านาญและแรงกายในการสร้างงาน ผู้สร้า งสรรค์ผลงานควร
เป็นเจ้าของงานแต่เพียงผู้เดียวที่มีสิทธิ ในการก าหนดรูปแบบและสภาพตลอดจนเวลาของการใช้งานนั้น    
โดยป้องกันมิให้ผู้อ่ืนมาใช้ประโยชน์จากงานของตนโดยมิได้รับอนุญาตและหากงานนั้นสามารถสร้างมูลค่า        
เป็นทรัพย์สินขึ้นมาผู้สร้างสรรค์ก็ควรได้รับประโยชน์จากการนั้น ในรูปของค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) 

2. เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Argument) การสร้างสรรค์งานบางอย่างนั้นจ าต้องมี
การลงทุนค่อนข้างสูง เช่น ในงาน สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ ศิลปกรรม เป็นต้น ไม่ว่าในขณะสร้างงานหรือ 
การน างานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ย่อมคาดหวังผลก าไรจากการลงทุนเพ่ือสร้างสรรค์งานดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน 

3. เหตุผลทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Argument) งานสร้างสรรค์นั้นจะกลายเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของชาติ ทั้งในแง่ที่จะอบรมหรือสะท้อนให้เห็นวัฒนรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการ
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เปลี่ยนแปลงในสังคม จึงเป็นประโยชน์แก่การสร้างเสริมวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นผู้สร้างสรรค์งานจึง
ควรได้รับความคุ้มครอง 

4. เหตุผลทางด้านสังคม (Social Argument) การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนท าให้เกิด
ความเชื่อมโยงและหล่อหลอมความรู้ของคนในสังคมทุกฐานะ ทุกชนชาติ ทุกกลุ่มผู้มีวัยต่างกัน เพศและผิว 
การให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์จึงก่อให้เกิดความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นของสังคม  หากว่างานของผู้
สร้างสรรค์นั้นได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไปจะสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมได้ 

หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระท าใน

ลักษณะใดเป็นการละเมิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยกระท าแก่งานโดยตรง กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระทาตามประเภทของงานไว้ตั้งแต่มาตรา 27 ถึงมาตรา 30 และ
โดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยกระท าแก่งานโดยอ้อมเป็นการละเมิดที่ผู้กระท าส่งเสริมให้การละเมิดลิขสิทธิ์
โดยตรง ได้แพร่หลายต่อไปมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องบัญญัติไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย มาตรา 31 

ซึ่งตามมาตรา 27 เป็นการกล่าวถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 15(5) ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 

1. โดยการท าซ้ าหรือดัดแปลง มาตรา 4 ได้ให้ค านิยามไว้ 
ท าซ้ า หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง 

บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนาหรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือ
ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะ
เป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดัดแปลง หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ าลองงานต้นฉบับใน
ส่วนอันเป็น สาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

การดัดแปลงวรรณกรรมให้มีความหมายรวมถึงการ แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยจัดล าดับใหม่ 

2. โดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาตรา 4 ได้ให้ค านิยามไว้ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด 

การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพการก่อสร้าง การจ าหน่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ได้
จัดท าขึ้น 

จากการศึกษาถ้าเป็นการวิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์
ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท หากไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์จาก งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 32 

การใช้โดยเป็นธรรม หรือการใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่กฎหมายก าหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความ
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ยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่าง    
การปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่
จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งจะต้องเป็นการกระท าเพ่ือการวิจัยหรือศึกษางานนั้น โดยมิได้
เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไรและการกระท านั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และ
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  

พิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์นั้นอังกฤษได้มีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้บัญญัติข้อยกเว้นของ      
การละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ ถ้าเป็นการวิจัยหรือศึกษาส่วนบุคคลงาน ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกระท าเพ่ือ
แสวงหาก าไรที่เป็นข้อยกเว้นตามหลัก “Fair dealing” หรือการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 29 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ  

กฎหมายอังกฤษก าหนดขอบเขตในการท าซ้ าหรือส าเนา โดยการใช้งานที่เป็นธรรมส าหรับการศึกษา
และการส ารวจส่วนตัวไว้ว่าสามารถท าได้ 

- ไม่เกินร้อยละสิบ กรณีเป็นงานวรรณกรรมประเภทหนังสือสั้นไม่เกินสองร้อยหน้า    
- ไม่เกินร้อยละห้าหรือไม่เกินหนึ่งบทจากงานวรรณกรรมประเภทหนังสือที่มีจ านวนหน้าเกินกว่าสอง

ร้อยหน้า  
- ไม่เกินร้อยละห้าของเรื่องสั้นหรือบทกลอนที่มีจ านวนหน้ามากกว่าสิบหน้า 
- รายงานการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี  
- ไม่เกินร้อยละห้าของเรื่องสั้นหรือบทกลอนที่มีจ านวนหน้ามากกว่าสิบหน้า เช่าไม่ได้ 
นอกจากนั้นการให้เช่าหรือให้ยืมส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ออกสู่สาธารณะถือเป็นการกระท าที่ถูกจ ากัด

ตามมาตรา 18A กฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษกรณีที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิประเภทงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม  
งานดนตรีกรรมและงานศิลปกรรม ยกเว้นเป็นงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอาคารสิ่งปลูกส ร้าง หรือ
แบบจ าลองสิ่งปลูกสร้างและศิลปประยุกต์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบังคับใช้ในการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ประเภทงานวรรณกรรมของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอังกฤษ เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือ
หามาตรการทางกฎหมายมาปรับใช้กับกฎหมายไทยด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งด าเนินการวิจัยเชิง
เอกสาร  

1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้มีการระบุจ านวนประชากร

หรือกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งด าเนินการวิจัยทางเอกสาร  โดยศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ต ารา วารสาร บทความวิชาการ รายงานวิจัยและ
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เอกสารต่างๆ ที่เผยแพร่ทางที่ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็นความรู้ในการศึกษาการเพ่ือน ามาเป็นความรู้ใน
วิเคราะห์ สังเคราะห์  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาค้นคว้ าจากเอกสาร ในส่วนที่ เป็นบทบัญญัติกฎหมาย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การออกแบบและสิทธิบัตร พ.ศ. 2541 
(Copyright, Designs and Patents Act 1988) ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต ารา ส่วนที่เป็นวารสารบทความ
วิชาการ รายงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางที่ทางอินเตอร์เน็ต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมของกฎหมายไทย

เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอังกฤษ  
4.2 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษ สามารถท าซ้ าหรือส าเนาได้หรือไม่มี 

การก าหนดขอบเขตการท าซ้ าหรือส าเนาหรือไม่ และสามารถเช่าวรรณกรรมได้หรือไม่  
4.3 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์      
งานวรรณกรรมของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ 

2. ท าให้สามารถเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทยต่อไป  
 

ผลการวิจัย 
งานวรรณกรรมเป็นงานเขียนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การเขียนหนังสือ การเขียนวรสาร การเขียน

บทความทางวิชาการ วิจัย จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ หรืออาจจะเป็น ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ 
และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย โดยตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยนั้นให้ความคุ้มครองงาน
วรรณกรรมดังกล่าวโดยการที่บุคคลอ่ืนมาท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามในมาตรา 32 เรื่อง ข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์นั้น หากเป็นการกระท าไปเพ่ือการวิจัยเพ่ือการศึกษางาน ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือ
เพ่ือประโยชน์บุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิทอันมิใช่การกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร เป็นข้อยกเว้นตามหลัก 
หลัก “Fair use” ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดขอบเขตเอาไว้ว่า    
การท าซ้ านั้นสามารถท าซ้ าได้ในปริมาณเท่าไร หรือส่วนไหนของงาน ซึ่งกฎหมายไทยยังขาดความชัดเจน โดย
ส่วนใหญ่จะท าซ้ ามาทั้งหมด ส่วนการเช่าวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยสามารถท าได้เพราะเช่า
วรรณกรรมไม่ได้มีกฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งตามมาตรา 28(3) เป็นการเช่าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้แก่ งาน
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง  

ตามกฎหมายอังกฤษนั้นงานวรรณกรรมเป็นงานเขียนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การเขียนหนังสือ    
การเขียนวรสาร การเขียนบทความทางวิชาการ วิจัย จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ งานพูด งานร้อง ไม่ว่าจะเป็น 
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึง ตารางหรือการคอมไพล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุการออกแบบเตรียม  
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ความพร้อมส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลลิขสิทธิ์นั้นจะคุ้มครองงานของผู้สร้างสรรค์หรือคือ
เจ้าของลิขสิทธิ์และห้ามไม่ให้ผู้อ่ืนใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยตามกฎหมายลิขสิทธิ์
อังกฤษนั้นให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรมดังกล่าวโดย การที่มีบุคคลอ่ืนนั้นมาคัดลอกงาน ท าซ้ า ให้เช่ายืม
หรือออกส าเนางานให้สาธารณชนทั่วไป ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  อย่างไรก็ตามมาตรา 29 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ปี 1988 
(Copyright, Designs and Patents Act 1988) ได้บัญญัติข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้  เป็นการวิจัย
หรือศึกษาส่วนบุคคลงาน ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไรที่เป็นข้อยกเว้นตามหลัก “Fair 
dealing” หรือ การปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งการท าส าเนาหรือการท าซ้ าโดยบุคคล
อ่ืนที่ไม่ใช่นักวิจัยหรือนักเรียนเองนั้นเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายยัง
สามารถให้บุคคลอ่ืน สามารถท าได้คือ บรรณารักษ์หรือผู้ท าหน้าที่แทนบรรณารักษ์บุคคลตาม มาตรา 29(3) 
และมาตรา 29(3)(a) อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษได้มีก าหนดเอาไว้ว่า การท าซ้ า ส าเนา 
หรือ คัดลอก นั้นสามารถท าได้ ภายใต้การปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งนี้การปฏิบัติที่เป็นธรรมภายใต้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์นั้นก าหนดขอบเขตในการท าซ้ างานวรรณกรรมเพ่ือการศึกษาค้นคว้า หรือท าวิจัยโดยมิได้แสวงหาก าไร  
ซึ่งการท าซ้ าหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์สามารถท าได้ไม่เกินร้อยละสิบ กรณีเป็นงานวรรณกรรมประเภท
หนงัสือสั้นไม่เกินสองร้อยหน้า หรือไม่เกินร้อยละห้าหรือไม่เกินหนึ่งบทจากงานวรรณกรรมประเภทหนังสือที่มี
จ านวนหน้าเกินกว่าสองร้อยหน้า รายงานการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี  และไม่เกินร้อยละห้าของเรื่อง
สั้นหรือบทกลอนที่มีจ านวนหน้ามากกว่าสิบหน้า นอกจากนั้นการให้เช่าหรือให้ยืมส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ออกสู่
สาธารณะถือเป็นการกระท าที่ถูกจ ากัดตามมาตรา 18A กฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษกรณีที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ
ประเภทงานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานดนตรีกรรมและงานศิลปกรรม ยกเว้นเป็นงานสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบของอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือแบบจ าลองสิ่งปลูกสร้างและศิลปประยุกต์    

ดังนั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษนั้น กฎหมายไทย
ไม่มีการก าหนดขอบเขตในการท าซ้ าหรือส าเนางานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน  จึงท าให้ผู้สร้าง
สรรค์ผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถจ าหน่ายผลงานที่ตนสร้างสรรค์ได้  ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษมี
ความเคร่งครัดกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยในการก าหนดขอบเขตที่ท าส าเนาหรือการท าซ้ าไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ก าหนดว่าบุคคลใดหรือประชาชนสามารถท าซ้ าหรือส าเนางานวรรณกรรมได้เท่าที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
จึงเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่ากฎหมายไทย 
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 กฏหมายลิขสิทธิ์ไทย กฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษ 
    - ท าซ้ าหรือส าเนาวรรณกรรม
ได้หรือไม่ 

ท าได้ 
     โดยใช้ข้อยกเว้นในการละเมิล
ลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 32 ใช้ใน
การศึกษาเเละวิจัยหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนมิใช่การแสวงหาก าไร 

ท าได้ 
    โดยใช้ข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์
ไว้ ตามมาตรา 29 เป็นการวิจัยหรือศึกษา
ส่วนบุคคลงาน ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใน
การกระท าเพื่อแสวงหาก าไรที 

     - มีการก าหนดขอบเขตท าซ้ า
หรือส าเนาวรรณกรรมได้หรือไม่ 

ไม่มี 
       
 

มี 
     - ไม่เกินร้อยละสิบ กรณีเป็นงาน
วรรณกรรมประเภทหนังสือสั้นไม่เกินสอง
ร้อยหน้า    
      - ไม่เกินร้อยละห้าหรือไม่เกินหนึ่งบท
จากงานวรรณกรรมประเภทหนังสือที่มี
จ านวนหน้าเกินกว่าสองร้อยหน้า  
     - ไม่เกินร้อยละห้าของเรื่องสั้นหรือบท
กลอนท่ีมีจ านวนหน้ามากกว่าสิบหน้า 
     - รายงานการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี  
     - ไม่เกินร้อยละห้าของเรื่องสั้นหรือบท
กลอนท่ีมีจ านวนหน้ามากกว่าสิบหน้า  

    - สามารถให้มีการเ ช่า
วรรณกรรมได้หรือไม่ 

เช่าได้ 
     การเช่าวรรณกรรมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยสามารถท าได้เพราะเช่า
วรรณกรรมไม่ได้มีกฎหมายก าหนดไว้ 
ซึ่งตามมาตรา 28(3) เป็นการเช่าที่
ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ นั้ น ไ ด้ แ ก่  ง า น
โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่ ง
บันทึกเสียง  
 

เช่าไม่ได้ 
นอกจากน้ันการให้เช่าหรือให้ยืมส าเนางาน
อันมีลิขสิทธิ์ออกสู่สาธารณะถือเป็นการ
กระ ท าที่ ถู ก จ า กั ด ต าม มาต ร า  18 A 
กฎหมายลิขสิทธิ์อังกฤษกรณีที่เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิประเภทงานวรรณกรรม งาน
นาฏกรรม งานดนตรี กร รมและงาน
ศิลปกรรม ยกเว้นเป็นงานสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบของอาคารสิ่ งปลูกสร้าง  หรือ
แบบจ าลองสิ่ งปลู กสร้ า ง   และศิ ลป
ประยุกต์ 

 
อภิปรายผล 

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยนั้นให้ความคุ้มครองที่ไม่เข้มงวดโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่ก าหนดขอบเขตในการท าซ้ าหรือส าเนางานวรรณกรรม ในการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยเพ่ือการศึกษางาน ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์บุคคลอ่ืนไว้        
อย่างชัดเจนซึ่งเป็นการท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถจ าหน่ายงานของตนได้ เพราะประชาชนทั่วไปจะท า  
การเช่า หรือท าซ้ า หรือส าเนางานวรรณกรรม จึงเป็นการไม่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สร้างสรรค์ผลงานออกมา ซ่ึงต่างจากกฎหมายลขิสิทธิ์อังกฤษให้ความคุ้มครองที่เข้มงวดในการก าหนดขอบเขต 
การท าซ้ าหรือส าเนางานวรรณกรรม การใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือศึกษาส่วนบุคคลงานเป็นการคุ้มครอง
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ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานมาเรื่อยๆ ซึ่งการก าหนดว่า
การให้เช่าวรรณกรรมหรือให้ยืมส าเนางานต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เป็นการปิดกั้นการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชนประเทศอังกฤษ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยในปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้เขียนงาน ผู้เขียนหนังสือนั้น

ได้รับการคุ้มครองผลงานที่ตนสร้างสรรค์น้อยเกินไป ท าให้ผู้สร้างสรรค์งานไม่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นที่พบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า หรือส าเนามาทั้งฉบับอยู่บ่อยครั้งท าให้ผู้สร้าง
สรรค์ผลงานขายผลงานที่ตนสร้างสรรค์ไม่ออก ดังนั้นจึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายไทยให้เหมือนกฎหมาย
อังกฤษ โดยมีการก าหนดขอบเขตในการท าซ้ าหรือส าเนางานวรรณกรรม  

1. โดยให้มีการกระท าซ้ าหรือส าเนาได้เพียงร้อยละสามสิบ ของกระท าซ้ าหรือส าเนาต ารา หนังสือ 
บทความ จุลสาร กวีนิพนธ์ หรือเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แสวงหาก าไร      
จากผลงานของตน และจะท าให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

2. อาจเพ่ิมข้อก าหนด หรือชอบเขตการใช้งานวรรณกรรมมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
และบุคคลทั่วไปยังสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือการศึกษางาน ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือ
ประโยชน์บุคคลอ่ืนได้อยู่ โดยข้อก าหนดต้องสมดุลกัน โดยไม่ท าให้ฝ่ายใดเดือดร้อน 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากปัญหาการท าแท้งท่ีผิดกฎหมายเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยจากการที่หญิง
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกายทางเศรษฐกิจ และการถูกข่มขืน ส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มวัยรุ่น    
(ช่วงอายุ 11-20 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่มีอัตราการมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุด จากปัญหาความไม่พร้อมเหล่านั้นน าไปสู่
การท าแท้ง แต่ในประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงเชื่อว่าการท าแท้งเป็นบาปและสิทธิในการมี
ชีวิตยังเป็นสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน จึงมีกฎหมายที่ก าหนดให้หญิงท าแท้งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 และผู้ที่ท าให้หญิงแท้งลูกโดยที่หญิงนั้นยินยอมก็มีความผิดเช่นกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 302 อันก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมาก งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของไทยตามมาตรา 301 และมาตรา 302 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
เกี่ยวกับการท าแท้งของกัมพูชา ซ่ึงกฎหมายไทยก าหนดให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 
เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขตามาตรา 305 โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของกัมพูชาซึ่งเปิด
กว้างกว่าท าให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากการลักลอบท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่นและลดปัญหาที่จะ
ตามมาทั้งปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 
ค าส าคัญ : สิทธิของหญิง, ยุติการตั้งครรภ์ 
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Abstract 

Abortion by unintended pregnancy is a long-lasting problem in Thailand. The causes 
may be a physical reason, financial status and rape. Abortion occurs in teenagers (11-20 
years old) as this kind of age has the highest sexual activity rate resulting in unintended 
pregnancy which leads to abortion. Most Thai people are Buddhists and they believe that 
abortion is a karma and a right to live as a fundamental right; therefore, an abortion is 
deemed guilty in accordance with the penal code, Section 301 and a person who performs 
the abortion is also guilty in accordance with the penal code, Section 302. As a result, this 
poses many ensuing problems. This paper aims to conduct a comparative study on Thai 
laws on abortion as per Section 301 and 302 with Cambodian abortion laws as Thai laws 
deems pregnancy termination as a crime according to criminal laws except such termination 
is in align with Section 305. As for Cambodian abortion laws, they are more open resulting in 
a reduction of unsafe and illegal abortion among teenagers and ensuing social and 
economic problems within the country. 

 
Keywords : woman right and pregnancy termination 
 

                                                           
* This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
การท าแท้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด ซึ่งท า ให้

กลายเป็นปัญหาทางสังคมขึ้นมาและในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรับวัฒนธรรมบางอย่างของตะวันตกเข้ามา
อย่าง เช่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างเสรีตามความพ่ึงพอใจก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยสถิติ
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แสดงถึงการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่ส าคัญของ
ทุกประเทศท่ัวโลก โดยเป็นสาเหตุส าคัญของการป่วยและตายของมารดา องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
ในแต่ละปีมีการท าแท้งทั่วโลกประมาณ 46 ล้านคน ในจ านวนนี้มีประมาณ 20 ล้านคน เป็นการท าแท้งที่ไม่
ปลอดภัยและมีสตรีเสียชีวิตจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ปีละประมาณ 70 ,000 คน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 95 
เกิดขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน 
เนื่องจากผู้ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการบริการที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายได้ จึง
หันไปใช้บริการท าแท้งเถื่อน หรือซื้อยายุติการตั้งครรภ์จากอินเตอร์เน็ต (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - 2561) 

การท าแท้งถือว่ามีความผิดในทางกฎหมายส าหรับประเทศไทย แต่การที่การท าแท้งผิดกฎหมายนั้น
ส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาทางด้านร่างการของหญิงตั้งครรภ์ ความพิการตั้งแต่ก าเนิด เด็กที่คลอด
ออกมามีภาวะพิการโดยกรรมพันธุ์ตั้งแต่ก าเนิด หรือหญิงนั้นมีสภาวะร่างกายไม่พร้อมที่จะดูแลบุตรหรือปัญหา
ท้องก่อนวัยอันควรซึ่งหญิงเหล่านี้ไม่มีวุฒิภาวะในการอบรมสั่งสอนบุตรที่คลอดออกมาและยังส่งผลต่อการ
เรียนของหญิงนั้น เพราะสภาพสังคมไทยไม่ยอมรับให้หญิงที่ตั้งครรภ์กลับสู่สถานศึกษากลายเป็นว่าหญิงนั้นไม่
มีโอกาสทางการศึกษา เสียอนาคต โดนทอดทิ้งจากสังคมและอาจจะตามมาด้วยปัญหาอาชญากรรม 
นอกจากนั้นบุตรที่คลอดอาจมีปัญหาเรื่องโภชนาการอาหารไม่พอส าหรับการบริโภคจนเกิดภาวะขาด
สารอาหาร ปัญหาการเรียนของเด็กเนื่องจากขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์และปัญหาทางด้านครอบครัวที่อบอุ่น  
หญิงชายที่มีลูกก่อนวัยอันควรนั้นมักจะเกิดปัญหาเลิกลากันตามมาเพราะต่างฝ่ายต่างอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่ ไม่มี
วุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบอะไรได้ หญิงส่วนใหญ่จึงต้องเลี้ยงลูกคนเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกที่เกิดจะกลายเป็น
ปัญหาต่อสังคม ตามมาทั้งในด้านอาชญากรรมหรือปัญหายาเสพติด กฎหมายอาญาไทยนั้นไม่ยินยอมให้หญิง
ยุติการตั้งครรภ์ โดยการยุติการตั้งครรภ์นั้นถือว่ามีความผิดในทางกฎหมาย ซึ่งก าหนดโทษส าหรับหญิงที่      
ยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 301 และผู้ที่ท าให้หญิงนั้นยุติการตั้งครรภ์ โดยที่หญิงนั้นยินยอมตามาตรา 302   
การท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายอันซึ่งไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแห่ งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 305 โดยต้องกระท าโดยแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากร      
ทางการแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามการที่กัมพูชามีวัฒนธรรม ความคิด ทัศนคติ เหมือนไทย แต่กัมพูชานั้นเปิด
กว้างให้หญิงตั้งครรภ์สามารถท าแท้งได้ โดยสามารถท าแท้งได้เฉพาะกับหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
เท่านั้น ซึ่งหากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจึงจะสามารถท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
ท าให้ลดปัญหาทางด้านสังคมอย่างเช่น หญิงจะไม่ถูกบีบจากสังคม ลดแรงเสียดทาน ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ    
ด้านเศรษฐกิจท าให้หญิงมีโอกาสเลี้ยงดูทารกเมื่อพร้อม ด้านการศึกษา ท าให้หญิงมีโอกาสกลับมาศึกษาต่อ 
ด้านสุขภาพนั้น หญิงไม่ต้องเสี่ยงจากการท าแท้งที่ไม่ถูกกฎหมาย ด้านอาชญากรรมเมื่อไม่มีปัญหาทางด้านอ่ืน
แล้วปัญหาอาชญากรรมก็ลดตามไปด้วย   

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของกัมพูชา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของไทยกับกฎหมายของกัมพูชา 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายของไทย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการท าแท้งมาตรา 301 และมาตรา 302 ของไทยโดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของกัมพูชา   
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเรื่องการท าแท้งที่ถูกกฎหมาย : โดยหญิงไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 

รวมทั้งผู้ที่ท าให้หญิงแท้งโดยที่หญิงนั้นยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 302 โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายการท าแท้งของกัมพูชามีงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี ้

การท าแท้ง หมายถึง การท าแท้ง การรีดลูกออก สิ่งที่เกิดก่อนก าหนด  
ตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง มีเจตนาท าให้ทารกออกจากครรภ์มารดาก่อนถึงก าหนดและตาย  
ในทางการแพทย์ หมายถึง การที่ผลิตผลจากการผสมพันธ์หลุดออกจากสตรี  
ตามค านิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนที่เด็กจะสามารถมีชีวิตอยู่

ได้นอกครรภ์มารดา (มูลนิธิเพ่ือนหญิง - 2537) 
การท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง การท าแท้งโดยผู้ที่ไม่มีความช านาญทางการแพทย์ ใช้อุปกรณ์ที่

ไม่เหมาะสมหรือไม่สะอาดและการท าแท้งในอายุครรภ์ที่มากเกิน 3 เดือน ยกเว้นกรณีที่ท าโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและท าในสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครัน 

ผลกระทบจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากการท าแท้งในสังคมไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสาเหตุ
นี้จึงต้องเสี่ยงชีวิตและสุขภาพกับการบริการท าแท้งท่ีไม่แน่ชัดว่าแพทย์หรือใครเป็นผู้ท าให้และใช้วิธีการอะไร 

จากการส ารวจของกรมอนามัยพบว่าในปี 2542 มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐเนื่องมาจากการ
ท าแท้งและการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยมากถึง 45,990 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

อายุครรภ์เฉลี่ยท าแท้งคือประมาณ 13 สัปดาห์ (การท าแท้งภายใน 12 สัปดาห์แรกจะปลอดภัยมากที่สุด) 
วิธีการท าแท้งที่ใช้ ได้แก่ การสอดอุปกรณ์ของแข็งหรือฉีดของเหลวเข้าทางช่องคลอด ซึ่งพบถึงร้อยละ 46.9 
ร้อยละ 13.6 เป็นการเหน็บยาทางช่องคลอด 
ร้อยละ 11.6 รับประทานยาเม็ด 
และร้อยละ 11 บีบนวดบริเวณหน้าท้อง ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่เสี่ยงต่ออันตรายและการติดเชื้อทั้งสิ้น 
ร้อยละ 28.8 ของผู้ที่ท าแท้งมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้แก่ การติดเชื้อและมดลูกทะลุ 
มีผู้เสียชีวิตจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 0.3 (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) 

- 2553) 
กฎหมายของประเทศกัมพูชา  
มาตรา 2 ของกฎหมายกัมพูชาก าหนดให้ การท าแท้ง หมายถึง การยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีทาง

การแพทย์หรือวิธีอ่ืน ๆ 
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มาตรา 3 หญิงตั้งครรภ์สามารถร้องขอต่อแพทย์ให้ท าแท้งได้ หากหญิงนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าการท า
แท้งของเธอเป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 8 ของกฎหมายกัมพูชา 

มาตรา 4 ในการท าแท้งต้องได้รับความยินยอมจากหญิงเท่านั้น 
มาตรา 5 แพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับความยินยอมจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นจึง

สามารถบริการท าแท้งได ้
มาตรา 6 การท าแท้งต้องท าในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลีนิคเอกชนหรือศูนย์ผดุงครรภ์

ที่ได้รับความยินยอมจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ในการบิรการท าแท้งทั้งหมดจะต้องท าโดยสถานบริการที่
เป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 

มีความสามารถทางการแพทย์ที่จะรักษาอย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีความเจ็บป่วยจากการท าแท้งซึ่ง
รวมถึงการขนส่งไปโรงพยาบาลด้วย 

มาตรา 7 แพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ที่ให้บริการท าแท้งมีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน าแก่หญิงที่ต้องการ
ท าแท้งเก่ียวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังการท าแท้งและข้อดีของการเก็บรักษาเด็กไว้ หากหญิงยังยืนยันที่
ต้องการจะท าแท้ง แพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์จึงสามารถท าแท้งได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
มาตรา 8 

มาตรา 8 ซึ่งหญิงตั้งครรภ์สามารถท าแท้งได้ โดยสามารถท าแท้งได้เฉพาะกับหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 
12 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจึงจะสามารถท าแท้งที่ชอบด้วย
กฎหมายได้ ซึ่งมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 1. ทารกในครรภ์หยุดการเจริญเติบโตตามปกติซึ่งอาจจะเป็นอันตายต่อชีวิต
ของหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ 2. ทารกในครรภ์ที่ก าลังจะเกิดอาจมีโรคร้ายและรักษาไม่หาย 3. ในกรณีหญิงตั้งครรภ์
จากการตกเป็นเหยื่อจากการข่มขืน ในกรณีที่กล่าวไป ผู้ร้องขอจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุต่ า
กว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ผู้ที่
จะสามารถอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้คือแพทย์ 2 ถึง 3 คนและจากต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Phnom Penh-2540) 

กฎหมายการท าแท้งในประเทศเนปาล แรงผลักดันในการยกเลิกโทษอาญา เป็นเพราะเนปาลมีอัตรา
การเสียชีวิตของแม่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครึ่งหนึ่งเป็นเพราะท าแท้งผิดกฎหมาย พอการท าแท้งถูกกฎหมาย
ก็พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของแม่ลงครึ่งหนึ่ง จาก 500 กว่ารายต่อปี เหลือแค่ประมาณ 250 ราย 
โดยสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนปาล เป็นผลจากการขับเคลื่อนขององค์กรที่ท างานด้านสิทธิ ที่สามารถ
น าเสนอข้อมูลการเสียชีวิตจากการท าแท้งไม่ปลอดภัยให้สังคมรับรู้ได้อย่างชัดเจน ผลั กดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่เกิดการประท้วง เพราะสังคมรับรู้ว่าการให้บริการท าแท้งถูกกฎหมายเป็นการช่วยชีวิต
ผู้หญิงและรัฐบาลเนปาลก าลังพยายามช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการท าแท้งอย่างปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู ่

เนปาลยกเลิกความผิดทางอาญาจากการท าแท้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพ่ือให้ผู้หญิงมีทางเลือกว่าจะ
ตั้งครรภ์ต่อหรือไม่ แต่ต้องท าแท้งในช่วง 12 สัปดาห์แรก โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 500 บาท และหากมีฐานะ
ยากจนก็สามารถรับบริการฟรีได้ท่ีโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล-2561) 

กฎหมายการท าแท้งในประเทศเบลเยี่ยม มีการต่อสู้อย่างยาวนานกว่าการท าแท้งจะเป็นสิ่งถูก
กฎหมาย ปี พ.ศ. 2513 มีการจับกุมแพทย์ที่ท าแท้งให้ผู้หญิง จุดประเด็นการโต้เถียงขึ้นในสังคมเบลเยี่ยมและ
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เกิดกระแสอีกครั้งในปี พ.ศ. 2520 เมื่อนักกิจกรรมหญิงถูกจับกุมเพราะต ารวจค้นรถเจอใบปลิวที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการท าแท้งและเพราะการท าแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จึงบีบบังคับให้ผู้หญิงเบลเยี่ยม
ต้องข้ามพรมแดนไปใช้บริการท าแท้งที่ปลอดภัยในอังกฤษหรือเนเธอแลนด์ ปี พ.ศ. 2520 มีการพยายามเสนอ
กฎหมายยุติโทษทางอาญาจากการท าแท้งทั้งในส่วนของผู้ให้และผู้รับบริการ แต่กฎหมายไม่ผ่าน แต่การต่อสู้
ในประเด็นนี้ยังคงด าเนินต่อไป จนกระทั่งวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2533 กฎหมายดังกล่าวจึงผ่านสภาท่ามกลาง
การถกเถียงอย่างกว้างขวางมีปฏิกิริยาจากคริสตจักรคาทอลิกและกษัตริย์เบลเยี่ยมก็ปฏิเสธการลงนาม อย่างไร
ก็ตาม สภายังคงยืนยันการตัดสินใจท าให้กฎหมายผ่านได้ในที่สุด 

เงื่อนไขในการท าแท้งของเบลเยี่ยมระบุว่า ผู้หญิงสามารถท าแท้งได้ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์แรก 
ถ้าผู้หญิงคนนั้นต้องทุกข์ทรมานจากความเครียดที่เกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายไม่ได้นิยามชัดเจนแต่อย่างใด เป็นเพียง
กรอบกว้าง ๆ เท่านั้น สอง - ผู้หญิงต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองทั้งหมดและไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางการตัดสินใจได้ 
สาม-การแท้งต้องด าเนินการโดยแพทย์ และก่อนท า ผู้หญิงต้องรับทราบทางเลือก ค าชี้แจง ขั้นตอนต่าง  ๆ 
และผลที่จะตามมา โดยหลังรับค าปรึกษาแล้วจะเว้นระยะ 6 วัน เพ่ือให้ผู้ หญิงตัดสินใจอีกครั้งก่อนท าแท้งสี่-
การท าแท้งหลังระยะเวลา 12 สัปดาห์แรกสามารถท าได้ ถ้าแพทย์ 2 คนรับรองตรงกันว่าการตั้งครรภ์ต่อจ ะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงและห้า - ผู้หญิงสามารถท าแท้งได้ถ้ารู้แน่ชัดว่าเด็กที่เกิดมาจะมีความผิด
ปกติหรือพิการอย่างรุนแรง (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล-2561) 

กฎหมายการท าแท้งในประเทศอังกฤษ Kaitlyn Mccoy ตัวแทนกลุ่มท าแท้ง มูลนิธิมานุษยะ 
สถานทูตอังกฤษ กล่าวในการเสวนาเรื่อง ‘ผู้หญิงไม่ใช่อาชญากร ท าแท้งปลอดภัยต้องถูกกฎหมาย’ ว่าตั้งแต่มี
การอนุญาตให้ท าแท้งได้ก็ยังไม่มีใครออกมาต่อต้านกฎหมายนี้ และในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ยังมีประชาชน
ร้อยละ 93 ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงท าแท้งได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าอังกฤษจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขนาดนี้แล้ว 
แต่ก็ยังมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือยกระดับการท าแท้ง โดยพวกเขาต้องการลดการรับรองของแพทย์    
จาก 2 คนให้เหลือเพียงคนเดียว เพราะเกรงว่าอาจจะท าให้ล่าช้า เมื่ออายุครรภ์ของผู้หญิงเพ่ิมขึ้นก็ยิ่งเพ่ิม
ความเสี่ยงในการท าแท้ง 

ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีกฎหมายที่อนุญาตให้ท าแท้งได้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 นอกจากเรื่อง       
ความปลอดภัยของผู้หญิง สหรัฐอเมริกายังให้ความส าคัญกับสิทธิของพวกเธออีกด้วย โดยมีความคิดเห็นว่า
ผู้หญิงมีสิทธิในร่างกายของพวกเธออย่างเต็มเปี่ยมและสิทธินั้นก็เหนือกว่าสิทธิของตัวอ่อนในครรภ์ที่ยังไม่ถือว่า
เป็นมนุษย์ผู้หญิงจึงสามารถเลือกที่จะท าแท้งได้เพราะถือเป็นการจัดการกับชีวิตตัวเอง ไม่ใช่แค่เพียงด้าน
สุขภาพแต่รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของเด็กที่ก าลังจะเกิด
มา (ชลลดา บัวทรัพย์-2561) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเปรียบเทียบแนวคิด หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาตามกฎหมายไทย
กับข้อตกลงทริปส์ เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศมาปรับใช้กับกฏหมายไทยด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร (DocumentaryResearch) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ทางเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าวินิจฉัยของศาล ต ารา วารสารบทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงายการประชุม และเอกสารต่าง  ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เนต 
เพ่ือน ามาเป็ฐานความรู้ในวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและประมวลผลต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอันเป็น ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น

ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และตีความจากบุคคลอ่ืนแล้ว ได้แก่ กฎหมายอาญาที่หญิงต้องรับโทษจากการ    
ท าแท้งหรือบุคคลอ่ืนที่ท าให้หญิงนั้นแท้งโดนหญิงนั้นยินยอม บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเอกสารข้อมูล
ส าคัญและเก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ รวบรวมมาจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสิทธเสรีภาพในการท าแท้งของหญิง
และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาญาจักรไทย รวมถึงเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยต ารา วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงายการประชุม และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์
และเปรียบเทียบตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
พรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ๆ
ดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักเกณฑ์ และข้ันตอนในการบังคับใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการท าแท้ง  
4.2 หลักเกณฑ์ และข้ันตอนในการใช้สิทธิเสรีภาพของหญิงในการท าแท้ง 
4.3 การศึกษาผลกระทบจากการท าแท้งและคลอดบุตร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงวิธีการปรับใช้ การตีความ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกฎหมายอาญาไทยเกี่ยวกับ    
การท าแท้งโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของกัมพูชา 

2. ท าให้ทราบถึงแนวทางการท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

ผลการวิจัย 
เมื่อศกึษาเปรียบเทียบเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพบว่า

หลักเกฑ์ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาไทยก าหนดไว้ค่อนข้างแคบและก าหนดเงื่อนไขการท าแท้งของ
หญิงไว้หลายประการ ท าให้การท าแท้งโดยชอบด้วยกฎหมายไทยเป็นไปได้ยาก การท าแท้งของหญิงส่วนใหญ่
จึงเป้นการกระท าดดยผิดกฎหมาย ซึ่งต่างจากกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งของประเทศกัมพูชาที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าแท้งไว้อย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้หญิงสามารถท าแท้งได้อย่างเสรีมากกว่า
ประมวลกฏหมายอาญาไทย   
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โดยกฎหมายอาญาไทยนั้นไม่ยินยอมให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ โดยการยุติการตั้งครรภ์นั้นถือว่ามี
ความผิดในทางกฎหมาย ซึ่งก าหนดโทษส าหรับหญิงที่ยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 301 และผู้ที่ท าให้หญิงนั้น
ยุติการตั้งครรภ์โดยที่หญิงนั้นยินยอมตามาตรา 302 การท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายอันซึ่งไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 305 
โดยต้องกระท าโดยแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น สามารถกระท าได้ 2 กรณี คือ 1. เนื่องจาก
สุขภาพของหญิงนั้น ซึ่งอาจจะเป็นทั้งสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ 2. เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์เพราะความผิด
อาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ถ้าหากเป็นไป
ตามบัญญัติแห่งมาตรา 305 แล้วจะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศกัมพูชาซึ่งหญิงตั้งครรภ์สามารถท าแท้งได้ โดยสามารถท า
แท้งได้เฉพาะกับหญงิที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์นั้น จะต้องได้รับ
อนุญาตจึงจะสามารถท าแท้งที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  1. ทารกในครรภ์หยุด             
การเจริญเติบโตตามปกติซึ่งอาจจะเป็นอันตายต่อชีวิตของหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ 2. ทารกในครรภ์ที่ก าลังจะเกิด
อาจมีโรคร้ายและรักษาไม่หาย 3. ในกรณีหญิงตั้งครรภ์จากการตกเป็นเหยื่อจากการข่มขืน ในกรณีที่กล่าวไป 
ผู้ร้องขอจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ผู้ที่จะสามารถอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้คือแพทย์    
2 ถึง 3 คนและจากต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Phnom Penh-2540) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
กฎหมายอาญาไทยนั้นไม่อนุญาติให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ โดยการยุติการตั้งครรภ์นั้นถือว่ามีความผิด

ในทางกฎหมาย ซึ่งก าหนดโทษส าหรับหญิงที่ยุติการตั้งครรภ์ ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งน ามาสู่
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาอ่ืน ๆ ส่วนกฎหมายกัมพูชาอนุญาติให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้ จึงส่งผลดีต่อ
สังคม ลดปัญหาเศรษฐกิจ ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายอาญาของไทย ให้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
2. ควรมีการก าหนดเงื่อนไขให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่สามีเกิดเสียชีวิตขณะ

หญิงตั้งครรภ์หรือเกิดปัญหาการหย่าร้าง 
3. เสนอให้หญิงที่มาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้เอง โดยที่ไม่ต้อง ได้รับ

ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
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เหตุยกเว้นความผิดอาญา : ศึกษากรณีหญิงแท้งลูก 
กุลิสรา อินเกลี้ยง1, ธนวัฒ พิสิฐจินดา2

 
1,2สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 

Email : s59123440016@ssru.ac.th1, tanawat.pi@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเก่ียวกับการท าแท้งโดยผิดกฎหมายอยู่ ซึ่งผู้ที่กระท าความผิดส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนยังไม่พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบชีวิตทารกที่
จะเกิดมา ส่งผลให้ตัดสินใจท าแท้งด้วยวิธีผิดกฎหมาย เช่น การซื้อยาไมเฟพริสโตน (Mifepristone) และไมโซ
พรอสทอล (Misoprostol) มาใช้เองหรือเข้าคลินิกเถื่อนเพ่ือท าแท้ง ซึ่งการกระท าเหล่านี้ยังอาจก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและท าให้หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตได้ จึงมีปัญหาส าคัญว่าประเทศไทยมีกฎหมายให้หญิงที่
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถท าแท้งโดยถูกกฎหมายหรือไม่ 

ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายอาญาของประเทศไทยก าหนดให้มีการท าแท้งโดยถูกกฎหมายอยู่ที่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 โดยต้องเป็นการกระท าของนายแพทย์ และจ าเป็นต้องกระท าเนื่องจาก
สุขภาพของหญิงนั้น หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 เท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุยเว้นความผิด 
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Abstract 

Nowadays, the problems with illegal abortion are still existed.  Most offenders are 
teenagers who are pregnant at a young age.  They feel, that they are not ready to be 
responsible for of the lives of the babies that will be borne, resulting them to make illegal 
abortion decision, such as buying Mifepristone (Mifepristone) and Misoprostol (Misoprostol) 
to use by themselves or going to an illegal clinic for abortion. These actions may cause 
complications and death to pregnant women. Therefore, the important problem is whether 
Thailand has any lawallowing pregnant women who are not ready to legally have abortion 
or not. 

The research is finding that the Criminal law of Thailand specifies the legal abortion 
in Section 305 , which must be done by the medical practitioner and necessarily for the sake 
of the health of that woman or pregnant woman because only commission of a criminal 
offense as provided in the Criminal Code, Sections 276, 277, 282, 283 or 284 prescribes the 
exemption of the offense. 

 
Keywords : offense, female, abort 
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บทน า 

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความส าเร็จทางการศึกษามากกว่าทักษะในการใช้ชีวิต
ด้านต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเพศ วัยรุ่นจะไม่กล้าปรึกษาผู้ปกครองเพราะกลัวถูกต าหนิ จึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองกับเพ่ือน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นนั้น มักเกิดกับวัยรุ่น
บางส่วนไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมก าเนิด และบางส่วนไม่เห็นความส าคัญ หรือไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ อีกทั้งไม่รู้วิธีการปฎิเสธเมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยเหตุนี้  จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือการทอดทิ้งเด็กให้
เป็นเด็กก าพร้า เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางกรณีก็มีการหาทางออกด้วยการกระท าผิดต่อชีวิต  ร่างกาย เช่น น า
น้ ายาล้างห้องน้ ากรอกใส่ปากเด็กแล้วน าผ้าขนหนูพันร่างยัดใส่ถุงด า จากนั้นได้โยนเด็กจากชั้น 4 ลงมายังชั้น 1 
ซึ่งมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น (เดลินิวส์,2562) จึงมีปัญหาว่าประเทศไทยมีกฎหมายให้หญิงที่ตั้งครรภ์โดย
ไม่พร้อมสามารถท าแท้งโดยถูกกฎหมายหรือไม่ อย่างไร อันน ามาสู่งานวิจัยชิ้นนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเก่ียวกับหญิงแท้งลูก 

2.เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหญิงแท้งลูก 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายเกี่ยวกับแท้ง 

การแท้ง คือ การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีชีวิตอยู่รอด โดยทั่วไปจะหมายถึง     
การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ หรือก่อนที่ทารกในครรภ์จะมีน้ าหนักตัวเกิน 500 กรัม 
เรียกว่า การแท้งที่เกิดขึ้นเอง (เฟืองลดา ทองประเสริฐ,2557:2) 

ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554 ท าแท้ง หมายถึง รีดลูก มีเจตนาท าให้ทารกออกจาก
ครรภ์มารดาก่อนก าหนดและตาย นอกจากนี้ยัง หมายถึง การสิ้นสุดลงของการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการชักน า
ด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และไม่จ ากัดอายุครรภ์โดยทารกในครรภ์มีหรือไม่มีชีวิต (ธัชณัทพันตราและคณะ,2559:4) 
ชนิดของการแท้ง 

ชนิดของการแท้งท่ีเกิดจากเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการกระท าโดยตั้งใจจะให้เกิดการแท้งซึ่งเกิดขึ้นได้
ใน 2 กรณี คือ การแท้งที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของไข่หรือตัวอ่อน ซึ่งมักเป็นการแท้งในครรภ์เดือน    
แรก ๆ หรือไม่เกิน 12 สัปดาห์ และการแท้งในรายที่เด็กยังมีชีวิตและไม่มีความผิดปกติ แต่แท้งเพราะความไม่
สมบูรณ์ของมดลูกของมารดาหรือสภาพแวดล้อม เช่น ปากมดลูกปิดไม่ได้ มารดามีไข้สูงหรือโรคประจ าตัว
บางอย่าง เช่น โรคไต โรคเลือด การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออายุครรภ์มากเกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่ ง
แบ่งประเภทการแท้งได้ ดังนี้ 1.แท้งคุกคาม เป็นการแท้งที่มีความเสี่ยงต่ ามีอาการเลือดออกทางช่องคลอด         
2.แท้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลมาจากการแท้งคุกคาม 3.แท้งไม่ครบ เป็นการแท้งที่ยังมีชิ้นส่วนของการปฏิสนธิ
4.แท้งครบ เป็นการแท้งท่ีถูกขับออกจากมดลูกสมบรูณ์ 5.แท้งค้าง เป็นการแท้งที่มีการตายของตัวอ่อนทั้งหมด
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ค้างอยู่ ในโพรงมดลูกหลายสัปดาห์  6 .แท้งเป็นอาจิณ เป็นการแท้งที่ เกิดขึ้น เองมากกว่า  3 ครั้ ง           
(พรพรรณ ภูสาหัส,2559:2-3) 

การท าแท้งในทางกฎหมาย  
การท าแท้งโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือการท าแท้งเพ่ือรักษา หมายถึง การท าแท้งในกรณีที่กฎหมาย

อนุญาตให้ท าได้โดยแพทย์ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ก าหนดไว้ว่า การท าแท้งไม่ถือว่าเป็น
ความผิดเมื่อมีองค์ประกอบ 3 ประการต่อไปนี้ คือ สตรีที่ตั้งครรภ์นั้นยินยอม การท าแท้งนั้นกระท าโดยแพทย์
และมีความจ าเป็นต้องท า เช่น เหตุผลด้านสุขภาพของสตรี สตรีตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน หรือเด็กหญิงอายุไม่
เกินสิบห้าปีตั้งครรภ์เพราะถูกกระท าช าเราแม้จะโดยความสมัครใจของเด็กหญิงนั้นก็ตาม หรือหญิงนั้นตั้งครรภ์
เพราะถูกล่อล่วง หรือบังคับให้ค้าประเวณ ีหรือเพราะถูกชักน าให้ค้าประเวณี แม้ว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมก็ตาม 

ส าหรับการท าแท้งโดยผิดกฎหมาย คือ การท าแท้งที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขตามที่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 305 บัญญัติไว้ ผู้ท าแท้งส่วนมากไม่ใช่แพทย์และมีวิธีการท าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดอันตรายแก่
หญิงที่ไปรับบริการซึ่งอาจเสียชีวิตได้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2561:270) 

วิธีการท าแท้ง  
การใช้ยาท าแท้ง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยมียาเกี่ยวข้อง 2 ตัว คือ การใช้ยา

ไมเฟพริสโตน (Mifepristone) ร่วมกับไมโซพรอสตอล (Misoprostol) การน ายาไมโซพรอสตอลไปใช้ที่บ้าน
หลังให้ยาไมเฟพริสโตนที่คลินิก หรือโรงพยาบาล ท าได้เมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน) ทั้งนี้องค์การ
อนามัยโลก ให้การยอมรับในด้านความปลอดภัย โดยต้องแนะน าผู้รับบริการให้สามารถเข้ารับบริการฉุกเฉินได้
หากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน   

การท าแท้งทางศัลยกรรม การเตรียมปากมดลูกก่อนท าการท าแท้งทางศัลยกรรม เป็นค าแนะน า
ส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 12 - 14 สัปดาห์ การเตรียมปากมดลูกในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่แนะน า
ให้ท าทุกรายแต่พิจารณาให้ท าได้ในผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแพทย์ การเตรียมปากมดลูกให้เหมาะสมจะช่วยลดการเสียชีวิตจากการท าแท้ง              
(พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ ์และคณะ,2561:50-51) 

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการท าแท้ง 

กรณีมดลูกทะลุ พบได้ในรายที่ผู้ให้บริการท าแท้งไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ หรือในกรณีหญิง
ตั้งครรภ์บางรายอาจมีความผิดปกติของมดลูกอยู่แล้ว ผู้ให้บริการท าแท้งสอดใส่วัตถุหรือเครื่องมือลึกเกินไปท า
ให้เกิดการฉีกขาดของมดลูกส่วนบน ส่งผลให้เกิดอันตรายตามมา คือ การตกเลือดภายในช่องคลอด 

กรณีการตกเลือด เกิดจากการท าแท้งที่เอาเศษรกหรือเยื่อหุ้มเด็กออกไม่ครบ บางรายอาจเกิดจากการ
ฉีกขาดของปีกมดลูก เนื่องจากการใส่เครื่องมือเข้าไปถ่างขยายปากมดลูกมากเกินไป โดยทั่วไปอาการแสดง
ของผู้ป่วยมักจะสัมพันธ์กับปริมาณการเสียเลือดที่ไหลผ่านออกมาทางช่องคลอด  แต่อันตรายจะเพ่ิมมากขึ้น
หากเกิดภาวะมดลูกทะลุ (อารดี ประสมทรัพย์,2550:18) 
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กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการท าแท้ง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) 
ตาม Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are 

endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood. ซึ่งแปลว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรีและมีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ มนุษย์
ทุกคนย่อมได้รับและแสดงออกอย่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตคติแห่งภราดรภาพ 
ดังนั้นจึงหมายความว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีอ านาจหรือความสามารถที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการก็
ไดต้ามความพึงพอใจ ซ่ึงมีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ 

ตาม Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. ซึ่งแปลว่า 
ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคงแห่งบุคคล (อุดมศักดิ ์สินธิพงษ,์2561:96-97) 

ประเทศเยอรมัน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 บัญญัติความผิดฐานท าให้แท้งลูกก็คือการท าลายทารกใน
ครรภ์ซึ่งอยู่ในมดลูก หรือโดยการท าให้แท้งออกมา ถ้าลูกในครรภ์ตาย เพราะเหตุอ่ืนไม่ใช่เพราะผลของการ
กระท าก็เป็นความผิดในขั้นพยายาม กล่าวคือ ความส าคัญจะอยู่ที่การท าลายทารกในครรภ์ให้สิ้นชีวิตไป ดังนั้น 
แม้จะยังไม่คลอดก็เป็นการท าแท้งส าเร็จครบบริบรูณ์ (เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม,2551:80-81) 

ประเทศโปแลนด์ 
การท าแท้งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประโปแลนด์ ยกเว้นในกรณีท่ีการตั้งครรภ์นั้นได้กระท าเพ่ือเป็น

การช่วยชีวิตของหญิง หรือเพ่ือรักษาสุขภาพของหญิง หรือเพ่ือรักษาสุขภาพจิตใจของหญิงที่เกิดจากการถูก
ข่มขืนหรือร่วมประเวณีระหว่างบุคคลในสายเลือดเดียวกัน (ปชาบดี ด้วงดี,2557:73) 

ประเทศนอร์เวย์ 
การร้องขอท าแท้งจะต้องกระท าโดยหญิงผู้ตั้งครรภ์นั้นเท่านั้น แต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า 16 ปี 

หรือปัญญาอ่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะเป็นผู้ให้โอกาสในการอนุญาตให้มีการท าแท้งได้ ถ้าหญิงนั้นเป็น        
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง (ปชาบดี ด้วงดี,2557:78) 

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการท าแท้ง  

ความรับผิดทางอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนแท้งลูก ต้อง

รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ มาตรา 302 ผู้ใดท าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอมหรือไม่ยินยอมตาม
มาตรา 303 ก็ตามต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
อย่างอ่ืนด้วย หรือถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 

เหตุยกเว้นโทษ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304 ผู้ใดเพียงแต่พยายามท าแท้งโดยหญิงยินยอมและไม่เกิดอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ การพยายามกระท าความผิด ได้แก่ การกระท าที่ถึงขั้น
ใกล้ชิดกับการท าแท้ง เช่น ขึ้นขาหยั่งแล้ว จึงจะเข้าขั้นพยายาม หรือท าแล้วแต่เด็กคลอดออกมาอย่า งมีชีวิต 
ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ (อรวรรณ คีรีวัฒน์และคณะ,2559:34) 
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เหตุยกเว้นความผิด 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าของนายแพทย์

และจ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผู้กระท าไม่มีความผิด     
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2562:100) 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์        
ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (3) (ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม 
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภา
ออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้ง 
ครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548"  

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น จะกระท า

ได้เมื่อหญิงตั้งครรภ์นั้นยินยอม  
ข้อ 4 แพทย์ผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    

เวชกรรมตามกฎหมาย  
ข้อ 5 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้เป็นไป 

ตามเงื่อนไขดังนี้ (1) เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์ หรือ (2) 
เป็นกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง หรือ
เห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน  

ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์ มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมี 
ความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั้นได้ รับการ
ตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ (Genetic counseling) และมีการลงนามรับรองในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ มิใช่ผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์อย่าง น้อยหนึ่งคน ให้ถือว่า
หญิงตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (2)  

ทั้งนี้ ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และต้องมี
การบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน  

ข้อ 6 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น ต้องมี 
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตราm305 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

ข้อ 7 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ 5 และข้อ 6 ต้องกระท าในสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ 
(1) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มี เตียงรับ
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ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาล ทั้งนี้โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติ การตั้งครรภ์ทาง
การแพทย์ได้ตามความ เหมาะสม (2) คลินิกเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้ง ครรภ์ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่ เกินสิบสองสัปดาห์  

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับนี้
จะต้องท ารายงานเสนอต่อแพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอร์มที่แพทยสภาก าหนด  

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้กระท าการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามข้อ 
บังคับนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดี
ที่สุด  

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามข้อบังคับนี้ 
ให้ถือว่าได้กระท าตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (อ านาจ กุสลานันท์,2554) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
1.การวิจัยเอกสาร การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ“สภาพปัญหาเกี่ยวกับการ

ท าแท้ง”และ“เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับการท าแท้ง” โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ข้อมูลที่เป็น
เอกสารด้านคดีความ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนที่เป็น
ค าอธิบายจากต าราและหนังสือ ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

3. ผู้วิจัยจะด าเนินการ วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่าน
และจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 

4. สถานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของ
ไทยและกฎหมายของต่างประเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ซอย   
พระนาง หอสมุดแห่งชาติ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายอาญาของประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในการท าแท้งอยู่ที่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 305 โดยต้องเป็นการกระท าของนายแพทย์เท่านั้น และจ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของ
หญิงนั้นหรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ซ่ึงต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแพทยสภา จึงท าให้
หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นหาทางออกโดยการท าแท้งแบบผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถส่งผลอันตรายหรือท าให้เสียชีวิตได ้
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยสามารถท าแท้งได้โดยถูกกฎหมายเฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้ในมาตรา 

305 เท่านั้น ดังนั้น เมื่อหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมตัดสินใจท าแท้งย่อมมีความผิดอาญา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ควรมีการแก้ไขกฎหมาย โดยควรก าหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมจะเลี้ยงดูทารกน่าจะท าแท้งได้หาก
ร้องขอ แต่ต้องมีการก าหนดจ านวนครั้งที่สามารถร้องขอได้ เหมือนอย่างเช่นกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ 

นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า กฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีทั้งเหมือนและ
แตกต่างกับของต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศโปแลนด์ ให้ท าแท้งได้ในกรณีที่เป็นการช่วยชีวิตของหญิงที่
ตั้งครรภ์ หรือเพ่ือรักษาสุขภาพของหญิงนั้น ประเทศนอร์เวย์ เปิดโอกาสให้ท าการท าแท้งได้หากร้องขอ ผู้วิจัย
เห็นว่าบางอย่างก็ควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมือนกับของต่างประเทศคือให้หญิงนั้นสามารถร้องขอเพ่ือท า
การท าแท้งได้หากหญิงนั้นร้องขอ เพ่ือช่วยลดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าแท้งที่ผิดกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการท าแท้งให้บุคคลที่ตั้งครรภ์โดยไม่
พร้อมนั้นสามมารถท าแท้งได้ในทุกกรณีเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวผู้ที่ต้องการท าแท้งมากเกินไปและเป็นการ
ชว่ยลดปัญหาการท าแท้งโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านสังคม 
การที่จะแก้ปัญหาการท าแท้งโดยวิธีที่ผิดกฎหมายให้หายไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากใน

ปัจจุบันยังมีผู้ที่ตั้งครรภ์โดยยังไม่พร้อมมีบุตรอยู่เป็นจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาการท าแท้งผิดกฎหมาย ซึ่ง
บทกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดนี้ ควรจะมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้หญิงที่
ตั้งครรภ์นั้นสามารถท าแท้งได้อย่างเสรี 
ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาเท่านั้น ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายอายุของหญิงแท้งลูกด้วย 
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การเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเช้ือสายจีนจากจารีตนิยมสู่ 
ความเป็นสมัยใหม ่กรณีศึกษาการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็ก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีนจากจารีตนิยมสู่ความเป็น
สมัยใหม่ : กรณีศึกษาการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็ก  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา      
1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาเครื่องกระดาษของชาวไทยเชื้อสายจีนจากจารีตนิยมสู่ความเป็นสมัยใหม่  
2) เพื่อพัฒนารูปแบบของเครื่องกระดาษที่ใช้ในพิธีกงเต็กให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน การศึกษาเรื่อง
นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษาพบว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงปรากฏในยุคจารีตนิยม            
ที่สอดคล้องกับพิธีกงเต็ก โดยใช้หลักการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้เสียชีวิต ความเชื่อในหลักคุณความดี 
หากได้ปฏิบัติจะส่งผลดีให้กับลูกหลานด้านความร่่ารวย เครื่องกระดาษที่ใช้ในพิธีมีรูปแบบหลักในการสร้าง
บ้านจ่าลองที่สวยงามให้กับผู้เสียชีวิตพร้อมเครื่องใช้ที่จ่าเป็นของโลกยุคปัจจุบัน การจัดเครื่องกระดาษเป็น  
การจัดการเชิงธุรกิจสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งจัดท่าตามความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่ส่งผลให้งาน          
เครื่องกระดาษสวยงามขึ้นอยู่กับจ่านวนเงินที่สั่งซื้อ ส่าหรับผู้ผลิตยังคงยึดองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมใน     
การด่าเนินการ โดยกลุ่มด้านเชื้อสายจีนที่มีการประกอบการธุรกิจครอบครัว 

 
ค าส าคัญ : องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีน, เครื่องกระดาษในพิธีกงเต็ก 
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The Connection of Local Knowledge of Chinese People for 
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1,2,3,4Social and Cultural Management Program Suan Sunandha Rajabhat University, 0944876805  
Email : flooknakub12@gmail.com1, vilasinee.ji@ssru.ac.th2, siriman.wa@ssru.ac.th3, suwannarit.wo@ssru.ac.th4 

 
Abstract 

This research aims to study body of knowledge about Thai Chinese funeral 
ceremony’s paper crafts and to develop proper paper craft patterns to current conditions.  
The qualitative research used to study the results are revealed that Thai Chinese’s 
conservatism body of knowledge reflecting Chinese funeral ceremony in term of gratitude 
and gratefulness to deceased relatives, moreover, the belief in wealthy return of good 
karmas from performing this traditional ceremony.  Other results are also disclosed that 
paper craft model creation imitated from attractive residences including latest versions of 
appliances for the funeral ceremony, paper crafts preparation according to customer’s  
wants as part of cultural products, an effective factor to elegant paper crafts depending on 
spending amounts, Thai Chinese family business strictly following body of knowledge and 
traditional wisdoms of producing paper crafts. 
 
Keywords : Local Knowledge of Chinese People for Conservation toward Modernization, The 
Career of Paperwork in a Chinese Funeral Ceremony 
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บทน า 
ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะพิเศษในการสืบทอดความเป็นจีนจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน โดยผ่าน

กระบวนการอบรมขัดเกลามาจากครอบครัว ในบรรดาการจัดงานบุญประเพณีของทุกชนชาติ ชาวจีนจัดเป็น
ชนชาติที่มีประเพณี พิธีกรรม และรายละเอียดเหนือกว่าชนชาติอ่ืนๆ ซึ่งการจัดประเพณี พิธีกรรมล้วนเป็น
ความเชื่อที่ส่งผลกับผู้ปฏิบัติที่มีชีวิตอยู่ หรือกล่าวได้ว่าผู้ท่าจะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์  ในบรรดาพิธีกรรมของ  
ชาวจีนพบว่าประเพณีฝังศพของชาวจีนเป็นประเพณีรวมญาติและสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้ว ในปัจจุบันพิธีฝังศพแบบจีนปรากฏทั้งประเพณีแบบจีนรวมญาติและสะท้อนถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยพิธีฝังศพแบบจีนปรากฏทั้งประเทศแบบจีนแท้ ซึ่งจะประกอบด้วยพิธีกงเต็ก 
โลงจีนไม้จ่าปา และฝังในฮวงซุ้ย ส่วนพิธีศพแบบจีนผสมไทยเป็นการใช้โลงจีนหรือโลงแบบไทย จัดให้มีพิธี    
กงเต็กและน่าศพไปฝัง ส่วนวิธีสุดท้ายการประกอบพิธีแบบไทยแต่จัดเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน นั่นคือการใช้โลง
แบบไทย โดยไม่ประกอบพิธีกงเต็ก แต่ยังคงไว้ซึ่งการเซ่นไหว้บูชาผู้เสียชีวิต (พวงทิพย์  เกิดทรัพย์, 2540 )    
ในการประกอบพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีที่มีความเชื่อว่าจะส่งผลให้ลูกหลานได้รับความสุข  ความเจริญ และเชิดชู
วงศ์สกุล ส่าหรับรูปแบบกงเต็กประกอบด้วยกงเต็กชุดใหญ่ (2 วัน 2 คืน) กงเต็กชุดกลาง (1 วัน 1 คืน) และ   
กงเต็กชุดเล็ก (ครึ่งวัน) โดยการประกอบพิธีกงเต็กจะมีเครื่องกระดาษซึ่งเป็นวัตถุสมมติ การมีชีวิตของ
ผู้เสียชีวิตและน่าส่งเป็นสมบัติติดตัวให้ผู้เสียชีวิตน่าไปใช้ในโลกสวรรค์ พร้อมกับมีการสวดมนต์ของพระสงฆ์
ฝ่ายมหายานจากวัดจีนนิกายหรือวัดอนัมนิกายมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณมารับของใช้ทั้งหมดพร้อม
เครื่องเซน่ไหว้ที่ลูกหลานจัดให้ตามฐานะของผู้เสียชีวิต และความประสงค์ของลูกหลานในปัจจุบัน 

พิธีกงเต็กจะสัมพันธ์กับการจัดชุดเครื่องกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุสมมติหรือกล่าวได้ว่าเป็นสื่อสัญลักษณ์    
ที่มีความหมายให้กับผู้เสียชีวิต ขณะเดียวกันลูกหลานญาติพ่ีน้องต้องมาร่วมพิธีพร้อมการแต่งกาย ด้วย        
ชุดเสื้อผ้าที่สัมพันธ์กับพิธี เครื่องกระดาษที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องอ่านวยความสะดวกในชีวิต อาหารและน้่าดื่ม ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของที่ผู้เสียชีวิตมีความผูกพัน     
เป็นพิเศษ สิ่งของทั้งหลายจะถูกประดิษฐ์โดยใช้กระดาษเป็นสื่อในการบอกชนิดของสิ่งของ ในปัจจุบัน        
ชุดเครื่องกระดาษในการประกอบพิธีกงเต็กและการเซ่นไหว้อ่ืนๆ ยังคงเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าและ
คุณค่าของผู้ผลิต ผู้จ่าหน่าย และผู้บริโภค ในที่นี้รูปแบบที่ปรากฏจะมีความแตกต่างกันไป 

1. ชุดเครื่องกระดาษที่ใช้ในพิธีกงเต็กหลวงในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
สิ้นพระชนม์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีกงเต็กมาประกอบในงานพระราชพิธีได้ ในประวัติศาสตร์
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

2. ชุดเครื่องกระดาษที่ใช้ในพิธีกงเต็กของชาวจีนทั่วไปที่มีฐานะทางการเงินและชื่อเสียงทางสังคม 
หรือเครื่องกระดาษส่าหรับบุคคลทั่วไป ในกลุ่มนี้จะเป็นไปตามเจตนาของลูกหลานได้ก่าหนดจัดให้กับผู้ตาย 
โดยศึกษาจากภูมิหลังของผู้ตายว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดในประเพณีพิธีกรรมของชาวจีน การสั่งเสียของผู้ตายไว้กับ
ลูกหลาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส่าคัญส่าหรับพิธีกงเต็กและชุดเครื่องกระดาษ นั่นคือ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น
ลูกหลานจะเลือกแบบประหยัดเพื่อให้สัมพันธ์กับฐานะทางการเงิน 

แม้ว่าชุดเครื่องกระดาษซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกงเต็กของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน
จะมีความแตกต่างจากในอดีตที่ลูกหลานจัดเครื่องใช้ตามแบบชาวจีนอย่างเคร่งคัด แต่ในปัจจุบันได้น่าเอา
ความทันสมัยแบบใหม่มาเชื่อมโยง โดยพิธีกรรมกงเต็กเป็นรูปลักษณ์ภายนอก  มีเครื่องกระดาษเป็น            
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การแสดงออกในการจัดให้กับผู้ เสียชีวิ ต เนื่องจากพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น            
ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและพิธีกรรมจึงเป็นความปกติ  ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยแวดล้อม เมื่อลูกหลาน     
ชาวจีนยังคงด่ารงความเป็นจีนในการจัดชุดเครื่องกระดาษเพ่ือประกอบพิธีกงเต็ก โดยก่าหนดความประสงค์ใน
ด้านรูปแบบของเครื่องกระดาษ จากความต้องการของลูกค้าได้ส่งผลให้มีผู้ผลิต ผู้จ่าหน่าย ผู้ซื้อสินค้า           
ภูมิปัญญาของชาวจีนในลักษณะของเครื่องกระดาษแบบจารีตนิยมผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ การศึกษา
เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีนจากจารีตนิยมสู่ความเป็นสมัยใหม่ : กรณีศึกษา  
การประกอบอาชีพการผลิตเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็ก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจภายใต้ค่าถามหลักดังนี้ 

1. กระบวนการผลิตเครื่องกระดาษชุดกงเต็ก ได้ด่ารงองค์ความรู้ดั้งเดิมยุคจารีตของชาวจีนให้
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างไร 

2. รูปแบบในการผลิตเครื่องกระดาษที่ใช้ในพิธีกงเต็กปัจจุบันมีการรับ ปรับ เปลี่ยน การผลิต      
เครื่องกระดาษที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาเครื่องกระดาษของชาวไทยเชื้ อสายจีนจากยุคจารีตนิยมสู่     

ความเป็นสมัยใหม ่
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบของเครื่องกระดาษท่ีใช้ในพิธีกงเต็กให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ประกอบด้วย แนวคิด 5 แนวคิด ได้แก่ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับอ่านาจเหนือธรรมชาติ จากความเชื่อดั้งเดิมของ     

ชาวจีนในด้านการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลัทธิเต๋า ซึ่งเชื่อว่าอ่านาจเหนือธรรมชาติและชีวิต
หลังความตายจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ โดยมีพิธีกรรมเป็นการสื่อความหมาย (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2525) 

2. แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากแนวคิดของวี ทูเนอร์ (V. Tuner, 1967) 
และของเกียซ (Geertz, 1968) ซึ่งให้ความส่าคัญในประเด็นของการจัดพิธีกรรมเพ่ือเป็นการสร้างพลังทาง
สังคมให้ความเชื่อด่ารงสืบไป เมื่อสังคมมีความเป็นพลวัต จึงได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ
พิธีกรรม มนุษย์ได้ใช้อ่านาจในพิธีกรรมมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์กับการด่ารงชีวิต (Geertz, 1968 
และ Tuner, 1967) 

3. แนวคิดทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เป็นแนวคิดที่น่าทุนที่สามารถสัมผัสได้มาสัมพันธ์กับ 
ทุนที่สัมผัสไม่ได้ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม การแสดงมาปรากฏในพ้ืนที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งใด     
แห่งหนึ่ง ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ในตน (ศิระนันท์  รัตนาสมจิต, 2547)  

4. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมจะสัมพันธ์กับคุณค่าของสินค้าด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การก่าหนดบุคลากร และคุณค่าด้านภาพลักษณ์ คุณค่าดังที่กล่าวทั้งหมดจะ
สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2542) 

5. แนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดนี้เป็นการน่าองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา พัฒนาให้เป็นสินค้า
ที่ระลึก สินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งชุดเครื่องกระดาษจัดเป็นสินค้าประกอบพิธีกรรมกงเต็ก งานดังกล่าวมี     
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ความสอดคล้องกับกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยงานฝีมือ งานหัตถกรรม 
อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้  เพ่ือให้งานฝีมือและหัตถกรรมมี
มูลคา่ทางเศรษฐกิจ 

จากแนวคิดทั้งหมดเป็นการถ่ายทอดความเชื่อในพิธีกงเต็กของงานศพชาวจีน โดยใช้กระดาษเป็นวัสดุ
สมมต ิเพ่ือเป็นสมบัติของผู้ตายน่าติดตัวไปใช้ในยมโลก ขณะเดียวกันการจัดการทั้งหมดเป็นการแสดงออกด้าน
ความกตัญญู และพลังจากความกตัญญูจะเป็นอานิสงส์ที่น่าพาความเจริญสู่ลูกหลานด้านการประกอบการค้า
และความส่าเร็จในอาชีพของลูกหลานที่ยังมีชีวิต 

ในส่วนของทฤษฎีที่น่ามาใช้ในการศึกษา ได้น่าทฤษฎีมาวิพากษ์ 2 ทฤษฎี ได้แก่  
1. ทฤษฎีว่าด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตน (Self Identity) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ซึ่งเป็นที่มาของ

การปรากฏเป็นตัวตน ซึ่งถูกน่าไปใช้ในการศึกษาเรื่องของวาทกรรมหลังสมัยนิยมตามแนวคิดของ Roger 
bubakee และ Frederich Cooper อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ในตัวบุคคล แม้กาลเวลาผ่านไปแต่บุคคลยังคง    
ความเป็นอัตลักษณ์แห่งตนที่ผู้อ่ืนมองเห็นในคุณค่าและน่ามาใช้ให้เป็นพลังทางสังคมได้ (โสวัตรี ณ ถลาง, 
2537) 

2. ทฤษฎีการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า มีความทันสมัยที่สอดคล้องกับภาวะ
ปัจจุบันสินค้าเครื่องกระดาษซึ่งเป็นวัตถุสมมติท่ีสัมพันธ์กับความเชื่อถูกน่ามาพัฒนาให้เป็นรูปแบบของสินค้าที่
มีอัตลักษณ์ของผู้ใช้ร่วมกับความคาดหวังของผู้ใช้ เพ่ือบรรลุความเชื่อในการน่าความสุขความเจริญให้กับผู้จัด
ให้กับผู้เสียชีวิต การด่าเนินงานในการผลิตได้ให้ความส่าคัญกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมการอธิบายความหมายเชิง
สัญลักษณ์ของชุดเครื่องกระดาษกับทรัพย์สมบัติของผู้เสียชีวิตที่มีคุณค่า และความหมายกั ผู้ซื้อ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
(อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล, 2556) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยด่าเนินการ

วิจัย (ใช้เวลา 1 ปี) ดังต่อไปนี้ 
1.1 การศึกษาเอกสารตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการประดิษฐ์เครื่องกระดาษ

เป็นวัตถุสมมติ เพ่ือใช้ในพิธีกงเต็กจากรากฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่สู่ชาวจีนอพยพและรูปแบบที่ปรากฏใน
กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทย 

1.2 การส่ารวจด้านกายภาพแหล่งผลิตและการจ่าหน่ายสินค้าเครื่องกระดาษเพ่ือใช้ในพิธีกงเต็ก 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

1.3 การเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จ่าหน่ายครอบครัวของนายเล็ก หิรัญชัย ร้านช่างเล็กวัดญวน 
สะพานขาว ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 98 ถนนเพชรเกรม 24 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.4 การสนทนากลุ่มผู้ผลิต ผู้จ่าหน่าย พระสงฆ์ ผู้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจีน สถานศึกษา ฯลฯ 
จ่านวน 10 คน 

1.5 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในงานพิธีกงเต็ก 
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
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2.1 กลุ่มผู้ผลิต สัมภาษณ์เชิงลึก ครอบครัวร้านนายเล็ก สะพานขาว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 98 
ถนนเพชรเกษม 24 กรุงเทพมหานคร จ่านวน 5 คน 

2.2 กลุ่มผู้จ่าหน่าย สัมภาษณ์ผู้จ่าหน่ายสินค้าเครื่องกระดาษ จ่านวน 5 ร้าน 
2.3 กลุ่มผู้ใช้สินค้าเครื่องกระดาษ จ่านวน 10 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ 
3.1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกครอบครัวผู้ผลิตเครื่องกระดาษที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพของพระราชวงศ์จักรีมายาวนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระนางเจ้าร่าไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2525) เป็นต้นมาจนถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
(พ.ศ. 2560) รวมทั้งได้จัดเครื่องชุดกระดาษพิธีกงเต็กถวาย 5 พระองค์ และได้มีโอกาสจัดเครื่องชุดกระดาษ
ให้กับคหบดีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย 

3.2 สัมภาษณ์ผู้ใช้โดยใช้แบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง จ่านวน 10 ราย 
3.3 สนทนากับผู้รู้ ผู้จ่าหน่ายเครื่องกระดาษ จ่านวน 5 ราย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยประมวลผลการเก็บข้อมูลจากผู้ผลิต ในประเด็นของการ

ด่าเนินงานจากยุคดั้งเดิมเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องกระดาษจนถึงยุคใหม่ที่มีการน่าระบบกราฟิกเข้ามาใช้ใน
การท่างาน 

4.2 การน่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากองค์ความรู้         
ที่สัมพันธ์กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5. การตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือ โดยการน่าข้อมูลทั้งหมดมาสอบถามผู้รู้ในพิธีกงเต็ก 
ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วจึงจัดท่ารายงานผลการศึกษาตามรูปแบบของรายงานการวิจัย  

6. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีนจากจารีตนิยมสู่ความเป็นสมัยใหม่ : 

กรณีศึกษาการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็ก 
 

ผลการวิจัย 
1. กระบวนการผลิตเครื่องกระดาษชุดกงเต็กได้ด่ารงความรู้ดั้งเดิมยุคจารีตของบรรพบุรุษชาวจีน

น่ามาเชื่อมโยงกับความรู้สมัยใหม่ โดยสรุปดังนี้ 
1.1 เนื่องจากความมุ่งหมายของชุดเครื่องกระดาษกงเต็ก คือ การแสดงความเป็นชาวจีน 

ด้วยเหตุนี้ความเป็นจารีตของชาวจีนซึ่งมุ่งเน้นความมั่งคั่ง รุ่งเรือง เพ่ือแสดงถึงความสุขสบาย โดยใช้เครื่อง
กระดาษเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ที่จ่าเป็นของชีวิต รถยนต์ เงินทอง 
เครื่องนุ่งห่ม สิ่งที่น่าแสดงจัดเป็นข้าวของที่จ่าเป็นในชีวิต ทั้งนี้ เน้นสีสันสดใสสวยงามตามแบบชาวจีน โดย
ลูกหลานผู้จัดถวายมีความเชื่อม่ันที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในความหมายของกงเต็ก 

ยุคจารีต 

เน้นความผูกพันของผู้
วายชนม์กับประเทศ
จีนในเครื่องเรือน
เครื่องใช้ 

ยุคสมัยใหม ่
การจัดเครื่องถวายท่ี
สัมพันธ์กับความเป็น
สมัยใหม่ ที่หรูหราสอด
รับกับวิถีชีวิตใน
ปัจจุบัน 

ผู้ผลิตเครื่องกระดาษเพ่ือ
สื่อความหมาย การแสดงออกเชิง

สัญลักษณผ์่านอักษร
ภาษาจีนสสีันเพื่อแสดง
ความเป็นจีนและฐานะ
ของผู้เสียชีวิต 

ราคาเครื่องชุดกระดาษ
เป็นที่มาของการผลิต
สินค้าและสมัพันธ์กับ
ระบบทุนนิยม 

การประกอบการ 

ธุรกิจแบบครอบครัว
และใช้สายสัมพันธ์
แบบเครือญาติในการ
จัดจ่าหน่าย 

ใช้วิทยาการและ
ศาสตร์การออกแบบที่
ทันสมัย การผลติใน
ธุรกิจครอบครัว 
จ่าหน่ายตามวิธีการ
สาระใหม่ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และด่าเนินการโดย
สมาคมของชาวจีนและ
ขายตรง 
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ค่าว่า “กง” หมายถึง การกระท่าในสิ่งที่ถูกที่ชอบเพ่ือความสุขความสบายแก่ผู้มรณะ ส่วนค่าว่า 
“เต็ก” หมายถึง กุศลกรรมน้อมอุทิศให้วิญญาณผู้มรณะได้รับความสุข (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2525, น. 77) 

เครื่องกระดาษเป็นวัสดุสมมติที่ลูกหลานชาวจีนมอบให้กับผู้วายชนม์เพ่ือแสดงความกตัญญู ดังนั้น 
คุณค่าของเครื่องกระดาษจึงมีความส่าคัญกับผู้วายชนม์และผู้จัดให้ ซึ่งจากความส่าคัญในความเชื่อดังกล่าวได้
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลานผ่านการอบรมขัดเกลาในครอบครัว และในกลุ่มเครือญาติชาวจีน ด้วย
เหตุนี้ในด้านการผลิตรูปแบบของกงเต็กและเครื่องใช้ในชุดกงเต็ก จึงมีความจ่าเป็นที่ผู้ผลิต จะต้องน่าเสนอ
รูปแบบพร้อมการอธิบายในความหมายได้อย่างถูกต้อง 

จากการสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้ประกอบการฝ่ายผลิตในครอบครัวร้านนายเล็ก สะพานขาว 
ประกอบด้วยคุณถนอมนวล องค์ศิริกุล (ป้านุช)  คุณฐิตาภา หิรัญชัย (เชอรี่) คุณสันทัศน์ หิรัญชัย (ทัศน์) และ
คุณวิชาญ หิรัญชัย (หนุ่ย) ได้ให้ความเห็นว่าฝ่ายผลิตจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องรูปแบบของเครื่องกระดาษ
ที่ใช้ในบ้านเรือนและเครื่องใช้ให้กับผู้เสียชีวิตที่น่าไปเป็นสมบัติติดตัว ผู้ผลิตจะต้องท่าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ความรู้เดิมและความรู้จากเทคโนโลยี 

1.2 ชุดเครื่องกระดาษกงเต็กเป็นการเชื่อมโยงความเป็นจารีตในด้านความเชื่อที่ปรากฏกับ
ลูกหลานและการอุทิศให้กับผู้เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นจะต้องอธิบายร่วมกั บความเชื่อได้อย่าง
น่าเชื่อถือในชุดกงเต็กจะต้องมีน้่า ภูเขา ต้นไม้ สิ่งเหล่านี้ถูกน่ามาสร้างไว้ โดยมีความหมาย ได้แก่ น้่า หมายถึง 
น่าความร่มเย็นเป็นสุข ภูเขาเงินและภูเขาทอง หมายถึง น่าความมั่งค่ังให้ลูกหลาน 

ผู้ผลิตจะต้องจัดเตรียมเป็นพิเศษเพ่ือเสริมบารมีให้กับลูกหลาน ความเป็นจารีตของชาวจีนจะมุ่งหวัง
ในด้านความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขาย ผู้ผลิตจะเตรียมรูปแบบให้ผู้ซื้อได้เลือกใช้ ถูกใจร่วมกับความต้องการ
ที่ผู้ซื้อประสงค์ให้จัดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยหลักการค้าขายของชาวจีนจะตามใจลูกค้า การผลิตเครื่องชุดกระดาษ
กงเต็กจึงไม่มีแบบตายตัว โดยสามารถยืดหยุ่นเป็นไปตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ โดยผู้ผลิตจะเติมเต็มด้าน
สีสันและความสวยงามในการประดับแสงไฟให้ดูสวยงาม 

1.3 การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้สมัยใหม่ ในขณะนี้ผู้ผลิตกับผู้ซื้อจะน่าเทคโนโลยีมาใช้ใน          
การให้บริการ อาทิ การสั่งจองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรูปแบบชุดต่างๆ โดยเสนอผ่านอีเมล์พร้อมราคา
ของชุด รวมทั้งการสั่งจองการบริการการน่าชุดเครื่องกระดาษไปประดับหน้าโลงศพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายผู้ผลิตได้ปรับตนเองโดยการศึกษางานกราฟิก และน่าเสนอรูปแบบบ้าน เครื่องใช้ในชีวิตประจ่าวัน
และผู้ผลิตต้องแสดงความสามารถพิเศษในด้านการผลิตที่สวยงาม แปลกตา มีความทันสมัย  ดังปรากฏในการ
จัดที่อยู่อาศัยในรูปคอนโดมิเนียม รถยนต์หรู เป็นต้น 

2. ความเหมาะสมของสินค้ากระแสนิยมในปัจจุบัน สินค้าชุดเครื่องกระดาษกงเต็กจะหลีกเลี่ยง
อุปกรณ์ที่ส่งผลกับสุขภาพในกลุ่มพวกสารตะกั่วที่มีผลกระทบกับการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ผลิตจะให้ความส่าคัญ   
ในการใช้กระดาษสี พลาสติก แต่จะเน้นการใช้ไม้ ซึ่งไม้ระก่าจะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ 

3. การจัดจ่าหน่าย ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของธุรกิจโดยที่การจัดงานศพในพิธีฝัง ปัจจุบัน
จะมีมูลนิธิซึ่งดูแลที่ดิน การฝังให้ถูกต้องตามฤกษ์ของชาวจีน การจัดพิธีส่งศพตั้งแต่เริ่มต้นจากวัดไปจนถึง
สุสาน มูลนิธิจึงท่างานแทนเจ้าภาพในด้านการด่าเนินการ มูลนิธิจะเป็นคนกลางเพ่ือสั่งซื้อชุดเครื่องกระดาษ 
จึงส่งผลให้เกิดการประกอบการลักษณะธุรกิจ โดยมูลนิธิที่รับด่าเนินการฝังศพจะมีร้านค้าผลิตเครื่องกระดาษ  
เป็นของ 
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ตนเอง ลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตต้องเป็นสมาชิกของสมาคมและมูลนิธิต่างๆ      
ที่สัมพันธ์กับการจัดพิธีฝังศพ 

จากความเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการฝังศพของชาวจีนได้ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องกระดาษจะต้องมี
เครือข่ายและการแสดงฝีมือทางศิลปะที่สวยงาม มีราคาที่เหมาะสม และมีการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ส่าหรับ
ผู้ผลิตร้านเครื่องชุดกงเต็กร้านนายเล็ก สะพานขาว ยังคงประกอบการชุดเครื่องกระดาษมาสู่รุ่นลูกในลักษณะ
ธุรกิจครอบครัว ในการจัดชุดเครื่องกระดาษประกอบพิธีกงเต็กของร้านนายเล็กได้จัดท่าถวายให้กับ           
พระราชวงศ์ซึ่งเสด็จสวรรคต และผู้มีชื่อเสียงของประเทศในระดับคหบดีมาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักบริหารเน้น
ความซื่อสัตย์ มีความสามารถสูงในการแสดงผลผลิตได้อย่างสวยงามและมีความประณีตบรรจงร่วมกับทันเวลา 
ปัจจัยทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักในการด่าเนินการของผู้ผลิตเครื่องกระดาษ 
 

อภิปรายผล 
การผลิตเครื่องกระดาษชุดกงเต็กจัดเป็นศาสตร์ของชาวจีนในด้านภูมิปัญญาเพ่ือการรักษาความเป็นจีน 

ซึ่งแนวคิดดั้งเดิม อันได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดของวี ทูเนอร์ (V. Tuner) และเกียซ (Geertz) พลวัตทางสังคมได้ส่งผลกับ
รูปแบบของพิธีกรรม มนุษย์ใช้พิธีกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประโยชน์ในการด่ารงชีวิต ทั้งนี้ โดยมีแนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในคุณค่าของภาพลักษณ์และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในด้านการส่งเสริมสินค้าจากทุนทาง
วัฒนธรรมมาเป็นจุดขายของสินค้าทางวัฒนธรรม 

งานศึกษาในการผลิตเครื่องกระดาษชุดกงเต็กสัมพันธ์กับงานศึกษาด้านพิธีกรรม ดังปรากฏใน       
งานศึกษาของจิตรา ก่อนันทเกียรติ (2520) ด้านธรรมเนียมจีน ดังปรากฏในงานศึกษาของกมล จันทรสาร 
(2506) และพจนารถ เกศจินดา (2518) ซึ่งสัมพันธ์กับด้านการประกอบพิธีกรรม การปรับเปลี่ยนของพิธีกรรม 
รูปแบบและความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ดังปรากฏในงานศึกษาของอภิสิทธิ์ ไล่ ศัตรูไกล (2556)  
งานศึกษาของศิระนันท์ รัตนาสมจิตร (2543) ในเรื่องเช็งเม้ง : ความหมายพิธีกรรมและความเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนงานศึกษาของเรือนแก้ว  ภัทรานุประวัต (2555) ในเรื่องการสืบทอดความเป็นจีนผ่านการก่าหนด      
ความเข้าใจในความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 
การผลิตสินค้าเครื่องกระดาษเพ่ือใช้ในพิธีกงเต็กจัดเป็นสินค้าที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาวจีน     

หากได้มีการอธิบายเชิงความหมายในรูปแบบของเครื่องกระดาษ ซึ่งใช้ภาษาจีนให้ขยายผลเป็นสิ นค้าที่สร้าง
ความมีชื่อเสียงของชาวจีนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการผลิตที่แสดงความเป็นชาวจีน และมี        
ความทันสมัยที่สามารถเป็นต้นแบบให้น่าไปใช้ในกลุ่มชาวจีนในภูมิภาคอาเซียน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณคุณถนอมนวล องค์ศิริกุล และครอบครัวร้านช่างเล็กที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท่า    
เครื่องกงเต็ก ตลอดจนขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดกงเต็ก 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง
เพ่ือให้ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่องซึ่งสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากความศรัทธามาเป็นการบริโภคนิยมจนกลายมาเป็นธุรกิจ
พุทธพาณิชย์ส่งผลให้มีการจัดสร้างพระเครื่องเพ่ือออกจ าหน่าย เนื่องด้วยการจัดสร้างพระเครื่องเป็นธุรกิจที่มี
ต้นทุนต่ า แต่สามารถท าก าไรได้สูง จึงท าให้นักธุรกิจมีความสนใจลงทุนในธุรกิจการซื้อขายพระเครื่องเป็น
จ านวนมากรวมทั้งยังมีการแสวงหารายได้โดยการท าพระปลอมเพ่ือน ามาหลอกขายให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องพระเครื่อง ปัญหาดังกล่าวยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมเป็นการเฉพาะจึง
ส่งผลให้ในสังคมปัจจุบันมีข้อพิพาทที่เก่ียวกับการซื้อขายพระเครื่องเพ่ิมมากข้ึน  

ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดสร้างพระเครื่องเพ่ือออกจ าหน่ายเป็นจ านวนมากมีการซื้อขายพระเครื่อง
ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ และตามท้องตลาดทั่วไป เช่น มีการวางขายตามพ้ืนถนนในบริเวณตลาดนัด มีการก่อตั้ง 
บริษัท สมาคม หรือเว็บไซต์ออนไลน์ เพ่ือแสวงหารายได้จากการท าธุรกิจพุทธพาณิชย์ มีการท าพระปลอมเพ่ือ
ออกจ าหน่าย 
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Abstract 

The objective of this research paper is to study the legal problems regarding buying 
and selling of amulets in order to find ways to improve the laws onbuying and selling  
amulets, which has changed dramatically in today's society. Most people have changed from 
faith to consumerism to become a Buddhist commercial business, resulting to create 
amulets for sale. Since building amulets is a low-cost business with high profits Therefore, 
businessmen are interested in investing into a large number of Buddha amulet trading 
business,including earningincome by making fake amulets to trick and sell them to buyers 
who do not have expertise in amulets. The said problem does not have specific legal 
measures to control, resulting to increase disputes of amulet trading in the society today. 

The research found that a lot of Buddha amulets are made for sale through. Online 
trading and traditional markets. Such as selling on the streets in the bazaar area, establishing 
a company, association or online website to earn income from Buddhist commercial 
business and sell fake amulets. 

 
Keywords : sacred object, amulet, trading 
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บทน า 
สังคมไทยกับพระเครื่องถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มรับพระพุทธศาสนาเข้ามาใน

ประเทศไทย พระเครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา และพระเครื่องยังเป็นทั้งตัว
แทนในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมค าสั่งสอน ด้วยความกลัวภัยต่าง ๆ ท าให้คนเราจ าเป็นต้องหา
และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพ่ึงพาให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของตน ท าให้พระเครื่องเป็นที่นิยมของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ (ณัฐวุฒิ แก้ววิมล, 2558:24) 

เมื่อสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัตถุมงคลได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนส่วนมากเปลี่ยนจากความศรัทธามาเป็นการบริโภคนิยม จึงท าให้
การจัดสร้างและการซื้อขายวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันกลายมาเป็น “ธุรกิจพุทธพาณิชย์” ท าให้นักลงทุนหันมา
สนใจลงทุนในธุรกิจการค้าวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องมากขึ้น ด้วยว่ามีต้นทุนในการผลิตไม่สูง แต่มีก าไรใน
การจ าหน่ายสูงคุ้มทุน อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมาย เข้ามาควบคุมธุรกิจประเภทนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมการจัดสร้างการควบคุมการซื้อขาย เช่น ด้านราคา หรือแม้กระทั่งการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้
ยังมีการประกอบธุรกิจซื้อขายพระเครื่องผ่านเว็บไซต์ การขายพระเครื่องปลอม การรับท าบัตรรับรองพระ
เครื่องเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการขายที่ไม่มีการควบคุม รับรองหรือคุ้มครองผู้ซื้อแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้กลไกทาง
ธุรกิจชักน าให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้สามารถประกอบธุรกิจอย่างไม่มีขอบเขตเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อตนเอง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเก่ียวกับการซื้อขายพระเครื่อง 
2.เพ่ือให้ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายที่เกี่ยวกับพระเครื่อง 
“พระเครื่อง” หมายถึง พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายนิยมใช้

พกติดตัวหรือห้อยแขวนคอ (โชติ กัลยาณมิตร, 2518:529) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพระเครื่อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ เรื่องของการซื้อขาย 

เช่น เรื่องนิติกรรมสัญญาและกลฉ้อฉล โดยน ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุมงคล 
ดังนี้ 

นิติกรรมและสัญญา 
นิติกรรมคือ การกระท าของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งประสงค์จะให้เกิดผลในกฎหมาย

ผูกพันกันในการ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ (ศักดิ์ สนองชาติ, 2557:2) 
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สัญญาซื้อขาย คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 453  

โดยทั่วไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การซื้อขายวัตถุมงคล ถือว่าเป็นการท านิติ กรรมที่สามารถ
กระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 
138/2534 วินิจฉัยว่า การซื้อขายพระพุทธรูปอันเป็นสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย ไม่จ าต้องท าเป็นหนังสือสัญญาหรือมี
หลักฐานเป็นหนังสือ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีการจัดสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องด้วยและหากน าข้อเท็จจริงในการซื้อขาย
วัตถุมงคลมาเปรียบเทียบกับหลักการทั่วไปในเรื่องการของซื้อขายหรือนิติกรรมสัญญาแล้วคู่สัญญาจะต้องมี
ความสามารถตามกฎหมายและมีการแสดงเจตนาที่มิได้เกิดจากความส าคัญผิด หรือการแสดงเจตนาโดยถูกกล
ฉ้อฉลด้วย 

การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิด อาจแบ่งได้ ดังนี้ 
การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น “สาระส าคัญแห่งนิติกรรม”เป็นโมฆะ ซึ่งสาระส าคัญนั้น 

ได้แก่ ความส าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความส าคัญผิดใน
ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156 (รติชัย รถทอง , 
2558:123-124) 

การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดใน “คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน” เป็นโมฆียะ ซึ่งตามปกตินั้น
จะต้องถือว่าคุณสมบัตินั้นเป็นสาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิดดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้
กระท าข้ึนเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 157 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์, 2561:67-68) 

นอกจากนี้การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิด ผู้แสดงเจตนาจะส าคัญผิดเองหรือมีผู้กระท ากลฉ้อฉล
หลอกลวงให้ส าคัญผิดก็ได้ ดังนั้น ความส าคัญผิดจึงอาจเกิดจากกลฉ้อฉลได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2808/2554) 

การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล 
การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล คือ การแสดงเจตนาโดยคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งใช้กลอุบายหลอกลวง ท า

ให้ผู้แสดงเจตนานั้นส าคัญผิด ด้วยการกล่าวข้อความจริง หรือปกปิดข้อเท็จจริง รวมทั้งการนิ่งซึ่งควรต้องบอก
ให้แจ้งด้วย (อ าพน เจริญชีวินทร์, 2545:24) และการถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะนั้นจะต้องถึงขนาดให้ผู้แสดง
เจตนาเข้าท านิติกรรมสัญญาด้วย ซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้นเลย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 159 (ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, 2561:130-131) 

การบอกล้างโมฆียะกรรม 
นิติกรรมอันเป็นโมฆียะ คือ นิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์บังคับกันได้ตามกฎหมายจนกว่าจะมีการบอกล้าง 

เนื่องจากเป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในเรื่องความสามารถของผู้ท านิติกรรม หรือเกิดจากการ
แสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเกิดจากการแสดงเจตนาท านิติกรรมเพราะ
ถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ หรือเกิดจากกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ เป็นต้น ซึ่งเมื่อมี   
การบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว ย่อมมีผลท าให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะย้อนไปถึงเวลาเริ่มแรกท านิติกรรมนั้น 
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ส าหรับการบอกล้างโมฆียะกรรม เป็นการแสดงเจตนาท าลายนิติกรรมอันเป็นโมฆียะที่ยังมีผลสมบูรณ์
อยู่นั้น ให้เป็นอันเสียเปล่าไป ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว โดยหากมีการบอกล้างแล้ว นิติกรรมอันเป็น
โมฆียะนั้นย่อมเป็นอันสิ้นผลไป มีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่หากไม่ใช้สิทธิในการบอกล้างนิติกรรม
อันเป็นโมฆียะดังกล่าว จนล่วงเลยเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้วนิติกรรมนั้นก็จะมีผลสมบูรณ์ตลอดไป ไม่อาจใช้
สิทธิบอกล้างได้อีก (ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง, 2556:29) 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา เรื่องการคุ้มครองวัตถุอันเป็นที่เคารพในศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 206 นั้นอาจกล่าวได้ว่าประมวลกฎหมายอาญาได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งที่กระทบกระเทือนความรู้สึ ก
ของผู้นับถือศาสนาต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งการกระท าบางอย่างเช่น การน าเอาวัตถุมงคลมากองขายกันตามพ้ืนถนนก็
น่าจะอยู่ในข่ายความผิดตามมาตรา 206 นี้ด้วย แต่เนื่องด้วยบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง 
ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของศาลในการวินิจฉัยลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้จึงถูกก าหนดไว้เฉพาะการ
กระท าที่มีลักษณะและพฤติการณ์ที่ค่อนข้างร้ายแรง จนกลายเป็นบรรทัดฐาน ในทางปฏิบัติว่าไม่มีการน า
บทบัญญัตินี้มาใช้ในการควบคุมเรื่องที่มีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็นเรื่องเล็กน้อย (สหรัฐ กิติ ศุภการ , 
2562:329) 

ดังนั้น จากแนวทางการวินิจฉัยของศาลฎีกาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 206 ไม่
สามารถน ามาใช้ในกรณีการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับวัตถุมงคล เช่น การตั้งวางจ าหน่ายในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
เช่น ตามพ้ืน ตามถนน เป็นต้น ซึ่งหากต้องการควบคุมการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุมงคลทางศาสนาก็ควร
บัญญัติหรือก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะขึ้นมาควบคุมดูแลในกรณีดังกล่าว
โดยเฉพาะ (ยิ่งเทพ จันทรังษี, 2538:30) 

ความผิดฐานฉ้อโกงและหลอกลวงทางการค้าบทบัญญัติ ใ นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้า         
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 เมื่อพิจารณาแล้ว เป็นกฎหมายที่ตรงกับกรณีการหลอกลวงเพ่ือการ
จ าหน่ายวัตถุมงคลปลอมให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้จะ
เห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งเอาผิดกับผู้ขายที่หลอกลวงผู้อ่ืนให้หลงเชื่อ โดยกฎหมายมิได้จ ากัดว่าของนั้นจะ
เป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งการหลอกลวงดังกล่าวมานี้ อาจจะเป็นการกระท าด้วยวาจาหรือด้วยกิริยาการ
แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง (ยิ่งเทพ จันทรังษี, 2538:31) เช่น มีการโฆษณา
จ าหน่ายพระเครื่องรุ่นหนึ่ง โดยโฆษณาว่าผ่านพิธีปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่ง แต่ความจริงแล้ว
พระเครื่องดังกล่าวไม่ได้มีการปลุกเสกตามที่โฆษณาไว้ ดังนั้น จากการโฆษณาดังกล่าวเป็นผลท าให้ผู้บริโภค
เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของวัตถุมงคลได้ (หยุด แสงอุทัย, 2556:179) 

ส าหรับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นการกระท าโดยการหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยผลของการหลอกลวงดังกล่าวผู้กระท า
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงไปโดยทุจริตซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ ให้หมายความรวมถึง การท าให้ผู้อ่ืน
หลงเชื่อผิดไปจากความเป็นจริงโดยไม่จ ากัดว่าจะแสดงออกโดยวิธีใด จะกระท าด้วยวาจา เอกสาร ด้วยกิริยา
อ่ืนใด ย่อมถือเป็นการกระท าท้ังสิ้น (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2562:589) 
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ส่วนมาตรา 343 เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็น
บทลงโทษหนัก ส าหรับในส่วนนี้จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงในการจ าหน่ายวัตถุ
มงคลเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาญาในส่วนนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ในหลายกรณี เนื่องมาจาก ข้อจ ากัดใน
การพิสูจน์เจตนาของผู้กระท าความผิดในการหลอกลวงผู้เสียหายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกทั้งในการพิสูจน์
เจตนาในการกระท าความผิดยังตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์หรือผู้เสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติจึงท าให้     
การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุมงคลเป็นไปได้ยากส าหรับการน าฐานความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใช้ (ยิ่งเทพ จันทรังษี, 2538:37) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “เพ่ือศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

การซื้อขายพระเครื่อง” และ “เพ่ือให้ได้แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง” 
โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 
1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายวัตถุมงคลพระเครื่องอันได้แก่ 

1.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
1.1.2 ประมวลกฎหมายอาญา 

1.2 ต าราและหนังสือค าอธิบายทางกฎหมาย งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุ
มงคลพระเครื่อง ข้อมูลที่เป็นเอกสารด้านคดีความ ได้แก่ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการด าเนินคดี
ในการซื้อขายวัตถุมงคลพระเครื่อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 

1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
1.3ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
1.4 ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับ

ประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล 
2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 
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แหล่งเก็บข้อมูล 
ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักหอสมุด
แห่งชาติ และห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเครื่องเพ่ือออกจ าหน่ายและมีการซื้อขาย
ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ตามแผงลอย พื้นถนน หรือตามท้องตลาดทั่วไปมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ภาพพจน์ของ
พุทธศาสนาเกิดความเสื่อมเสีย ในขณะเดียวกันมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถใช้แก้ไขสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ทุกส่วนและในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้ง
บริษัท สมาคม เพ่ือแสวงหารายได้จากการท าธุรกิจพุทธพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการซื้อขายพระเครื่องและมี
การจัดสร้างพระเครื่องปลอมเพ่ือหลอกขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและยังไม่มีการตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 

 
อภิปรายผล 

1) ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเครื่องหรือพิมพ์พระเครื่องเพ่ือออกจ าหน่ายเป็น
ปัญหาที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะทั้งยังไม่มีการจ ากัด ระบุ ตัวบุคคลผู้มีสิทธิในการจัดสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน
ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ มีเพียงการควบคุมดูแลภายใต้หลักกฎหมายทั่ว  ๆ ไป ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างและจ าหน่ายวัตถุมงคลเป็นเรื่องๆไปเท่านั้น รวมทั้งยังไม่มีมาตรการใด  ๆ เข้ามา
ควบคุมใน เรื่องราคาวัตถุมงคลอีกด้วย   

2) ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่องตามท้องตลาดทั่วไปตลอดจนผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายพระเครื่องตามท้องตลาด เช่น มีการวางขายตามพ้ืนถนนในตลาดนัด หรือการ
ซื้อขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์การท าสัญญาซื้อขายนั้นก็เป็นเพียงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเท่านั้น
โดยทั่วไปผู้ขายมักให้การรับประกันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรว่าหากซื้อวัตถุมงคลที่ซื้อไปไม่ใช่ของแท้ 
ผู้ขายยินดีรับคืนวัตถุมงคลนั้น แล้วคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่ผู้ซื้อจะสามารถ
พิสูจน์ยืนยันกับผู้ขายได้ว่าวัตถุมงคลที่ตนเช่าบูชาไปนั้นเป็นของปลอม จะเห็นได้ว่า การใช้มาตรการในทาง
แพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุมงคลนั้นแทบจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้บริโภคได้เลย เนื่องจากยังคงมี
ปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจตนาของผู้ขาย  

3) ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการก่อตั้ง บริษัท สมาคม หรือเว็บไซต์ออนไลน์ในปัจจุบันนั้นยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมตรวจสอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการเฉพาะแต่อย่างใดว่ามีความรู้ความ
ช านาญในพระเครื่องจริงหรือไม่หรือเพียงแต่ประสงค์เอาแต่ผลก าไรโดยไม่ค านึงถึงผู้ซื้อ 

4) ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการท าพระเครื่องปลอมเพ่ือออกจ าหน่ายหรือการขายพระเครื่อง
ปลอมเมื่อผู้ซื้อส าคัญผิดในตัวทรัพย์อันเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม ไม่ว่าผู้ซื้อจะส าคัญผิดเอง หรือถูกกลฉ้อ
ฉล ผู้ซื้อยังมีสิทธิในการบอกล้างสัญญาซื้อขายดังกล่าวได้ ส่วนบทลงโทษทางกฎหมายอาญา จะเห็นได้ว่า 
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ผู้กระท าความผิดดังกล่าวจะมีความผิดฐานฉ้อโกง แต่การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระ
เครื่องเป็นไปได้ยากส าหรับการน าฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านสังคม 
ควรจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายวัตถุมงคลพระเครื่อง 

รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัท สมาคม หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ก่อตั้งหรือจัดท าขึ้นที่เกี่ยวกับวัตถุ
มงคลพระเครื่องด้วย และควรตั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านพระเครื่องเข้ามาตรวจสอบการจัดสร้าง และการท าธุรกิจ
พุทธพาณิชย์เป็นการเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
ส าหรับปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง จากที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จึงมี

ข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีการศึกษาข้อมูลการวิจัยในเรื่องเกี่ยวการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ในการน าวัตถุมงคล
พระเครื่องออกให้เช่าบูชาเป็นการเฉพาะต่อไปในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจากอาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ที่ปรึกษา
บทความวิจัย ที่ได้สละเวลาให้ค าแนะน า แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัยฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 
เอกสารอ้างอิง 

ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.(2561).กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมสอบนิติกรรม-สัญญา-หนี้.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
กรุงสยาม พับลิชชิ่ง 

โชติ กัลยาณมิตร.(2518).พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง .กรุงเทพฯ: การไฟฟ้าผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ณัฐวุฒิ แก้ววิมล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ เว็บไซต์ G-
pra. กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.(2556).กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติกรรม สัญญา ตัวแทน นายหน้า ครอบครัวและ
มรดก.กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท 

ยิ่งเทพ จันทรังษี.(2538).มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสร้าง การโฆษณาและการเก็บรักษาวัตถุ
มงคลในพุทธศาสนา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

รติชัย รถทอง.(2558) .กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา .กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.(2561).ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา.กรุงเทพฯ: วิญญูชน 
ศักดิ์ สนองชาติ.(2557).ค าอธิบายโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติกรรม สัญญา.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติ

บรรณการ  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
305 

สหรัฐ กิติ ศุภการ.(2562).กฎหมายอาญาหลักและค าพิพากษา.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
หยุด แสงอุทัย.(2556). กฎหมายอาญาภาค 2-3.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ าพน เจริญชีวินทร์.(2545).คู่มือการจัดท านิติกรรม สัญญา.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
306 

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
หงษ์หยก โพธิ์ร่ม1, ธนวัฒ พิสิฐจินดา2 

1นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,  
2อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,  

Email : s59123440092@ssru.ac.th1, tanawat.pi@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 แต่จ าเลยยังคงต้องมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด จึงเกิด
ปัญหาว่า หน้าที่ของจ าเลยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม ่ 

ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน้าที่ยื่นหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย มี
ขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน และแม้กฎหมายจะให้มีการตั้งตัวแทน และทายาทในการน าเอกสาร
พยานหลักฐานมายื่นแสดง แต่ก็อาจมีจ าเลยที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ดังกล่าว อาท ิกรณีจ าเลยเจ็บป่วยถึงข้ันพิการและไม่มีทายาทที่จะเรียกร้องสิทธิให้จ าเลย อันเป็นเหตุให้หน้าที่
ด าเนินการของกฎหมายดังกล่าว เป็นภาระแก่ตัวจ าเลย 
 
ค าส าคัญ : กฎหมาย, จ าเลย, คดีอาญา 
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Abstract 

Thailand has the Damages for the Injured Person and Compensation and Expense for 
the Accused in Criminal Case Act B.E. 2544 (2001), but the defendants still have duties to 
take action in relation to all rights by themselves. Therefore, the problem is whether the 
duty of the defendants under this Act is reasonably specified or not. 

The result of the research shows that he Damages for the Injured Person and 
Compensation and Expense for the Accused in Criminal Case Act B.E. 2544 (2001) specified 
the duty to submit any evidence relating to claim for compensation and expenses with 
many procedures. Although the law specifies to appoint the representative heirs to present 
documents and evidences, the defendants might be affected during the legal procedure. For 
example of the case, the defendant is sick and handicapped and has no heir to claim for 
them. As a result, the duty of the said Act is burdensome to the accused. 
 
Keywords : Legal, defendant, criminal case 
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บทน า 
ในโลกปัจจุบัน ที่ใดมีสังคมท่ีนั่นต้องมีกฎหมาย และกฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ส าคัญท่ีท าให้สังคมสงบสุข

และเกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ หากว่ามีบุคคลใดได้กระท าผิดกฎหมาย ก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย เช่น เดียวกันเมื่อมีบุคคลที่   
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้รับโทษในคดีอาญาและถูกด าเนินคดีเพ่ิมมากขึ้น จุดมุ่งหมายของกฎหมาย คือ  
การมุ่งน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษอย่างแท้จริง มิใช่การน าตัวผู้บริสุทธิ์มารับโทษแทนผู้กระท าความผิด 
และในปัจจุบันพบว่ามีผู้บริสุทธิ์ที่ยังคงตกเป็นจ าเลยในคดี อาทิ คดีหนุ่มบริสุทธิ์ติดคุกฟรี 2 ปี หลังโดนข้อหา
พยายามฆ่า ทั้ง ๆ ที่ ไม่ได้ท า (thairath, 2560:1) และในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ความเสียหาย ที่เกิด
แก่จ าเลย ให้ได้รับความยุติธรรม  แต่จากข้อเท็จจริงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อจ าเลยพ้นโทษ
จ าเลยมีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นพยานหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใช้สิทธิเรียกร้อง ในการขอค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่ตัวจ าเลย และถือว่าการใช้สิทธิเรียกร้องนี้ เป็นสิทธิของจ าเลยที่จะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้ ทั้งที่จริง
แล้วเกิดจากความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรม ท าให้ตกเป็นภาระหน้าที่ของจ าเลยในการเรียกร้องสิทธิ
ขอค่าทดแทนและค่าเสียหายด้วยตนเอง แม้กฎหมายจะให้มีทายาทและมอบให้มีผู้ท าการแทนยื่น
พยานหลักฐานเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องได้ก็ตาม หากระหว่างขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมจ าเลยได้รับความ
เสียหายถึงขั้นพิการติดตัว และไม่มีทายาทหรือผู้ท าการแทนใด ๆ พระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่จ าเลยดังกล่าว 

หากจะเปรียบเทียบกับสิทธิอ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของจ าเลย อาทิ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 ก าหนดให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่าม
ให้จ าเลย หรือ มาตรา 165/1 หรือมาตรา 173 ก าหนดให้ศาลตั้งทนายความให้จ าเลยเพ่ือต่อสู้คดี ในกรณีที่
จ าเลยไม่มีทนายความเป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ สิทธิเกี่ยวกับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา จึงเกิด
ปัญหาว่า มีการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานของรัฐ  ในการด าเนินการให้แก่จ าเลย
หรือไม ่อันเป็นปัญหาส าคัญท่ีน ามาสู่งานวิจัยนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของค าว่าแพะรับบาป 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ให้นิยามของค าว่า แพะรับบาป (ส า) น. คนที่รับ

เคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ท ากรรมนั้น  
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ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา พ.ศ.2544 หมวด 4 มาตรา 18 (1)ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่ากายและจิตใจ 

ความหมายของค าว่าค่าทดแทน 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ค าว่า “ค่าทดแทน” หมายถึง  (กฎ) น. เงินหรือสิ่งอ่ืน

ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระ หรือชดใช้เพ่ือทดแทนความเสียหายจากการผิดสัญญา การละเมิดสิทธิหรือการ
ล่วงล้ าสิทธิของบุคคล หรือการอื่น อาท ิในกรณีลูกจ้างได้รับอันตรายจากการท างาน 

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 “ค่าทดแทน” หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่จ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏว่าค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นฟังเป็น
ยุติได้ว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

ความหมายของค าว่าจ าเลย 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ค าว่า “จ าเลย” หมายถึง (1) (กฎ) น. บุคคลซึ่งถูกฟ้อง

ต่อศาล  (2) น. ผู้ถูกฟ้องความ. 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ.2544 ค าว่า “จ าเลย”  หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค าว่า “จ าเลย” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว

โดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด 
ความหมายของค าว่าคดีอาญา 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 ค าว่า “คดีอาญา” (กฎ) น. คดีที่เกี่ยวกับการกระท าที่

กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา.  
ค าว่า “คดีอาญา” ต้องท าความเข้าใจก่อนว่า กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มี     

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษ 

ดังนั้น “คดีอาญา” จึง หมายความว่า คดีที่ฟ้องร้องกันเมื่อมีการกระท าความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
เพ่ือให้บุคคลที่กระท าความผิดทางอาญานั้นได้รับโทษเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 

ขั้นตอนในการด าเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
ถ้าหากจะพูดถึงข้ันตอนในการด าเนินคดีอาญาสิ่งแรกที่ต้องแยกประเด็นในการด าเนินคดี คือ ประเภท

ของคดีอาญาว่าเป็นคดีความผิดอันยอมความได้หรือเป็นคดีความผิดอันยอมความมิได้โดยแยกเป็นกรณีพอให้
เห็นเป็นภาพรวมดังนี้ 

คดีความผิดอันยอมความได้ 
คดีความผิดอันยอมความได้จะเริ่มต้นจากผู้เสียหายหรือผู้ที่มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีสิทธิในการฟ้องคดีหรือร้องทุกข์ได้  
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การฟ้องคดีด้วยตนเองนั้นก็ย่อมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาคดีตรงส่วนนี้ และเมื่อ
ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีว่าจะลงโทษจ าเลยหรือจะยกฟ้องจ าเลย  จากนั้นถ้าหากคู่ความไม่พอใจในการตัดสิน
พิพากษาคดีก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาคดีอาจจะลงโทษหรือยกฟ้องก็ได้และ
หากยังไม่เป็นที่พอใจอีกคู่ความอุทธรณ์จะยื่นฎีกาอีกก็ได้ ศาลฎีกาจะพิจารณาและพิพากษาคดีถ้าลงโทษก็จะมี
การบังคับคดีตามขั้นตอนต่อไป แต่หากเป็นกรณียกฟ้อง ก็ปล่อยตัวจ าเลยไป  

หากท าการร้องทุกข์ด้วยตนเองก็จะมีการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากนั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ      
พนักอัยการเห็นสมควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องและยังมีอ านาจในการสั่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมหรือส่งพยานมาให้ซักถามได้ หากสั่งฟ้องก็จะเข้าขั้นตอนกระบวนการศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาคดี
ตรงส่วนนี้ และเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีว่าจะลงโทษจ าเลยหรือจะยกฟ้องจ าเลย จากนั้นถ้าหากคู่ความไม่
พอใจในการตัดสินพิพากษาคดีก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาคดีอาจจะลงโทษ
หรือยกฟ้องก็ได้และหากยังไม่เป็นที่พอใจอีกคู่ความอุทธรณ์จะยื่นฎีกาอีกก็ได้  ศาลฎีกาจะพิจารณาและ
พิพากษาคดีถ้าลงโทษก็จะมีการบังคับคดีตามขั้นตอนต่อไป แต่หากเป็นกรณียกฟ้องก็ปล่อยตัวจ าเลยไป หาก
ไม่สั่งฟ้องก็แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง 

ความผิดอันยอมความมิได้หรือความผิดคดีอาญาแผ่นดิน 
เนื่องจากความผิดอันยอมความมิได้หรือความผิดคดีอาญาแผ่นดิน รัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงแม้ว่าการ

กระท านั้น ผู้เสียหายจะไม่เอาโทษ แต่เจ้าพนักงานก็ยังต้องด าเนินคดีนั้นต่อไป ขั้นตอนการด าเนินการ ก็คือ
บุคคลอ่ืนเป็นผู้กล่าวโทษจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียก (เจ้าพนักงานออกได้เองโดยไม่ต้องขอ
ศาล) หรืออาจจะขอหมายค้น และหมายจับจากศาลเพ่ือเรียก ค้น หรือจับผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องหา โดย
การจับนั้นหากเป็นการกระท าความผิดซึ่งหน้า ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
สามารถท าการจับได้เลยโดยไม่ต้องรอหมายศาล และหากเป็นการค้นก็สามารถค้นในที่สาธารณะได้เลย โดย 
ไม่ต้องขอหมายศาลแต่หากเป็นการค้นในเคหะสถาน จะต้องขอหมายศาลเท่านั้น และหลังจากนั้นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ พนักงานอัยการเห็นสมควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง และยังมี
อ านาจในการสั่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยานมาให้ซักถามได้  หากมีการสั่ง
ฟ้องก็จะเข้าขั้นตอนกระบวนการ ศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาคดีตรงส่วนนี้ และเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดี  
ว่าจะลงโทษจ าเลยหรือจะยกฟ้องจ าเลย จากนั้นถ้าหากคู่ความไม่พอใจในการตัดสินพิพากษาคดีก็สามารถ   
ยื่นอุทธรณ์ได ้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาคดีอาจจะลงโทษหรือยกฟ้องก็ได้และหากยังไม่เป็นที่พอใจอีก
คู่ความอุทธรณ์จะยื่นฎีกาอีกก็ได้ ศาลฎีกาจะพิจารณาและพิพากษาคดีถ้าลงโทษก็จะมีการบังคับคดีตาม
ขั้นตอนต่อไป แต่หากเป็นกรณียกฟ้องก็ปล่อยตัวจ าเลยไป หากไม่สั่งฟ้องก็แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง        
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2562:97) 

ความหมายที่มาและหลักของสิทธิมนุษยชน  
ความหมายของสิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ

ขั้นพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องปฏิบัติ
กับคนทุก ๆ คนในสังคมให้เท่าเทียมกันและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเล็กคนน้อยในสังคมด้วยโดย
ไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น(นพนิธิ สุริยะ,2559:1)  
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน (ณัฐกฤตกานต ์เกิดขาว, 2556) ถือเป็นแม่แบบในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของมนุษยชนฉบับแรกของโลกเลยก็ว่าได้โดยเกิดขึ้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1948 และ
ได้มีตัวแทนตัวแทนจาก 50 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติมาประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือก าหนดรายการสิทธิ
มนุษยชนทั้งหมดท่ีทุกคนทั่วโลกควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (Amnesty international UK, 2560)  
โดยค าแนะน าของอีลีเนอร์รูสเวลต์ (สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา 2476-2488) ซึ่งเป็นข้อตกลง
ของสหประชาชาติ หลังจากที่ได้รับการสูญเสียชีวิตผู้คนจ านวนมากและสูญเสียทรัพย์สินจ านวนมหาศาลใน
ประเทศที่มีการท าสงครามต่อกัน ภายหลังจึงมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้น และผลักดันให้เริ่มหา
แนวทางมาตรการ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่มนุษยชาติเพ่ือแก้ปัญหาการเกิดสงคราม ที่อาจน ามาซึ่ง
การสูญเสียอีกครั้ง และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติ
เห็นชอบและรองรับ โดยให้มีการประกาศใช้ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติขึ้นอย่างเป็น
ทางการครั้งแรก โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติมีทั้งหมด 30 ข้อ จะขอยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานมาดังนี้ อาทิ ในด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นข้อ 5 บุคคลจะถูกกระท าการทรมาน 
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้ และในด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 8. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลต่อการกระท าอันล่วงละเมิดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของตนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ข้อ 9. บุคคลจะถูกจับกุม กักขัง ตามอ าเภอใจไม่ได้ ข้อ10. 
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่  จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลที่
อิสระไม่ล าเอียง และข้อ 11.ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดความทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย (Super Big Eagle!!, 2561)  

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ประเทศไทยก็เข้าร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งได้

เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบัน กติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาประกอบพันธกรณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติอยู่ 6 
ฉบับ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550) ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันก็ได้หยิบยกเอาหลักสิทธิ
มนุษยชนมาใช้ด้วยเช่นกันโดยการก าหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวดที่ 3 แห่งรัฐธรรมนูญไทย 
พุทธศักราช 2560 (ฉบับที่ 20) โดยมาตรา 25 วรรคสี่ ก็ได้ระบุไว้ว่าหากบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน  ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
หรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการกระท าความผิด
ทางอาญาของบุคคลอ่ืนที่มิใช่โดยตนเองนั้น มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีการรับรอง
สิทธิตรงส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นก็คือที่มาของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเสียหายผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา โดยการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยใน
คดีอาญา (bopitv, 2551:1)  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือตอบจุดประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

https://www.winnews.tv/profile/super-big-eagle
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2. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูล
ออกเป็นสามส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากหนังสือและต ารา 
ส่วนที่เป็นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

3. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ โดยการอ่านตีความหมายของข้อมูล เรียบเรียงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จัดองค์ประกอบและแนวความคิด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาความเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นปัญหาแล้ว
ตีความสรุป 

4. สถานที่เก็บข้อมูลและต าราหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข่าวสารต่างๆ บทบัญญัติของกฎหมาย 
และข้อมูลจากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต ทั้งของไทยและต่างประเทศ (สารสนเทศ) และสืบค้นจาก ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์ หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดเมืองกรุงเทพ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญาพ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และก าหนดให้การยื่นเอกสารขอใช้สิทธิเป็น
หน้าที่ของตัวจ าเลย ผู้แทน หรือทายาท ไม่มีการตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินเรื่องให้ โดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ท าให้จ าเลยต้องรับภาระในการยื่นเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง   
 

อภิปรายผล 
1. ในกรณีที่จ าเลยอาจได้รับผลกระทบระหว่างกระบวนการยุติธรรม 
หากจ าเลยได้รับความเสียหายทางกายระหว่างกระบวนการยุติธรรม หรือพิการจนไม่สามารถท า

หน้าที่เรียกร้องสิทธิของตนเองได้และตัวจ าเลยนั้นไม่มีทายาทหรือญาติพ่ีน้องหรือตัวแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็จะเกิด
ปัญหาแก่จ าเลยเพราะสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิที่สามารถตั้งตัวแทนหรือทายาทยื่นรับสิทธิแทนตัวจ าเลยได้ ผู้วิจัย
เห็นว่าหากเป็นกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานความยุติธรรมควร
จัดหา ตัวแทน หรือทนาย เพ่ือช่วยเหลือจ าเลยที่มีความบกพร่องในกรณีข้างต้น เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใน
การช่วยเหลือจ าเลย 

2.ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 

ผู้วิจัยเห็นว่าในประเทศไทยยังมีข้อบกพร่อง ที่แก้ไขไม่ถูกจุด เนื่องด้วยเกิดจากความผิดพลาดของรัฐและ
หน่วยงานความยุติธรรมที่ท าละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนแก่ตัวจ าเลย จึงควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการ
ยื่นพยานหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้อาจเป็นการสร้างความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนให้แก่จ าเลย 
หากเป็นการยื่นโดยปริยายโดยผลของกฎหมายเช่นนี้ก็จะถือว่าหน่วยงานความยุติธรรมนั้นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา
ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือให้จ าเลยได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
แม้ว่าการเรียกค่าทดแทนนี้จะเป็นในเรื่องของการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 จะเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ก็
ถือว่าสิทธินี้ได้ถูกละเมิดโดยกระบวนการยุติธรรมและจ าเลยในฐานะผู้เสียหาย ควรได้สิทธิในการช่วยเหลือโดย
ปราศจากภาระ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีการยื่นเอกสารขอรับค่าทดแทนโดยปริยายโดยผลของ
กฎหมาย  

ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ 
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาเท่านั้นจึงควรมีการ

วิจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท า ผู้วิจัยหวังว่า วิจัยฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายบ้าง ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจรติ 
ปลิตา พรหมพันธุ์1, ธนวัฒ พิสิฐจินดา2 

1, 2สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Email : s59123440052@ssru.ac.th1, tanawat.pi@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

บุคคลวิกลจริต หมายถึง บุคคลที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติสมองพิการ หรือเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องซึ่งความ
บกพร่องทางจิตที่จะถือว่าวิกลจริตต้องเกิดขึ้นจริงอย่างถาวรโดยสภาพไม่ใช่พียงครั้งคราว เช่น เกิดเพราะ  
การเสพยาเสพติด พิษไข้ หรือยา เป็นต้น ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระท าโดยบุคคลวิกลจริตนั้น
มีอย่างต่อเนื่องและบุคคลจ านวนไม่น้อยที่ได้รับผลร้ายจากการกระท าของบุคคลดังกล่าวและไม่สามารถร้อง
ขอให้รับผิดได้ ด้วยเหตุนี้ในทางอาญาจึงก าหนดความผิดและโทษแตกต่างจากคนธรรมดาซึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 65 เป็นการกล่าวถึงการกระท าความผิดของบุคคลวิกลจริตโดยพิจารณาจากการ
กระท าของผู้ที่กระท าความผิดว่าขณะกระท านั้นสามารถรู้ผิดชอบหรือสามารถบังคับตนเองได้หรือไม่ เพียงใด 
และในชั้นสอบสวนหากบุคคลวิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ก็ต้องงดการด าเนินคดีจนกว่าบุคคลนั้นจะหายดี 
หรือสามารถต่อสู้คดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14  

ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริตมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด แต่ได้รับ
การยกเว้นโทษจากความผิดดังกล่าว ซึ่งผู้กระท าความผิดจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในขณะที่ตนกระท าความผิดนั้น
ตนไม่สามารถบังคับตนเองได้ นอกจากนี้ ยังมมีาตรการที่ควบคุมหรือจับบุคคลวิกลจริตมาบ าบัดรักษาเพ่ือเป็น
การป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวก่อเหตุร้ายในสังคมตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  

 
ค าส าคัญ : บุคคลวิกลจริต, อาชญากรรม, การด าเนินคดี 

mailto:mindmoshi80@gmail.com
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Abstract 

The insane person means person in unsound mind, having cerebral palsy or losing his 
mind. Mental deficiency deemed as insanity must actually and permanently -happen 
according to the state of mind, not from time to time, such as drug abuse, fever or medicine 
etc. The criminal problem arising from the insane person happen continuously, and many 
people are harmfully affected by their action and could not claim against them. Therefore, 
criminal offence and sentence are specified different from normal person. Section 65 of the 
Criminal Code specifies the offence of insane person in consideration of their  actions when 
committing crime whether they are of sound mind or able to control themselves or not. 
During the investigation. If the insane person are unable to defend in the case, the 
proceedings must be suspended until they recover or can defend in the case under Section 
14 of the Criminal Procedure Code. 

The research shows that the prosecution against the insane is specified as the 
offence but it is excusable from such offence, provided that the offender must prove that 
when committing crime, the offender could not control himself. In addition, there is the 
measures to control and put them for treatment in order to prevent them from criminal 
offence in society according to the Mental Health Act B.E. 2551 (2008). 

 
Keywords : insane person, Crime, Prosecution 
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บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันบุคคลที่มีสภาพจิตไม่ปกติได้ก่อปัญหาแก่สังคมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การกระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน บุคคลประเภทนี้ ได้แก่ บุคคลวิกลจริต ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มี
ความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติ ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี เพราะสติวิปลาสแล้ว ยังหมายความถึง 
บุคคลที่ขาดความร าลึกหรือขาดความรู้สึกตัวด้วย ซึ่งผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นอาจเป็นบุคคลผู้ที่มีโอกาส
ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งผู้ที่มีความใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นอย่างมาก หากมีความผิดปกติมากขึ้นก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
บ าบัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่จะเข้ามาดูแลคุ้มครองอีกทางหนึ่งด้วยเพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวไปก่อเหตุร้ายซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยบุคคลที่มีจิต
บกพร่อง จิตฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคลวิกลจริต 

อย่างไรก็ตามสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าปัญหาอาชญากรรม ซึ่งก่อให้เกิดขึ้น
โดยบุคคลวิกลจริตนั้นมีอยู่เสมอ ๆ อีกทั้งมีบุคคลจ านวนไม่น้อยที่มีสภาพจิตไม่ปกติบุคคลเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาแก่สังคมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าผิดอาญาท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ 
ดังจะพบได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เช่น ข่าวจับเด็กเป็นตัวประกัน คนวิกลจริตแอบจุดไฟเล่นลาม
เผาบ้านพักคนงาน ย่านบางขุนเทียน(ไทยรัฐออนไลน์, 2561) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดปัญหาส าคัญว่า 
กฎหมายไทยท่ีน ามาบังคับใช้มีความเหมาะสมต่อการควบคุมดูแลและให้ความคุ้มครองผู้กระท าความผิดที่เป็น
บุคคลวิกลจริตหรือไม่ อย่างไร อันเป็นที่มาของงานวิจัยฉบับนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริต 
2. เพ่ือได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริต 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริต 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า “วิกลจริต” หมายถึงมีความประพฤติหรือ

กิริยาผิดปรกติเพราะสติวิปลาส เช่น เขาเป็นคนวิกลจริต ร้องไห้บ้าง  หัวเราะบ้างโดยไม่มีสาเหตุ เป็นบ้า        
(ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส, 2560:488) ส่วนค าว่า “บ้า” หมายถึง เสียสติ วิกลจริต สติฟ่ันเฟือน หลงใหลหรือมัว
เมาในสิ่งนั้น ๆ จนผิดปรกติ เช่น บ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล (ฝ่ายวิชาการภาษาไทย, 2560:310) 

ความหมายทางการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลวิกลจริต 
ในทางการแพทย์ไม่ปรากฏค าว่า “วิกลจริต” แต่มีโรคเกี่ยวกับอาการทางจิต เรียกว่า “โรคทางจิต

เวช (Psychosis)” หมายถึง ภาวะอาการทางจิตที่ผู้ป่วยมักมีอาการหลงผิดไปจากความเป็นจริง ประสาท
หลอน หูแว่ว เห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง(ศกุนา เก้านพรัตน์, 2551:6) อาการโรคจิตหรือวิกลจริตนี้
เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายในอย่างความผิดปกติทางจิตต่าง ๆ อาการ
เจ็บป่วยทางร่างกาย และปัจจัยภายนอกอย่างการใช้ยาหรือสารเสพติด (พบแพทย,์ 2561) 
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ความหมายทางกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริต 
มีนักวิชาการด้านกฎหมายหลายท่านได้ให้อธิบายค าดังกล่าวไว้ดังนี้ 
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (สังกาส เนาวรัตนพันธ์, 2549:58) อธิบายว่า  
“จิตฟั่นเฟือน” ไดแ้ก่ ผู้ที่ความหลงผิด ประสาทหลอนและแปรผิด ซึ่งเห็นว่าพวกนี้ความจริงก็เป็นโรค

จิตอย่างหนึ่ง 
“โรคจิต” เป็นความบกพร่องแห่งจิตที่เกิดจากโรค รวมทั้งผู้ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง จิตเภท หรือผู้ที่มี

ปัญญาความคิดดีแต่สติทราม 
“จิตบกพร่อง” ได้แก่ ผู้ที่สมองไม่เจริญเติบโตตามวัย หรือบกพร่องมาแต่ก าเนิด หรือเสื่อมลงเพราะ

ความชรา 
ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาที่ 5466/2537  วินิฉัยว่าค าว่า บุคคลวิกลจริต ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 เดิม(มาตรา 28 ใหม่) นั้นมิได้หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติ หรือ
ตามที่เข้า ใจทั่วๆไปว่าเป็นบ้าเท่านั้นไม่ แต่หมายรวมถึงบุคคลผู้มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ 
ขาดความร า ลึก ขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการ
ของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จ. ซึ่งผู้ร้องยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคน
ไร้ความ สามารถนั้นไม่รู้สึกตัวเองและพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ซ่ึงแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองฝ่อ
หรือสมองเสื่อมขั้นรุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้ตลอดจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แสดงให้เห็นว่า  จ.
เป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะ ไร้ความสามารถที่จะด าเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองได้ พอถือได้ว่าเป็น
บุคคลวิกลจริตตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว และผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมของ จ. ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน ย่อมมี
ฐานะอย่างเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิรับมรดกของ จ.ผู้ร้องจึงสมควรเป็นผู้อนุบาล จ. 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริต 
ในปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายความผิดปกติทางจิตของมนุษย์ไว้หลายแนว แต่ยังไม่มี

แนวความคิดใดที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปัจจุบันจะต้องน าแนวความคิดหลายๆแนวมาพิจารณา
ร่วมกัน (Offer & Melvin, 1984 ) เมื่อในสังคมมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นรัฐจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามกฎหมาย เพ่ือจัดการผู้ที่กระท าความผิด ซ่ึงการที่รัฐจะลงโทษผู้กระท าผิดนั้นรัฐจะต้องค านึงถึงสาเหตุ
ของการกระท าความผิดและเหตุผลที่จะลงโทษด้วยตามหลักกฎหมายและสถานการณ์ของแต่ละยุค ซึ่ง
แนวความคิดทางอาญาส าหรับบุคคลวิกลจริตนั้นได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ โดยให้ความส าคัญด้านมนุษยธรรม 
(สุกิจ เกศณรายณ,์ 2555:11) ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลวิกลจริตนั้น ได้แก่  

ทฤษฎีการป้องกันสังคม ( Social Protection Theory ) 
ทฤษฎีการป้องกันสังคมเป็นทฤษฎีอาชญาวิทยาที่มุ่งอธิบายถึงผลหรืออิทธิพลของกฎหมายที่ใช้

ปกครองประชาชนในสังคมมากกว่าอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  ค านึงถึงผลลัพธ์ของการกระท า
ก่อนที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในสังคม(พรชัย ขันตี ธัชชัย ปีตะทีละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์, 
2543:22)  

การป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นนั้นมีความส าคัญและมีประโยชน์ยิ่งกว่าการลงโทษซึ่ง Caesar 
Beckaria เป็นผู้ต้นคิดทฤษฎีดังกล่าวโดยอธิบายว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยก าหนดลักษณะความผิดและโทษไว้อย่างชัดเจนและเป็นโทษที่หนักพอสมควรเพ่ือมิให้ผู้ที่กระท าความผิด
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กระท าความผิดอีก แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวต้องประสบกับความล้มเหลวกล่าวคือ แนวคิดของส านักนี้
มีหลักส าคัญว่า “ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิด” โดยลืมว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีความสามารถรู้ผิด
ชอบไม่เท่ากัน สติปัญญาไม่เหมือนกัน ดังเช่น เด็ก คนปัญญาอ่อน คนที่มีจิตบกพร่อง(ชาย เสวิกุล, 2517:179) 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด ( Rehabillitation Theory ) 
การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดจะเน้นที่ตัวผู้กระท าความผิดมากกว่าการกระท าความผิด

โดยเน้นเป็นรายบุคคลหรือจ าแนกเพ่ือหาสาเหตุของการกระท าความผิดและแนวทางในการแก้ไข เมื่อน า
ทฤษฎีดังกล่าวมาใช้กับผู้กระท าความผิดที่มีจิตไม่ปกติ การลงโทษจึงถูกน ามาใช้เพ่ือการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
บุคลิกภาพของผู้กระท าความผิดนั้นซึ่งการรักษาผู้กระท าความผิดอาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการควบคุมแต่การรักษา
ดังกล่าวก็ไม่สร้างความทุกข์หรือถูกประณามดังเช่นการลงโทษจึงเป็นการขจัดปัญหาภายในจิตใจ แก้ไข
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือการกระท าความผิดให้หมดไปและยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดไปก่อ
อันตรายซ้ าอีก (อัณณพ ชูบ ารุงและอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2561:41)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลวิกลจริตในประเทศไทย 
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็มีมาตรการเพ่ือด าเนินการควบคุมดูแลและให้การคุ้มครองผู้กระท า

ผิดที่จิตไม่ปกติอยู่หลายประการ กล่าวคือ การคุ้มครองด้านการรับผิดทางอาญาของผู้กระท าผิดที่จิตไม่ปกติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงบุคคลที่มีจิตไม่ปกติที่กระท าความผิดอาจไม่ต้องรับ
โทษหรือรับโทษน้อยลงโดยพิจารณาจากการกระท าของผู้ที่กระท าความผิดว่าขณะกระท านั้นสามารถรู้ผิดชอบ
หรือสามารถบังคับตนเองได้หรือไม่เพียงใด ถ้ากระท าไปโดยมีจิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สามารถรู้ผิดชอบได้ก็ไม่ต้ อง
รับโทษส าหรับความผิดนั้นถ้าผู้กระท ายังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างก็ยังคงต้อง
รับโทษส าหรับความผิดนั้นอยู่ แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2562:200) ส่วนกรณีในชั้นสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยวิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้ก็ต้องงดการด าเนินคดีจนกว่าบุคคลนั้นจะหายดีหรือสามารถต่อสู้คดีได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 (จิตติ ติงศภัทิย์, 2555:1072) และตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ที่ให้ความคุ้มครองจ าเลยในการต่อสู้คดี(สิทธินนท์ กี่สุขพันธ์, 2559:6) 
หากในกรณีที่คดีถึงท่ีสุดแล้วและศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยหรือให้ประหารชีวิตจ าเลย แต่หากบุคคล
นั้นเกิดวิกลจริตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีมาตรการคุ้มครองผู้กระท าผิดที่วิกลจริตไว้ด้วย 
กรณีที่ต้องโทษจ าคุกขณะที่วิกลจริต ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการจ าคุกไว้ก่อนจนกว่าจะหายวิกลจริตก็ได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 โดยจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในควบคุมในสถานที่อันควร
หรือเป็นเหตุรอให้ประหารชีวิตและอาจลดโทษเป็นจ าคุกตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 248 (อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2562:647-648) และถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวบุคคลวิกลจริตที่ไม่
ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 นั้นอาจเป็นภัยต่อสังคมศาลจะสั่งให้ไปคุมตัวใน
สถานพยาบาลก็ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 (เกียจติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2562:951) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลวิกลจริตในต่างประเทศ 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ส าหรับกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น แยกการลงโทษการกระท าความผิดและการลงโทษตัว

จ าเลยออกจากกันบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีจิตบกพร่องไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์ได้
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ก าหนดการลงโทษทางอาญาไว้ ดังนี้ กล่าวคือ บทลงโทษตามค าสั่งของศาล เช่น การลงโทษจ าคุกและ
มาตรการเชิงบังคับ เช่น การบังคับให้เข้ารักษาที่สถานพยาบาล ซึ่งการพิจารณาโทษให้กับจ าเลยหรือผู้ต้องหา
นั้นศาลจะพิจารณาจากระดับความผิดที่จ าเลยหรือผู้ต้องหากระท าลง อีกทั้งกฎหมายอาญาของประเทศ
เนเธอร์แลนด์นั้นยังมีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้กับผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีจิต
บกพร่อง ประการแรก คือ หากจ าเลยไม่มีความผิดอาญา กฎหมายจึงให้สิทธิในการรักษาในสถานพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลจิตเวช ประการที่สอง คือ ถ้าจ าเลยมีจิตบกพร่องในขณะก่อเหตุร้าย จ าเลยอาจได้รับค าสั่ง
ศาลให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเภท(มนัชญา ญาณกิตติกุล, 2560) นอกจากนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมี
มาตรการ TBS ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้กับบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีจิตบกพร่องเท่านั้น ในการจัดการ
กับบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีจิตบกพร่องที่มีความผิดทางอาญา ศาลจะต้องตัดสินให้บุคคลนั้นมีโทษจ าคุกก่อน
และตามด้วยการใช้มาตรการ TBS เพ่ือการอุดช่องว่างของกฎหมายอาญาซึ่งในอดีตมาตรการดังกล่าวถูก
น ามาใช้กับบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีจิตบกพร่องในคดีทั่วไป เช่น คดีลักทรัพย์ อ านาจในการออกค าสั่งอยู่ที่
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมาเมื่อมีผู้ต้องขังจ านวนมากขึ้น จึงมีการแก้ไขให้มาตรการดังกล่าว ใช้กับบุคคลวิกลจริต
หรือผู้ที่มีจิตบกพร่องกรณีที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน  (มนัชญา ญาณกิตติกุล, 
2560) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริต เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) มีข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

การวิจัยเอกสาร  
การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา

ต่อบุคลวิกลจริต และเพ่ือได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริตโดย
มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 
บทบัญญัติของกฎหมาย ต าราและหนังสือค าอธิบายทางกฎหมาย และงานวิจัยและบทความ

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริต 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 
1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
1.3 ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
1.4 ค าพิพากษาฎีกา 

2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น จัด

กลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
329 

สถานที่เก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเอกสารจ าพวกต ารา หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ส าหรับการกระท าของบุคคลวิกลจริตที่ถือว่าเป็นความผิดในคดีอาญานั้น 
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด แต่ได้รับการยกเว้นโทษ กล่าวคือ ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 ซึ่งฝ่ายผู้กระท าความผิดจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ในขณะที่ตนกระท าความผิดนั้นตนไม่สามารถบังคับ
ตัวเองหรือไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ แต่ถ้าหากว่าบุคคลวิกลจริตกระท าความผิดในขณะที่ยังสามารถบังคับตัวเอง
ได้บ้างก็ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่ก าหนดก็ได้ ส่วนกรณีของผู้ที่ได้รับความ
เสียหายนั้นในทางอาญาไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแต่อย่างใด 2) ในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมาย
ก าหนดมาตรการที่จะควบคุมหรือจับบุคคลวิกลจริตมาบ าบัดรักษาเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวก่อ
เหตุร้ายในสังคม ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เป็น
การน าบุคคลที่มีภาวะอันตรายหรือบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการบ าบัดรักษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอาการ
ทางจิต พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมีความรุนแรงที่จะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน
ของตนเองและผู้อ่ืน เมื่อบุคคลที่มีอาการทางจิตมีพฤติกรรมอาละวาด ท าร้ายคนรอบข้าง บุคคลใกล้ชิดหรือผู้
พบเห็นต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการพาบุคคลดังกล่าวไปสถานพยาบาลหรือสถานบ าบั ด เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาทางจิต และแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ยินยอมก็สามารถพาบุคคลดังกล่าวเข้า
รับการรักษาได้ไม่ถือว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยว 

 
อภิปรายผล 

ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริต  
ผู้วิจัยเห็นว่า แม้ว่าการด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริตในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว

ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการให้
ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการทางการแพทย์ด้านจิตเวชศาสตร์แก่ผู้ที่ดูแลกระบวนการยุติ ธรรมอย่าง
จริงจัง ปัญหาที่พบเจอ เช่น กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคหนึ่ง ค าว่า“มีจิตบกพร่อง โรค
จิต หรือจิตฟ่ันเฟือน” ควรให้ความรู้ความเข้าใจตรงกันและมีมาตรฐานกลางในการวินิจฉัยว่า อย่างไรถึงจะ
เรียกว่า“จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน” เพราะถ้าเกณฑ์การวินิจฉัยไม่ตรงกัน ก็อาจจะส่งผลเสียต่อ
กระบวนการยุติธรรมและการลงโทษผู้กระท าความผิดอาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง 

ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลวิกลจริต  
ผู้วิจัยเห็นว่า แม้จะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายออกมา

บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันก็ตาม แต่เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลวิกลจริตก่อเหตุร้ายในสังคม รัฐก็ควรเพ่ิม
มาตรการทางกฎหมายที่จะเอาผิดกับบุคคลใกล้ชิดด้วย กล่าวคือ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะยังไม่ได้ก่ออันตราย 
แต่บุคคลที่ดูแลบุคคลวิกลจริตต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโดยการพาไปตรวจอาการทางจิตบ่อย ๆ และ
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หากพบเห็นว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมรุนแรงก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพ่ือให้เขาได้รับการบ าบัดรักษาอย่าง
ถูกต้อง อีกทั้งรัฐควรจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 ให้ครอบคลุมมากขึ้น คือ ให้รัฐมีอ านาจ
ด าเนินการต่อบุคคลวิกลจริตที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายในสังคม มีการตรวจสอบสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการช่วย
ป้องกันความปลอดภัยอีกทางหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลวิกลจริตนั้นควรได้รับการพัฒนาตัวบทกฎหมายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 กฎหมายจะเข้าไปด าเนินการกับบุคคล
วิกลจริตได้กต็่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ก่อเหตุร้ายในสังคมแล้วเท่านั้น กล่าวคือ หากบุคคลวิกลจริตไม่ก่อเหตุร้าย
รัฐก็ไม่มีอ านาจน าตัวบุคคลดังกล่าวไปควบคุมไว้ที่สถานพยาบาล ด้วยเหตุนี้ มาตรา 48 จึงควรได้รับการแก้ไข
โดยมีการเพิ่มการด าเนินการกับผู้ป่วยที่มีอาการวิกลจริตและอาจก่อเหตุร้ายหรือท าร้ายผู้อ่ืนได้ตลอดเวลาด้วย 
เพ่ือเป็นการป้องกันสังคมจากบุคคลที่มีอาการทางจิต ดังนั้น กฎหมายควรจะแก้ไข มาตรา 48 ว่า “ถ้าศาลเห็น
ว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65  
จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะ     
เพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีอาการทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาด้วย” 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารจากประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเป็นหลัก เพ่ือให้งานวิจัยมีการพัฒนาต่อไป จึงควรมีการศึกษาคดีเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริตเพ่ิมเติม 
ในเรื่อง การกระท าความผิดอาญา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา 
ที่ใหค้ าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ผู้เขียนตระหนักถึงความ
ตั้งใจจริงและความเอาใจใส่ของอาจารย์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

ในสังคมปัจจุบันเยาวชนกระท าความผิดร้ายแรงมากขึ้น เช่น ฆ่าบุพการี ชิงทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับโทษ
ทางอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับและริบทรัพย์สิน นอกจากนี้เมื่อเยาวชนบางรายกระท า
ความผิดแล้วแต่ได้รับการลดโทษหรือใช้วิธีการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 ก็ปรากฏว่าเยาวชน
กลับมากระท าความผิดซ้ า จึงมีปัญหาว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีเยาวชนกระท า
ความผิดร้ายแรงและกระท าความผิดซ้ าหรือไม่  

ผลการวิจัยพบว่า ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 วรรค 3 ผู้ที่กระท าความความผิดในขณะที่มี
อายุต่ ากว่า 18 ปี ได้กระท าความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้
เปลี่ยนเป็นโทษจ าคุก 50 ปี และมาตรา 94 ความผิดที่กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่า  18 ปีนั้น ไม่ว่าจะได้
กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพ่ิมโทษ 

 
ค าส าคัญ : โทษ, อาญา,เยาวชน 

mailto:tanawat.pi@ssru.ac.th
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Abstract 

In society nowadays, juveniles commit more serious offenses, such as parenticide or 
robbery etc. Criminal penalties are executions, imprisonment, incarceration, fines, and 
confiscation of property. In addition, when some juveniles have committed offenses and 
they have received extenuation or have been applied procedures under Section 74 of the 
Criminal Code. It appears that juvenile repeat offences. Therefore, the problem is whether 
Thailand has any legal measure regarding the case of juvenile delinquency and repeat 
offenses or not. 

The research found that under Section 18, paragraph 3 of the Criminal Code, the 
offender under the age of 18 years has committed an offense punishable with death penalty 
or life imprisonment. The said punishment shall be changed to imprisonment of 50 years 
and under Section 94, any offence committs while be under the age of 18 years, regardless 
of whether the prior offence or the subsequent offence, shall not be deemed as the 
offence so as to increase the punishment. 
 
Keywords : Penalty, Criminal, Juvenile  
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บทน า 
 ในสังคมปัจจุบันเยาวชนกระท าความผิดร้ายแรงมากขึ้น เช่น คดีหมูหยองฆ่าชิงทรัพย์ (ทีวีพูล, 2560) 
หรือเด็กนักเรียนถูกฆ่าบนรถเมล์ (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) ซึ่งเป็นคดีที่มีความโหดร้ายและสะเทือนขวัญเป็น
อย่างมาก เมื่อเยาวชนได้กระท าความผิดแล้วจะต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต 
จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน หากพิจารณาจากตัวบทที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการลดโทษหรือใช้วิธีการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 และไม่ว่าเยาวชนนั้นจะกระท าความผิดมาในรูปแบบใดก็มักจะได้เข้ามาอยู่
ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมซึ่งผ่านกระบวนการดูแล บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคม 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโทษของเยาวชนมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่และต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
เยาวชน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเยาวชนบางรายกลับมากระท าความผิดซ้ าในเรื่องเดิม กฎหมายกลับไม่อาจ
ลงโทษเยาวชนเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความผิดได้ จึงเกิดปัญหาว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกรณีเยาวชนกระท าความผิดร้ายแรงและกระท าความผิดซ้ าหรือไม่อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับลงโทษกรณีเยาวชนกระท าความผิดซ้ าให้
เหมาะสมกับความผิด 

2.เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับลงโทษกรณีเยาวชนกระท าความผิดให้
เหมาะสมกับความผิด 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของเยาวชน 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2554 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยัง

ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ส่วนความหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์      
หากเยาวชนอายุครบ 18 ปีพอดี บุคคลนั้นก็ไม่เป็นเยาวชน (วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2560:12) 

ความรับผิดทางอาญาของเยาวชน 
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการใดเป็นความผิดและก าหนดโทษ

ที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย โดยหลักแล้วกฎหมายย่อมใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนโดยไม่เลือกว่าจะเป็น
ชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ ก็มีความผิดทางอาญา (สลิด ชูชื่น, 2552:1)  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ผู้ใดอายุกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่า
สมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้า
ศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง เช่น เด็กอายุ 
15 ปี ไม่เกิน 18 ปี กระท าความผิดกฎหมาย ถือว่ามีความรู้สึกผิดชอบตามสมควรแล้วแต่ก็ไม่อาจถือว่ามี
ความรู้สึกผิดชอบอย่างเต็มที่ เช่น กรณีผู้ใหญ่กระท าความผิดกฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจได้โดย
ศาลที่พิจารณาคดีอาจเลือกลงโทษทางอาญาแก่เยาวชนนั้นเช่นเดียวกับกรณีคนทั่วไป (แต่ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง
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ของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อน) หรือศาลอาจจะเลือกใช้วิธีส าหรับเด็กตามมาตรา 74 เช่น ว่ากล่าวตักเตือน
เด็กนั้นแล้วปล่อยไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มา
ตักเตือนด้วยก็ได้ เนื่องจากเยาวชนมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือด าเนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากผู้ใหญ่ การลงโทษเยาวชนอาจน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะ
ใช้มาตรการอ่ืน ๆ แทนการลงโทษ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าความผิดและช่วงอายุของ
เยาวชน (ชัชวัสส์ เศรษฐลักษณ์, 2558:1)   

ส าหรับโทษทางอาญาจะต้องเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 
มาตรา 18 (1)ประหารชีวิต(2)จ าคุก(3)กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน โทษประหารชีวิตและโทษ

จ าคุกตลอดชีวิตมิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ในกรณีผู้ซึ่งกระท า
ความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือ
ว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุก 50 ปี ค าพิพากษาฎีกาที่ 737-738/2548 จ าเลยอายุ 16 
ปี กระท าความผิดฐานฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ซึ่งมีระวางโทษ
ประหารชีวิต ดังนี้ โดยผลของมาตรา 18 วรรค 3 ข้างต้นให้ถือว่าระวางโทษประหารชีวิตเปลี่ยนเป็นโทษจ าคุก 
50 ปี 

กรณีที่ไม่ใช่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา  
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
สถานพินิจ หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งจัดตั้งขึ้น 
ศูนย์ฝึกอบรม หมายความว่า ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 
มาตรา 142 ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและ

เยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพ่ือความปลอดภัยได้ดังนี้ 1. เปลี่ยนโทษจ าคุกหรือวิธีการเพ่ือ    
ความปลอดภัยตามมาตรา 39 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นการส่วนตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมเพ่ือ
ฝึกอบรมในสถานที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 หรือสถานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควรตามเวลาที่
ก าหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์  ค าพิพากษาฎีกาที่ 413/2560 (ประชุม
ใหญ่) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ขณะกระท า
ความผิดจ าเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 กึ่งหนึ่ง จ าคุก 6 
เดือน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว      
พ. ศ. 2553 มาตรา 142 (1) ให้เปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานีมีก าหนดขั้นต่ า 3 เดือนนับแต่วันพิพากษา อันเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นซึ่งเป็น
ศาลเยาวชนและครอบครัวใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญาแก่จ าเลยไม่เป็น        
การลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 

การเพิ่มโทษทางอาญาของเยาวชนทีก่ระท าความผิดซ  า 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
มาตรา 6 ให้น าบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน 
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ศาลแขวงมาใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ดังนั้น คดีเยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวถือเป็นคดีช านัญพิเศษหรือคดี
พิเศษซึ่งนอกจากจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีเฉพาะที่น ามาใช้บังคับแก่คดีแล้ววิธีพิจารณาคดีแพ่ง
หรือคดีอาญาทั่วไปก็สามารถน าอนุโลมใช้ได้ในบางกรณี (สมชัย ฑีฆาอุตมากร, 2559:8) 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 159 ถ้าจ าเลยเคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระท าความผิดมาแล้ว เมื่อโจทก์

ต้องการให้เพิ่มโทษจ าเลยฐานไม่เข็ดหลาบให้กล่าวมาในฟ้อง  
ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 51 ในการเพิ่มโทษ มิให้เพ่ิมข้ึนถึงประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกเกิน 50 ปี  
มาตรา 93 ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกถ้าและได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่

จ าแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลา 3 ปี
นับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า  6 เดือน หาก
ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุกก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับ
ความผิดครั้งหลัง.(11) ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 294 
ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 299 ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 301 ถึงมาตรา 303 และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย เจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
306 ถึงมาตรา 308 (13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 365 แยกพิจารณา
ได้ดังนี้ 1. ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในคดีแรก) 2. กระท าความผิดอย่าง
หนึ่งอย่างใดซ้ าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างยังรับโทษอยู่หรือภายในเวลา 3 ปีนับแต่วันพ้นโทษ 3. ศาล
จะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุกซึ่งสามารถเพ่ิมโทษได้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2562:612)  

มาตรา 94 ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท าใน
ขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลัง ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพ่ือการเพ่ิมโทษ
ตามความในหมวดนี้ ความในมาตรานี้ เป็นข้อห้ามเพ่ิมโทษ หากเป็นความผิดฐานกระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ และความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือ
ครั้งหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าคดีก่อนหรือหลังไม่ใช่ข้อหาระบุโทษหรือประมาทอย่างเดียวหากแต่มีข้อหาอ่ืนร่วม
ด้วย และข้อหาอื่น ๆ ไม่อยู่ในข้อห้าม ศาลก็เพ่ิมในคดีนี้ได้ (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:232) 

หลักการแยกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาทั่วไป 

การกระท าความผิดโดยบุคคลที่อ่อนด้อยด้วยวัย วุฒิภาวะ ประสบการณ์ เช่น เยาวชน เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส าหรับเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิด (ปพนธีร์ ธีระพันธ์, 2561:5) หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา   
มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี การน าคดีเสนอศาลนั้นจะต้องน าคดีเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินคดีจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (สมพร อมรชัยนพคุณ, 2551:1) 
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กระบวนการยุติธรรมการตัดสินเยาวชนกระท าความผิดของต่างประเทศ 
ประเทศแคนาดา กระบวนการยุติธรรมของประเทศแคนาดาได้ก าหนดความผิดร้ายแรงโทษจ าคุก

ตลอดชีวิตและประเทศแคนาดาได้ก าหนดความรับผิดทางอาญาของเยาวชนโดยถือเกณฑ์อายุขณะกระท า
ความผิด คือ มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 18 ปี เยาวชนที่กระท าความผิดอาญาของประเทศเเคนาดาได้รับ
การพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ไม่ต้องมีการโอนคดีเยาวชนไปพิจารณายัง
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา โดยการกระท าความผิดอาญาร้ายแรงถูกก าหนดไว้ ดังนี้ ความผิดฐานฆ่า
ผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ความผิดฐานพยายามฆ่าความผิดฐานมิได้มีเจตนาฆ่า
แต่ท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ความผิดฐานข่มขืนผู้อ่ืนจนผู้ถูกข่มขืนได้รับอันตรายสาหัส 
(โพสต์ทูเดย,์ 2559:1) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
1.การวิจัยเอกสารการวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับเพ่ือลงโทษกรณีเยาวชน

กระท าความผิดและเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ เพ่ือลงโทษกรณีเยาวชน
กระท าความผิดโดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนที่เป็น
ค าอธิบายจากต าราและหนังสือส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ และส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

3. ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่าน
และจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 

4. สถานที่เก็บข้อมูลต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทย
และกฎหมายของต่างประเทศข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ห้องสมุดประชาชนและหอสมุดแห่งชาติ 

 
ผลการวิจัย 

ผลวิจัยพบว่า ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 วรรค 3 ผู้ที่กระท าความความผิดในขณะที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี ได้กระท าความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็น
โทษจ าคุก 50 ปี และมาตรา 94 ความผิดที่กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้ง
ก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพ่ือการเพ่ิมโทษ 

 
อภิปรายผล   

ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความผิดบางประเภทส าหรับเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง  
จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีผู้ซึ่งกระท า

ความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตให้ถือ
ว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุก 50 ปี ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการเปลี่ยนการลงโทษนั้นจะท า
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ให้เยาวชนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากเยาวชนในทุกวันนี้ได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรงมากขึ้น ซึ่ง
สามารถเห็นได้จากข่าวคดีฆ่านักเรียนบนรถเมล์ ในปี 2561 ที่ผ่านมาในขณะที่กระท าความผิดมีอายุ 17 ปี 
และได้ให้การรับสารภาพจึงได้รับเหตุลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จะเห็นได้ว่า การให้
โอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปแม้เยาวชนจะมีอายุที่ต่ ากว่า 18 ปีก็จริง
แต่การก่อคดีที่มีลักษณะโหดร้าย สะเทือนขวัญ ควรจะลงโทษเยาวชนประเภทตัดออกจากสังคมมากกว่าการ
บ าบัด ฟ้ืนฟู แก้ไขและกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง ดังนั้น ควรมีมาตรการแก้ไขกฎหมายให้มีการก าหนดความผิด
บางประเภทส าหรับเยาวชนหากกระท าความผิดอาญาร้ายแรงให้มีโทษจ าคุกตลอดชีวิต เช่น ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือข่มขืนผู้อ่ืนจนได้รับอันตรายสาหัส เพ่ือท าให้เยาวชนเกรงกลัวต่อกฎหมาย
และเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะลดการก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ของเยาวชน 

ปัญหาเกี่ยวกับการให้เพิ่มโทษทางอาญากรณีเยาวชนกระท าความผิดซ  า 
จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 94 ความผิดที่กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 

ปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพ่ือการเพ่ิมโทษ ซึ่งความผิดบางประเภท
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 93 (11) (13) เป็นความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อทรัพย์สิน กฎหมายควร
มีการแก้ไขอย่างจริงจังเรื่องการลงโทษทางอาญาแก่เยาวชนที่กระท าความผิดซ้ าได้แม้ในขณะนั้นจะมีอายุต่ า
กว่า 18 ปี ความผิดดังกล่าวนั้นสามารถเห็นได้จากคดีหมูหยองซึ่งเริ่มก่อคดีตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี เป็นคดีลัก
ทรัพย์และเสพยาเสพติดและเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2559 ขณะนั้นอายุเพียง 16 ปี ต่อมา
เมื่อปี 2560 อายุ 17 ปี ได้ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ ซ่ึงมีลักษณะโหดร้าย สะเทือนขวัญ และขณะกระท าความผิดนั้น
หมูหยองยังเป็นเยาวชน การด าเนินคดีจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่ ผู้วิจัยเห็นว่า 
หากยังกระท าความผิดซ้ า ๆ เช่นนี้กฎหมายควรลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและไม่ควรได้รับโอกาสกลับคืน
สู่สังคมบ่อยครั้ง หากยังได้รับโอกาสต่อไปเรื่อย ๆ ก็อาจท าให้เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมได้ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
ทางกฎหมายให้เพ่ิมโทษทางอาญาส าหรับความผิดบางประเภท ในกรณีความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ลักทรัพย์     
วิ่งราวทรัพย์ หรือรีดทรัพย์ ซ่ึงโทษความผิดดังกล่าวหากเยาวชนกระท ามากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป จากการส่งตัวไป
ยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เยาวชนเป็น
พลเมืองดีของสังคมแต่กลับไปไดก้ระท าความผิดซ้ าเมื่อได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณา
คดีอย่างเหมาะสมแล้ว ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้นควรได้รับการลงโทษ
จ าคุกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ และในกรณีความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่าผู้อ่ืน ท าร้ายผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ชิงทรัพย์ 
ความผิดดังกล่าวหากกระท าความผิดมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปเยาวชนควรได้รับการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตเพ่ือลด
ปัญหาการกระท าความผิดซ้ าของเยาวชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตแก่เยาวชนและให้เพ่ิมโทษอาญาแก่เยาวชนได้ 

เพ่ือให้กฎหมายสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและมีสภาพการบังคับใช้ที่เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีกระท าความผิดของเยาวชนเท่านั้น หากผู้ที่สนใจเพ่ิมเติมควรมี

การศึกษาในกรณีเด็กกระท าความผิดด้วย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ วิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายบ้าง ไม่มากก็น้อย 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงพยาบาลปรากฏขึ้นเป็นจ านวนมากซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อสถานที่ บุคลากรทางสาธารณสุข รวมถึงผู้ป่วยด้วย โดยผู้ก่อเหตุ คือ บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นผู้ใช้บริการ
สาธารณสุข เช่น ผู้เสียหายถูกท าร้ายและถูกน าตัวส่งเข้าห้องฉุกเฉิน (emergency room) แล้ว ผู้ลงมือท าร้าย
ผู้เสียหายก็ยังติดตามเข้าไปท าร้ายผู้เสียหายภายในห้องฉุกเฉินดังกล่าวอีก เป็นต้น จึงมีปัญหาส าคัญว่า 
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่โรงพยาบาลหรือไม่ 
อย่างไร อันน ามาสู่งานวิจัยนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายอาญาที่น ามาใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดใน
โรงพยาบาลก็ตามแต่กฎหมายอาญาที่น ามาบังคับใช้นั้นมีอัตราโทษเบาและไม่มีกฎหมายใดที่มุ่งคุ้มครองแก่
โรงพยาบาลโดยเฉพาะ  

 
ค าส าคัญ : สถานพยาบาล, บุคลากร, ความรุนแรง 
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Abstract 

At present, the number of violence in the hospital areas are increasing and it is the 
threat to the location. Public health personnel includes patients, which person causing 
incident is the third party who is not a public health service user. For example, the injured 
person was attacked and taken to the emergency room but the attacker followeds and 
attacked the injured person in such emergency room. Important issue is whether Thailand 
has any applicable legal measures regarding security within the hospital areas or not. 

The research found that Although Thailand has a criminal law that applies to 
offenders in hospitals, but the applicable criminal law has a light penalty. And there is no 
law specifically aimed at hospitals 

 
Keywords: Hospital, personnel, violence. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
343 

บทน า 
สังคมไทยมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางสาธารณสุขมากขึ้นทุกวัน ทั้งความ

รุนแรงที่เกิดต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการ โดยมีความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพูดจา ว่ากล่าว 
ด่าทอ ดูถูก ดูหมิ่น ข่มขู่ ตะคอก สัมผัสร่างกายโดยไม่มีเหตุอันควร หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ท าลาย
สิ่งของ ท าร้ายผู้อ่ืน ใช้อาวุธ มีด ปืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกเสียง ภาพและน าไปเผยแพร่ ซึ่งถือว่า
เป็นการคุกคาม สถานที่และบุคคลที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเป็นความรุนแรงในรูปแบบหนึ่ง จึงเกิดปัญหา
ส าคัญว่าเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาล ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้หรือไม่
อย่างไร อันเป็นที่มาของการวิจัยนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่โรงพยาบาล 
2. เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
โรงพยาบาล 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายทั่วไปของสถานพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่4 พ.ศ.2559 มาตรา3 สถานพยาบาล หมายถึง 

สถานพยาบาลซึ่ งด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สภากาชาด และสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ในพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายของค าว่า สถานพยาบาล หมายถึงสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัด
ไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงสถานที่
ขายยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

ความหมายของความรุนแรงในสถานพยาบาล 
“ความรุนแรงในสถานพยาบาล” หมายถึง ความรุนแรงในสถานที่ท่ีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หมายรวมถึง

โรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกขนาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) คลินิกหมอครอบครัว คลินิกทั่วไป 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ศูนย์กายภาพบ าบัด ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง หรือ 
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย บ้านหรือที่อาศัยของผู้ป่วยที่บุคลากรไปเยี่ยมหรือดูแลรักษา หน่วยให้บริการ
ทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ รวมถึงรถพยา บาลหรือ
ยานพาหนะท่ีก าลังใช้รับส่งผู้ป่วย(ศันย์วิทย์ พึงประเสริฐ, 2561:6) 

“ความรุนแรงในสถานท างาน” หมายถึง การกระท าความรุนแรงโดยการคุกคามหรือกระท าต่อบุคคล
อ่ืนในงานอันก่อให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจ อับอายและสูญเสียสมดุลทางด้าน
จิตใจ จ าแนกความรุนแรงในสถานที่ท างานได้ 2 ประเภท     
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1. ความรุนแรงที่เป็นการกระท าทางร่างกาย หมายถึง การกระท าความรุนแรงโดยการคุกคามหรือ
กระท าตอบุคคลอ่ืนในงาน อันกอใหเกิดอันตรายตอร่างกายสงผลให เกิดการบาดเจ็บ ได้แก การตี การตบ การต่อย 
การผลัก การเตะ การหยิก การ ขวน และการขว้างปาวัตถุสิ่งของ เป็นต้น 

2. ความรุนแรงที่เป็นการกระท าทางจิตใจ หมายถึง การกระท าความรุนแรง โดยการคุกคามหรือ
กระท าตอบุคคลอื่นในงาน อันกอใหเกิดอันตรายทางจิตใจ ได้แก่ การกล่าวต าหนิ หรือกล่าวโทษ การดาหรือใช
วาจาหยาบคาย การใชน้ าเสียงตะคอกใส การพูดจาดูถูกหรือดูหมิ่น เป็นต้น (ชุติมา มงคลบุตร, 2559:4)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าความผิดในโรงพยาบาลในประเทศไทย  
ประมวลกฎหมายอาญา  
การบุกรุกจะเข้าลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยไม่มี

เหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือส านักงานในความครอบครองของ
ผู้อ่ืน หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก กรณีความผิดตาม    
มาตรา 364 เป็นการเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานของผู้อ่ืน 
หรือไม่ยอมออกจากสถานที่ดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิได้ห้ามไม่ให้เข้าไปหรือไล่ให้ออก ทั้งนี้ โดยเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุ
อันสมควร วัตถุแห่งการกระท าจึงเป็นกรณีของเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงาน หากยังไม่มี
การเข้าไปในเคหสถานหรืออาคารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ก็ยังไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก (สุพิศ ประณีตพลกรัง, 
2562 : 56) ค าว่า “โดยไม่มีเหตุอันสมควร” เช่น การเข้าไปโดยกิจธุระตามปกติการเข้าไปเพ่ือท าการตกลงถือ
ว่ามีเหตุอันสมควร การบุกรุกเข้าไปท าร้ายบุคคลอ่ืน การมีอาวุธเข้าไปในเวลากลางคืนขู่เข็ญว่าจะท าร้ายถือว่า
ไม่มีเหตุอันสมควรค าพิพากษาฎีกาที่ 6825/2538 จ าเลยได้ยินเสียง ย. ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด 
จ าเลยจึงเข้าไปในห้องและท าการช่วยเหลือถือว่าเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , 
2557:361) ความผิดตามมาตรา 364 เกิดจากการกระท า คือ การเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 364 หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นนั้น เมื่อผู้มีสิทธิจะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ออก
ความผิดมาตรา 364 จึงเป็นความผิดที่เข้าไปในสถานที่ซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
การกระท านั้นไม่จ าเป็นต้องมีเจตนาเพ่ือจะแย่งการครอบครองของผู้อ่ืน หากเข้าไปหรือซ่อนตัวหรือไม่ยอม
ออกถ้ากระท าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 364 (สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2561:460)  

การกระท าความผิดฐานบุกรุกซึ่งท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 
365  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระท า (1) โดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป หรือ (3) ในเวลากลางคืน มาตรา 365 เป็นบทบัญญัติซึ่งท าให้จ าเลยต้องรับโทษหนักขึ้นหากการ
กระท านัน้เป็นการบุกรุกโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญ มีอาวุธหรือร่วมกระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
กฎหมายถือเป็นเหตุฉกรรจ์ต้องระวางโทษหนักกว่าอัตราโทษในกรณีปกติ เช่น กลุ่มวัยรุ่นได้ทะเลาะวิวาท และ
มีผู้บาดเจ็บถูกน าส่งโรงพยาบาล ผู้ลงมือท าร้ายผู้เสียหายก็ยังติดตามเข้าไปท าร้ายผู้เสียหายหน้าห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาล จนโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ท างานกลายเป็นสถานที่เสี่ยงอันตรายไม่มีความปลอดภัย เมื่อมีผู้ก่อ
เหตุใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล หากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลากลางคืน มีผู้ร่วมกระท าความผิดตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปและมีการใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย จึงต้องระวางโทษหนักขึ้นตาม
มาตรา 365 ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดต้องรับโทษหนักขึ้น(ไทยรัฐ, 2562) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 

https://www.lawphin.com/detail/law/penal_code-362
https://www.lawphin.com/detail/law/penal_code-363
https://www.lawphin.com/detail/law/penal_code-364
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บัญญัติว่า ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา 358 กล่าวถึงผู้ที่ท าให้ทรัพย์สินที่มีไว้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับความ
เสียหาย เช่น การท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ต้องเป็นผู้รับผิด ทรัพย์มาตรานี้แม้
เป็นทรัพย์ของตนเองก็ผิดหรือแม้ไม่มีเจ้าของก็ผิดและทรัพย์ในมาตรานี้ต้องเป็นทรัพย์ที่ ใช้หรือมีไว้             
เพ่ือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ค าว่า สาธารณประโยชน์  คือ ทรัพย์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง           
(ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, 2561 : 441- 469) เช่น ผู้กระท าความผิดได้เข้าไปก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล 
และได้ท าลายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ถือว่าเครื่องมือแพทย์เป็นทรัพย์สินที่มีไว้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
ผู้กระท าผิดต้องรับโทษ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 บัญญัติว่า ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ค าว่า 
“ท าให้เสียหาย” หมายความว่าท าให้ช ารุดหรือบุบสลาย หรือ ท าให้หมดความสวยงามลดลง ส่วนค าว่า 
“ท าลาย” หมายความว่าท าให้ทรัพย์หมดไปไม่ว่าเมื่อท าลายแล้วจะมีซากเหลืออยู่หรือไม่ก็ตามแต่ทรัพย์ที่ถูก
ท าลายไม่อยู่ในลักษณะที่เป็น “ทรัพย์” ตามที่เป็นอยู่ก่อนท าลาย (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2559:114) เช่น 
การท าลายเครื่องมือแพทย์ก็เป็นการท าให้เสียทรัพย์แม้ต่อมาซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมความผิดฐานท าให้
เสียทรัพย์ก็ยังคงอยู่  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่โรงพยาบาล เป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ“เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่โรงพยาบาล” และ “เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาล”โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 
บทบัญญัติของกฎหมาย ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
บทบัญญัติของกฎหมาย ค าอธิบายจากต าราและหนังสือ หรืองานวิจัยและบทความ 
2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
วิเคราะห์ ตีความ และให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่าน และจับประเด็น จัดกลุ่ม

ข้อมูลหรือเชื่อมโยงแนวคิด ขยายความ เชื่อมโยงหาความหมาย หาข้อสรุป 
สถานที่เก็บข้อมูล 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายของไทย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต(สารสนเทศ) 

ส านักหอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องสมุดธรรมศาสตร์ 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายอาญาที่น ามาใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดใน

โรงพยาบาล แต่ก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มุ่งคุ้มครองเกี่ยวกับการก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
และกฎหมายอาญาที่น ามาบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าวมีอัตราโทษเบา จึงท าให้พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงใน
โรงพยาบาลแก่บุคลากรในโรงพยาบาล และประชาชนที่มาใช้บริการท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ
ทางด้านร่างกาย ชีวิต จิตใจ รวมถึงทรัพย์สินทางการแพทย์ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหาย
มากมาย 

 
อภิปรายผล 

ปัญหาเกี่ยวกับการท าร้ายบุคลากรในสถานพยาบาล  
การที่ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการท าร้ายบุคลากรหรือก่อเหตุใน

สถานพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดกับบุคลากรในโรงพยาบาลมีแนวโน้มมากขึ้นจากผู้รับบริการ
โดยวาจาและการกระท า เมื่อเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
และมีผลเสียต่อองค์กรและวิชาชีพ การก่อเหตุความรุนแรงในสถานที่ราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
การที่ญาติผู้ป่วยไม่พอใจเนื่องจากต้องรอการรักษาในระยะเวลานานจึงได้ท าร้ายบุคลากรในโรงพยาบาลขึ้น   
เหตุการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีกฎหมายออกมาบังคับใช้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยตรง แม้ว่าการท าร้าย
ร่างกายมีโทษทางอาญาอยู่แล้ว แตย่ังไม่พอจึงควรออกกฎหมายเพิ่มเติมส าหรับเหตุก่อความรุนแรงต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยเพิ่มโทษปรับและเพ่ิมโทษจ าคุก หากมีการออกกฎหมายที่แยกเป็นกฎหมายเฉพาะอาจง่าย
ต่อการน ามาบังคับใช้ในทางรูปคดีและบังคับใช้ได้ครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึน เพ่ือลดการกระท าความผิด  

ปัญหาเกี่ยวกับก่อเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล 
การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 ได้บัญญัติถึงเรื่อง กรณีมีผู้กระท าความผิดเข้าไปใน

สถานพยาบาลโดยไม่มีเหตุสมควร เช่น การบุกรุกเข้าไปท าร้ายบุคคลอ่ืน การมีอาวุธเข้าไปในเวลากลางคืนขู่
เข็ญว่าจะท าร้าย ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าโรงพยาบาลขณะที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยอยู่
นั้นแม้จะมีสภาพเป็นสาธารณสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  เมื่อไม่มีเหตุอันสมควรที่จะ
เข้าไปโดยเข้าไปวิวาทท าร้ายผู้เสียหายซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น ท าให้ผู้กระท าความผิดแม้
จะได้รับโทษตามกฎหมายแต่ไม่ท าให้เกรงกลัวต่อโทษที่ได้รับและอาจกระท าความผิดดังกล่าวซ้ าอีกซึ่งการ
ก าหนดโทษยังไม่มีความเข้มงวด จึงควรมีมาตรการหรือกฎหมายบังคับให้เป็นความผิดเด็ดขาดโดยก าหนดให้
เป็นความผิดเฉพาะ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม  
เนื่องจากการก่อเหตุความรุนแรง ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีปริมาณมากขึ้น จึงควรมี       

การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะเพ่ือจะได้เป็นการรับรอง คุ้มครอง สิทธิ ต่อเนื้อตัว 
ร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งควรให้มีการรณรงค์ลดการใช้         
ความรุนแรงในโรงพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ 
การวิจัยฉบับนี้ค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายและวิเคราะห์จากพฤติกรรมการก่อความรุนแรงใน

โรงพยาบาล ซึ่งมีข้อจ ากัดข้อมูลด้านคดีความ จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมคดีเกี่ยวกับความรุนแรงในโรงพยาบาล
และการป้องกันบุคลากรในโรงพยาบาลต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ ผู้วิจัยขอบคุณมา ณ ที่นี้  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้สินค้าและของที่ระลึก 
ตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

กิตติคุณ เกริงก าจรกิจ1, อัฐศักดิ์ ด้วงทอง2 

1สาขาวิชา การท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

Email gochi034@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมาการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเศรษฐกิจ (Social economy) เติมโต
โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (Economic of Tourist) เนื่องจากประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
ทั้งสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสถานที่ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ และสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในพ้ืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่จุดก าเนินโลกตลอดมาจนถึงยุคสมัยแบ่งแยกดินแดนเป็น
อาณาเขตต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นสถานที่สวยงามมากมายตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก ทะเล เป็นต้น 
ต่อมาได้เกิดแนวคิดมีการพัฒนาจากชาวบ้านท าสถานที่ตามธรรมชาติที่สวยงามนั้นๆ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนช่วยเหลือจากชาวบ้านในพ้ืนที่นั้นๆ และได้มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพยากรตามมา ท าให้ชาวบ้านบริเวณนั้นได้มี
การขยายพ้ืนที่ท ากิน สร้างรายได้เสริมและรายได้หลักให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การท า
เกษตรกรรม การพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นสินค้าใหม่ๆ ตลอดจนมีแนวคิดปรับปรุงให้สถานที่ต่างๆ 
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน เพ่ือผ่อนคลายสมอง ลดความ
เหนื่อยล้า เบื่อหน่าย อาการเครียดจากการท างาน ช่วงเวลาในการพักผ่อนท าให้สุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้น ใน
การเดินทางท่องเที่ยวจะต้องมีการใช้จ่ายโดยในส่วนนี้อาจจะรวมไปถึงของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งของที่ระลึกก็มี
หลายแบบหลายประเภทเช่น อาหารสด อาหารแห้ง ขนมต่างๆ เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ : อิทธิพล , สินค้า , ของที่ระลึก 
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Factors influencing the purchase of souvenir products Thung Kwian 
Market  Hang Chat District, Lampang Province 

Kittikhun Kreangarmjornkit1, Atthasak Duangthong2 

1Department of Tourism Faculty of Liberal Arts Bangkok Thonburi University  
2
 Electricity Generating Authority of Thailand 

Email gochi034@gmail.com 
 

Abstract 
Nowadays, it can be seen that Thailand has brought changes to the growing social 

economy, especially the Economic of Tourist, as Thailand has many tourist attractions, both 
naturally occurring and occurring places. Created by humans And natural locations in most 
areas of Thailand, from the point of world operations until the separatist era to various 
territories Causing as a beautiful place, naturally, such as forests, mountains, waterfalls, seas, 
etc. Later, the concept has been developed from the villagers to make the place naturally 
beautiful. Open as a tourist attraction in the community with the cooperation and support 
of villagers in that area. And have related agencies come in to supervise so as not to cause 
resource damage later Causing the villagers in that area to expand the arable area Create 
extra income and main income for the family. Whether trading Farming Developing existing 
products to be new products As well as having ideas for improvements to various locations 
Became a tourist destination to meet the tourists who travel to relax. To relax the brain 
Reduce fatigue, boredom, stress from work. Moments of relaxation to relax. 
 
Keywords : Influence refers to the power hidden in a person or state. Which can inspire as 
you wish Power that can inspire others to conform or act 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อ เนื่องมา

ตลอด มีส่วนส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวมีผลในการกระตุ้นให้เกิดการ
ผลิตและการน าทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ในรูปของการบริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและในรูปของสินค้า รัฐบาลจึงได้มีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพยายามสร้าง
ค่านิยมกระตุ้นให้คนไทยได้เดินทางท่องเที่ยว และมีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศตลอดปี 

ในส่วนสินค้าที่ระลึกเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ท าให้เกิดการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าที่ระลึกในลักษณะต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่ยังขาดการเน้นด้านส่วน
ประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง ท าให้สินค้ายังไม่เป็นที่น่าสนใจและตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 

การที่สินค้าที่ระลึกเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในลักษณะต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายส่วนใหญ่ยัง
ขาดการศึกษาด้านส่วนประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง เช่น การออกแบบใน
ด้าน รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคาสินค้า แหล่งจ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์
สินค้าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย เพ่ือที่จะท าให้สินค้าเป็นที่น่าสนใจและตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
- ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว 
- ส่วนประสมการตลาด  
- ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
- แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

-  

1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วไปที่มาเที่ยวจังหวัดล าปางในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 15-55 ปี  ที่มาท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
351 

2. เนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อ พฤติกรรมการเลือกซื้อ ปัจจัย
ทางด้านสินค้า เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินค้าที่
ระลึกในทัศนะของผู้ซื้อ 

เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ

จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่
ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ละอาชีพของนักท่องเที่ยว

ซึ่งลักษณะค าถามเป็นตัวเลือกให้ตอบและเติมข้อความในช่องว่าง 
ส่วนที ่2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย ซึ่งค าถามเป็นลักษณะตัวเลือกให้ตอบและเติมข้อความในช่องว่าง 
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งลักษณะข้อความเป็นตัวเลือกให้ตอบโดยมีการก าหนดให้ความส าคัญต่อปัจจัยต่าง  ๆ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุดตามล าดับ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 
-  สภาพปัญหาของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
-  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- จ านวนนักท่องเที่ยวจะมามากน้อยขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง 
- ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
- แนวทางการประชาสัมพันธ์ควรเป็นอย่างไร 
- โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้เสนอความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ  จนครบทุก

ประเด็น 
2. การสร้างและทดสอบเครื่องมือวิจัย แนวทางการสนทนากลุ่มสร้างโดย 
- ก าหนดเรื่องและวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 
- ก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแนวทาง

ในการสนทนากลุ่ม 
- น าประเด็นที่ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการวิจัยตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค์

การวิจัย 
- ประเด็นที่ได้มาปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
- น าประเด็นที่ได้หลังปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ผู้สนทนาได้แสดงความคิดเห็น

ตามประเด็นที่ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่ม  
1.) ศึกษาค้นคว้าต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
352 

2.) จัดท าแบบสอบถามให้ครอบคลุม  เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของส านักพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบคือนักท่องเที่ยว ประชาชนใน
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการเลือกท่องเที่ยว 
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.) น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
1.) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น จากนั้นน าแบบสอบถามไป

สอบถามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
2.) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูล เอกสาร งานวิชาการ เกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยใช้

ค่าสถิติดังนี ้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ พ่อบ้านแม่บ้าน นักท่องเที่ยว  โดยใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอ

ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกของประชาชนที่มา

เที่ยว ตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
ศึกษาปัจจัยทางด้านสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกของผู้ซื้อแต่ละวัย เพศ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินค้า
ที่ระลึก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส ารวจ เฉพาะประชาชนที่มาเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก จ านวน 
400 คน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าและของที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยว ตลาด
ทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี  มีอาชีพรับราชการ/
อาจารย์ มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้า



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
353 

ในระดับปานกลาง เลือกซื้อด้วยเหตุผลเพ่ือน าไปเป็นของที่ระลึก มีความถี่ในการมาซื้ อสินค้า 1 ครั้งต่อเดือน  
มีค่าใช้จ่ายใจการซื้อสินค้าต่ ากว่า 100 บาท และได้รับข้อมูลมาจาก เพ่ือน, คนรู้จัก  

ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าและของที่ระลึก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านต่างๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่  ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลางไปจนถึงดีมาก ต่อการท่องเที่ยวและซื้อของที่ระลึกตลาดทุ่งเกวียน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

อภิปรายผล 
ผู้ผลิตสินค้าที่ระลึก จะได้น าข้อมูลต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่ระลึก ให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้ซื้อ อันจะท าให้ปริมาณการผลิตการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น เป็นการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นและผู้จ าหน่าย จะได้ข้อมูลจากงานวิจัย ท าให้สามารถเลือกผลิตสินค้าที่ระลึกที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายได้
ตรงตามความสนใจของผู้ซื้อส่วนชุมชนอ่ืนๆที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน จะได้น าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าท่ีระลึกของตน ท าให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของประชาชนทั้งประเทศทางด้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งองค์กรเอกชนที่ผลิตสินค้าที่ระลึก จะได้น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายและ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง ให้สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ เช่น จัดฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ให้กว้างขวางและ
บังเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันกันสถาบันการเงินจัด 
SME และอธิบายให้ชุมชนเข้าใจระบบ SME มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ๆให้ทันสมัยกับในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้ง
จัดท าทีมงานสื่อการตลาดรูปแบบใหม่ๆหรือในรูปแบบ Social เพราะเป็นรูปแบบที่เข้าถึงง่ายในยุคปัจจุบัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ค าแนะน า ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจนเป็นผลส าเร็จ ด้วยความ
เมตตาจากทุกๆ ฝ่ายและที่ส าคัญยังให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท าให้เกิดความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เต็มใจสละความสุขบางส่วนคอยให้ความช่วยเหลือตลอดมา จนท า
ให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและถ้างานชิ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับ
ในความผิดพลาดแต่เพียงผู้เดียวและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรม บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง 
อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับพนักงานบริษัท มี
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท และด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ ้า ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเลือกห้องพักประเภท Superior โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวจะเลือกระยะเวลาในการเข้าพักของผู้มาใช้บริการ จ านวน 1 คืน ความถี่ในการเข้าพักส่วนใหญ่
เลือกครั้งแรก วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจมาพักแรมส่วนใหญ่เลือกมาเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการเข้าพักแรม จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งกระบวนการตัดสินใจใน
การเข้าพักแรมของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด วันหยุดสุดสัปดาห์ จะเป็นโอกาส
ในการตัดสินใจในการเข้าพักแรมของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ การจองที่พักของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เลือกท าการ
จองผ่านโรงแรมโดยตรง ส่วนใหญ่เลือกสื่อออนไลน์ (Website/ Facebook/ Line) และ สาเหตุที่ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจเข้าพักแรม ส่วนใหญ่เลือกใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
กลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าโดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมาก ทั้ง 
7 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปยังน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวม ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้าน
การตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าโดยรวมมีระดับความส าคัญที่
มาก ในระดับแรก เป็น จะกลับมาใช้บริการใหม่ อีกครั้ง ถ้ามีโอกาส อันดับสองเป็น ในอนาคตมีความตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้ง อยู่ในระดับมาก อันดับสามเป็น หากเดินทางมาพักผ่อน จะเลือกใช้โรงแรมของเรา
อีก อยู่ในระดับมากและ อันดับสี่เป็นจะกลับมาใช้บริการอีกถ้ามาจังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 
 
ค้าส้าคัญ : กลยุทธ์การตลาด, การกลับมาใช้บริการซ้ า, โรงแรม, นักท่องเที่ยวชาวไทย, จันทบุรี 
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Abstract 
This study was survey research aimed to study marketing strategy which influenced 

the decision to revisit Hotel in Mueang District, Chonburi Province. The study was 
quantitative research and the sample group consisted of 400 tourists. The findings revealed 
that the female respondents 31-40 years old and were single bachelor’s degree and they 
were employee whose monthly income was 15,001 – 20,000 baht. For the behavior of the 
decision to revisit Hotel in Mueang District, Chanthaburi Province, it was found that most of 
the guests chose Superior rooms; and for the duration of the stay, they stayed only one 
night. For the frequency of the stay, most stayed at the hotel for the first time. To the 
person involving in the decision to purchase, they decided to stay in the hotel by 
themselves. To the decision process to stay in the hotel, most respondents chose facilities. 
Weekends were the occasion the respondents decided to stay in the hotel. For the channel 
of hotel reservation, most of the respondents reserved the hotels directly. For the sources 
that gave the respondents knew about the hotels, they got the news from social media like 
website, Facebook and Line. The reason for their decision to stay at the hotel was because 
the hotel was near the tourist attractions. For marketing mix factors affecting the decision to 
revisit hotel, the respondents put an emphasis on all 7 aspects at the high level. The order 
of the marketing mix factor was put in order from the most to the least as follows: physical 
evidence, process, place (distribution channel), people, product, price and promotion. It was 
also found that the decision to revisit the hotel was at the significant level. Firstly, the 
respondents responded that they would revisit the hotel if they had a chance. Secondly, 
they intended to revisit in the future and this was at the high level. Thirdly, if they took 
vacation, they chose Boutique Hotel again at the high level. Fourthly the respondents 
responded that they would revisit the hotel if they traveled to Chanthaburi and its mean 
was at the high level. 

 
Keywords : Marketing Strategy, Revisit, Hotel, Thai Tourists, Chanthaburi 
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บทน้า 
ปัจจุบันนับว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ทั่วโลก เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพ่ิมช่องทางรายได้ให้กับประเทศ ยังสร้างอานิสงส์ต่อธุรกิจต่อเนื่องในหลาย
ภาคส่วน พร้อมกับการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน นักวิเคราะห์เชื่อว่าปี 2018 ยังเป็นปีที่ 
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะที่การแข่งขันของแต่ละ
ประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวก็จะทวีความรุนแรง สื่อหลายส านักระบุว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมักจะเต็มไปด้วยความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้บริโภค ทั้งมาตรฐานความพึง
พอใจ และปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและมีความหลากหลายโดยจังหวัดจันทบุรีนั้น
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่เหมาะกับการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
อนุสรณ์สถานต่าง ๆ และยังมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการบูชาเป็น
จ านวนมาก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น น ้าตกพลิ้ว หาดเจ้าหลาว ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการมา
พักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ซึ่งประชาชนนิยม
มานมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ และยังมีงานอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก อีกด้วย 
(ส านักงานจันทบุรี, 2558) 

จังหวัดจันทบุรี เมืองท่องเที่ยวรองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเก่าแก่และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ
ชาวบ้าน ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงาม ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่ขอน าเสนอข้อมูล 
คือ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.เมือง ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีที่เดิมชาวบ้าน
ประกอบอาชีพท าพลอยและประมงพ้ืนบ้านแต่เมื่อพลอยเริ่มซบเซาชาวบ้านจึงคิดหารายได้เสริมโดยมีการ
รวมตัวเพื่อท าตลาดขึ้นนอกจากตลาดหนองบัวนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน ที่น า
ฝีมือด้านการท าขนม และอาหารต่างๆ มาน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นชุมชน ขนมแปลกริมคลอง
หนองบัว แหล่งที่เที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีแล้ว ในขณะเดียวกัน อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน เช่น 
อาชีพประมงชายฝั่ง ก็ยังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อาหารทะเลสดๆ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น ามาจ าหน่ายในตลาด
จนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกหาของทะเลสด รวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า เศรษฐกิจในไทยในปัจจุบันยังคงมีรายได้จากภาคการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสนับสนุนต่อการกระจายรายได้ และการสร้างงานให้กับชุมชน 
และการน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดมาช่วยในการท าให้ธุรกิจโรงแรมสามารถอยู่อย่างยั่งยืนและช่วยกระตุ้น
ยอดขายและผู้ใช้บริการได้มากยิ่งข้ึน และในการท าวิจัยเรื่องนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้
จะเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการ
โรงแรมซ้ า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
- แนวคิดเก่ียวกับโรงแรม 
- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
- แนวคิดและทฤษฎีการกลับมาใช้บริการซ ้า 
- การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมใน อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น จึงไม่สามารถก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการที่
แน่นอนได้ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยส ารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าใช้บริการโรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการส ารวจจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยแบบบังเอิญ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดและปลายเปิดโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเป็นการ
เลือกตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพและรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตอนที่ 3 เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตอนที่ 4  เกี่ยวกับการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของ
ผู้ใช้บริการโรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและ ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี
ต่อโรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในขณะที่เยี่ยมชมและเข้ามา
ใช้บริการโรงแรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องความ
สมบูรณ์ของค าตอบ และลงรหัสในแต่ละข้อ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive satatistics) โดยหาค่า ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
จากการศึกษาการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

56.25 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 38.75 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 71.25  

ส่วนที่2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการ
โรงแรมซ ้า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจกลับมาใช้บ ริการ
โรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 400 คน ส่วนใหญ่เลือก
ประเภทห้อง Superior จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ระยะเวลาในการเข้าพักแรม จ านวน 1 คืน มี
จ านวนมากที่สุด มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 ความถี่ในการเข้าพัก ครั้งแรก จ านวน 310 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.50 วัตถุประสงค์การเข้าพัก คือมาเที่ยวพักผ่อน มีมากที่สุด จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.75 ตัดสินใจด้วยตัวเองในการเลือกท่ีพักมีมากที่สุด จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการตัดสินใจเข้าพัก มีมากท่ีสุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 โอกาสในการตัดสินใจในการ
เข้าพักแรม เลือกวันหยุดสุดสัปดาห์ มีมากที่สุด จ านวน 185  คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 การจองที่พักผ่าน
โรงแรมโดยตรง มีมากที่สุด จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ผู้ใช้บริการรู้จักที่พักจากสื่อออนไลน์ 
(Website/ Facebook/ Line) มีมากที่สุด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สาเหตุที่ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจเข้าพักแรม ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว มีมากท่ีสุด จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.50 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อผลการตัดสินใจกลับมาใช้
บริการโรงแรมซ ้า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม
ซ้ า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงล าดับระดับความคิดเห็นจาก
มากสุดไปยังน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ = 4.18 S.D. = 0.63 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ = 4.15  S.D. = 0.78 อยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางในการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.11 S.D. = 0.63 อยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ = 4.05 S.D. = 
0.68 อยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ =4.03 S.D. = 0.57 อยู่ในระดับมาก ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ = 3.90 S.D. = 0.63 อยู่ในระดับมาก และด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ̅ = 
3.81 S.D. = 0.57 อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับความส าคัญมากทั้งหมด 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ ้า ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยเรียงล าดับระดับความคิดเห็นจากมากสุดไปยังน้อยที่สุด ดังนี้ จะกลับมาใช้
บริการใหม่ อีกครั้ง ถ้ามีโอกาส  ̅ = 4.15 S.D. = 0.75 อยู่ในระดับมาก  ในอนาคตมีความตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการซ ้าอีกครั้ง  ̅ = 3.95 S.D. = 0.85 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวม  ̅ = 4.10 
S.D. = 0.86  อยู่ในระดับมาก  ด้านบุคลากร  ̅ = 3.90 S.D. = 0.73 อยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์  ̅ = 
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4.05 อยู่ในระดับมาก  หากเดินทางมาพักผ่อน จะเลือกใช้โรงแรมของเราอีก  ̅ = 3.90 S.D. = 0.75 อยู่ใน
ระดับมาก  จะกลับมาใช้บริการอีกถ้ามาจังหวัดจันทบุรี  ̅ = 3.85 S.D. = 0.85 อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านอยู่
ในระดับความส าคัญมากท้ังหมด 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรม บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้ 15 ,001 – 20,000 บาท และด้าน
พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ ้า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่
ผู้ใช้บริการเลือกห้องพักประเภท Superior โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเลือกระยะเวลาในการเข้าพักของผู้มา
ใช้บริการ จ านวน 1 คืน ความถี่ในการเข้าพักส่วนใหญ่เลือกครั้งแรก วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจมาพัก
แรมส่วนใหญ่เลือกมาเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการเข้าพักแรม จะเลือก
ตัดสินใจด้วยตนเองมากท่ีสุด ซึ่งกระบวนการตัดสินใจในการเข้าพักแรมของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากที่สุด วันหยุดสุดสัปดาห์ จะเป็นโอกาสในการตัดสินใจในการเข้าพักแรมของผู้ใช้บริการ    
ส่วนใหญ่ การจองที่พักของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เลือกท าการจองผ่านโรงแรมโดยตรง ส่วนใหญ่เลือกสื่อ
ออนไลน์ (Website/ Facebook/ Line) และ สาเหตุที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจเข้าพักแรม ส่วนใหญ่เลือกใกล้
สถานที่ท่องเที่ยว และด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริ การโรงแรมซ้ า ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าโดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปยัง
น้อยที่สุด คือ  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า โดยภาพรวม 
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม
ซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าโดยรวมมีระดับความส าคัญที่มาก ในระดับแรก เป็น จะกลับมาใช้
บริการใหม่ อีกครั้ง ถ้ามีโอกาส อันดับสองเป็น ในอนาคตมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้ง อยู่ใน
ระดับมาก อันดับสามเป็น หากเดินทางมาพักผ่อน จะเลือกใช้โรงแรมของเราอีก อยู่ในระดับมากและ อันดับสี่
เป็นจะกลับมาใช้บริการอีกถ้ามาจังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 

การเปรียบเทียบการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ ้า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อผลการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม ซ ้า ในอ าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันพบว่า การ
ตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีโดยรวมมีระดับความส าคัญที่มาก ซึ่งได้แก่ 
จะกลับมาใช้บริการใหม่ อีกครั้ง ถ้ามีโอกาส ในอนาคตมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการซ ้าอีกครั้ง หากเดินทาง
มาพักผ่อน จะเลือกใช้โรงแรมของเราอีก จะกลับมาใช้บริการอีกถ้ามาจังหวัดจันทบุรี มีผลต่อการตัดสินใจ
กลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธราภรณ์ เสือสุริย์ 
(2558) ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการความไว้วางใจความพึงพอใจการบอกต่อการกลับมาใช้บริการ
ซ ้า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการที่จะกลับมาใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ
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ของโรงแรม ความไว้วางใจ และความมีชื่อเสียง มีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ ้า
ของลูกค้า และความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ ้าของลูกค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ า ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ท าการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารกิจการโรงแรม เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกิจการให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

 
กิตติประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ ขอ
กราบขอบพระคุณนักท่องเที่ยว และชาวบ้านทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล อ านวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูล รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ให้ความรัก รวมทั้งเป็นก าลังใจมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาที่ได้ท าการศึกษาด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้ศึกษาขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
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การศึกษาบรรทัดฐานความเป็นหญิงในวรรณกรรมเทพนิยายกริมม์ 
และภาพยนตร์ที่ดดัแปลงมาจากเทพนิยายกริมม ์

ชุติมนต์ บูรณะ, ณิชมน พุ่มยี่สุ่น1*, จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์2 
1สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเชิงอิทธิพลของตัวละครหญิงจากวรรณกรรม 
เทพนิยายกริมม์สู่ภาพยนตร์ได้แก่ เรื่องสโนว์ไวท์ (Little Snow White), ซินเดอเรลลา (Aschenputtel),   
เจ้าหญิงนิทรา (Little Briar-Rose) และโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (The Singing, Soaring Lark) จากหนังสือ
เรื่องGerman Fairy Tales (Grimm, 1985) และภาพยนตร์ 4 เรื่อง คือ Mirror Mirror, Maleficent, Maid 
in Manhattan และ Beastly 

ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเทพนิยายส่งผลต่อตัวภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายโดย
น าเสนอบรรทัดฐานทางสังคมที่มีผลต่อตัวละครหญิงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. การน าเสนอตัวละครหญิงกับภาพ
ความดีงามกล่าวคือ ลักษณะผู้หญิงเป็นไปตามอุดมคติของสังคม ซึ่งตัวบทวรรณกรรมถ่ายทอดมาสู่ภาพยนตร์
โดยไม่มีการดัดแปลง มีลักษณะดีเกินจริงจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ เช่น ตัวละครลินดี้ใน Beastly 2. การน าเสนอ
ตัวละครหญิงกับภาพความเลวร้ายคือ ผู้หญิงที่ปฏิบัติตัวไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ในตอนท้ายจะ
ถูกสังคมลงโทษหรือถูกมองเป็นความชั่วร้าย วรรณกรรมได้ถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์ทั้งเหมือนและต่างกัน 
กล่าวคือ ตัวละครราชินีใน Mirror Mirror ร้ายอย่างไร้เหตุผล เหมือนราชินีในวรรณกรรมเรื่อง Little Snow 
White แต่ใน Maleficent ถ่ายทอดความร้ายแบบมีเหตุผล โดยกล่าวถึงภูมิหลังของตัวละคร เพ่ือให้ผู้ชมได้
ปรับความคิดที่มีต่อตัวละครร้ายตัวนี้  ซึ่งแม้จะดัดแปลงจากจากวรรณกรรม Little Briar-Rose แต่กลับ
แตกต่างกัน เพราะ ตัวละครนางฟ้าองค์ที่ 13 ในวรรณกรรมร้ายอย่างไร้เหตุผล สาปเจ้าหญิงแบรล์โรส      
เพียงแค่ตนเองไม่ถูกเชิญไปงานเลี้ยง 3.ตัวละครหญิงกับความพยายามสร้างบรรทัดฐานความเป็นหญิงแบบ
ใหม่ คือ ได้มีความพยายามสร้างบรรทัดฐานความเป็นหญิงแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ได้แก่       
มีภาวะผู้น าสูง มั่นใจ มีสิทธิในการเลือกคู่ครอง ซึ่งบรรทัดฐานใหม่บางประการก็ขัดกับอุดมคติความเป็นหญิง
ในสังคม ซ่ึงมีมายาคตใิห้ค่าผู้หญิงที่รูปลักษณ์ และความบริสุทธิ์ การสร้างภาพผู้หญิงว่ามีความสามารถไม่น้อย
กว่าผู้ชายถือเป็นการตอบโต้อุดมคติความเป็นหญิงที่สังคมสร้างขึ้น 
 
ค าส าคัญ : บรรทัดฐาน, เทพนิยายกริมม์, ตัวละครหญิง 

                                                           
* บทความนี้ปรับปรุงมาจากวิจยัเร่ือง ตัวละครหญิงจากเทพนิยายกริมม์สู่ภาพยนตร์ :การศึกษาเชิงอิทธพิล ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป ี2561** 
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Abstract 

This paper aims to conduct a comparative study on an influence of female 
characters from Grimms' Fairy Tales to movies i.e., Little Snow White, Aschenputtel, Little 
Briar-Rose and The Singing, Soaring Lark from German Fairy Tales (Grimm, 1985) and 4 
movies i.e., Mirror Mirror, Maleficent, Maid in Manhattan and Beastly. 

The study revealed that Grimms' Fairy Tales had the effect on the movies based on 
the tales and represented social norms influencing female characters i.e., a representation of 
goodness in female character – in other words female characteristics were in align with 
social ideals, the movies adopted this representation with no modification; therefore, the 
characters were too unreal such as Lindy in Beastly 2. a representation of depravity – in 
other words the characters had bad conducts not in align with social expectations and they 
were punished by the society or seen as evil, some representations in the movies were the 
same as the tales and some were different i.e., the queen in Mirror Mirror was unreasonably 
evil in the same manner as the queen in Little Snow White; however, in Maleficent (movie), 
the characters were reasonably evil and presented with their background to create 
understanding for an audience; on the contrary, Little Briar-Rose (as Maleficent based on) 
was different as the 13th fairy was unreasonably evil, cursing princess Briar-Rose because she 
had not invited to the party 3. a representation of new feminist norms i.e., an attempt to 
create new feminist norms that were ideal for current society i.e., high leadership, 
confidence, the right to choose life partner, some of which may conflict with social female 
ideals such as delusions of appearance and purity; with this new representation i.e., equality 
in abilities between male and female, it is an action to counter female characteristics 
created by the society. 

 
Keywords : norm, Grimms' Fairy Tales and female character 

                                                           
† This paper is modified from “female characters in Grimms' Fairy Tales: a study on influence, Bachelor’s degree, Faculty of 
Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University, 2018 
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บทน า 
หากจะกล่าวถึงเทพนิยายในยุคก่อนมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่เรียกว่าวรรณกรรมมุข

ปาฐะ ในสมัยนั้นเทพนิยายถูกประพันธ์ขึ้นเพ่ือความบันเทิงให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไปเทพนิยายเริ่ม
มีบทบาทส าคัญในกลุ่มเด็กมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทพนิยายเต็มไปด้วยจินตนาการ ความสร้างสรรค์ อีกทั้งยังแฝง
แง่คิด คติธรรม โดยที่เด็ก ๆ ไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสอนอยู่ (อารี ถาวรเศรษฐ์, 2546, น.19)  

ต่อมาวรรณกรรมมุขปาฐะในยุโรปได้ถูกรวบรวมข้ึนและตีพิมพ์ใน ค.ศ.1812 ในชื่อ “Kinder – und –
Hausmärchen” หรือ “Children and Household Tales” โดยเจค็อบ ลุดวิก คาร์ล กริมม์ (Jacob 
Ludwig Carl Grimm) และวิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์ (Wilhem Carl Grimm) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อสองพ่ีน้อง
ตระกูลกริมม์ (Brothers Grimm) ในช่วงแรกที่เทพนิยายของสองพ่ีน้องกริมม์ถูกตีพิมพ์ออกมา มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ด้านเนื้อหาที่โหดร้ายรุนแรงและไม่เหมาะสมกับเด็ก แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง
จนเป็นฉบับสมบูรณ์และโด่งดังข้ามกาลเวลามาจนถึงทุกวันนี้ 

วรรณกรรมเรื่อง สโนว์ไวท์ (Little Snow White), ซินเดอเรลลา (Aschenputtel), เจ้าหญิงนิทรา 
(Little Briar-Rose) และโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (The Singing, Soaring Lark) เป็นสี่เรื่องที่สร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้อ่านและเป็นที่นิยมมากที่สุด จะเห็นได้จากการผลิตซ้ าและตีความใหม่ทั้งในรูปแบบหนังสือ 
การ์ตูน และภาพยนตร์  

เป็นที่น่าสังเกตว่าวรรณกรรมในอดีตถูกรวบรวม ดัดแปลงและแก้ไข โดยนักเขียนที่เป็นเพศชาย ซึ่งมี
อ านาในการสร้างภาพลักษณ์หรือก าหนดบทบาทของสตรีอย่างเจาะจงว่า “สตรีที่ดี” และ “สตรีที่เลว” ควรมี
ลักษณะอย่างไร ดังเช่น เทพนิยายกริมม์ที่ให้ภาพผู้หญิงบริสุทธิ์ ยึดมั่นในความดี อ่อนแอ อ่อนไหว สมควร
ได้รับการปกป้องจากเพศท่ีแข็งแรงกว่า (สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์, 2550, น.251) สอดคล้องกับแนวคิด “ปิตาธิป
ไตย” (Patriarchy) หรือแนวคิดยกย่องเพศชายเป็นใหญ่ จึงอาจมองได้ว่างานวรรณกรรมที่เขียนเกี่ยวกับเพศ
หญิงเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมให้เพศหญิงอยู่ภายใต้การปกครองของเพศชาย ซึ่งอาจไม่ได้กล่าวหรือ
สื่อสารโดยตรง แต่ถ่ายทอดผ่านพฤติกรรมของตัวละครหญิงภายในเรื่อง 

มุมมองของภาพยนตร์ซ่ึงเป็นสื่อในการน าเสนอที่เข้าถึงง่ายและได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้น าเสนอ
สตรีผ่านตัวละครในเทพนิยายด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ เข้ากับยุคสมัยและสังคมมากขึ้น โดยการสร้างบทบาท
ตัวละครหญิงให้มีลักษณะ เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยน าเทพนิยายฉบับวรรณกรรม
ของสองพ่ีน้องตระกูลกริมม์ 4 เรื่อง ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก คือ Little Briar Rose (เจ้าหญิง
นิทรา), Little Snow – White (สโนว์ไวท์) , Aschenputtel (ซินเดอเรลลา) และ The singing, Soaring 
Lark (โฉมงามกับเจ้าชายอสูร) มาดัดแปลงและตีความใหม่ โดยตัวละครหญิงในเทพนิยายทั้ง 4 เรื่องนี้
เปรียบเสมือนตัวแทนของสตรี ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและบริบททางสังคม แสดงให้เห็นว่าสังคมปัจจุบัน
มีมุมมองเกี่ยวกับความเป็นหญิงเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต พร้อมกับตั้งค าถามว่าความเป็นหญิงตามอุดมคติ
นั้นคือ “ความเป็นหญิงที่แท้จริง” หรือไม ่

การศึกษาความเป็นหญิงกับรรทัดฐานทางสังคมจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากได้ถ่ายทอด
บทบาทของตัวละครหญิงได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ซึ่งเป็นหัวข้อที่ท าให้เห็นมิติของสังคมในแต่ละยุคที่
สะท้อนออกมาอย่างมีนัย เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ บอกได้ถึงปรากฏการณ์ อุดมคติ ความคิด และความเชื่อในแต่
ละสมัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรื่องบรรทัดฐานทางสังคมกับความเป็นหญิงเป็นเรื่องที่ยังไม่มีผู้ศึกษาโดยตรง 
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บทความวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับความเป็นหญิงซึ่งผูกโยงไว้กับบรรทัดฐานอย่างแยกออกมิได้ 
และเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาบรรทัดฐานภาพความเป็นหญิงที่สะท้อนออกมาจากวรรณกรรมเทพนิยายกริมม์และ

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยายกริมม ์
 

การทบทวนวรรณกรรม 
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาตามแนวคิดบรรทัดฐานทางสังคมของสตรี โดยศึกษาชีวิตตัวละคร

หญิงในแง่ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมกับสังคม หรือสถาบันทางสังคม ซึ่งจะอธิบายแนวคิด ปรากฏการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมขณะเวลานั้นได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดบรรทัดฐาน 
บรรทัดฐาน (norms) หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ทีส่ังคมก าหนดให้บุคคลในสังคมนั้น ๆ ยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทุกสังคมจะมีบรรทัดฐานเป็นของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างกันไป เพ่ือ
เป็นหลักปฏิบัติ ป้องกันไม่ให้สังคมเกิดความวุ่นวายเป็นกฎเกณฑ์ที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่สมาชิกซึ่งปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมจะด าเนินไปโดยใช้ส านึกคิด ไม่ใช่สัญชาตญาณและน าสิ่งที่บุคคลอ่ืนหรือ
สังคมคาดหวังมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออก ในขณะเดียวกันตนก็คาดหวังว่าผู้ อ่ืนจะปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรมตอบมาเช่นไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะด าเนินได้อย่างราบรื่นก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมเดียวกันมีแนวทาง ส านึก
คิดแนวทางการปฏิบัติ ความคาดหวังที่เข้าใจกันได้ หรือการสื่อความหมายที่เข้าใจกันได้นั่นเอง (จงจิตต์ โศภน
คณากรณ์, 2550, น.5) 

เมื่อพิจารณาเรื่องบรรทัดฐานกับสตรีจะพบว่าบรรทัดฐานทางสังคมได้ก าหนดลักษณะสตรีที่พึง
ประสงค์ให้เป็นไปตามคาดหวังของสังคม เช่น ก าหนดบทบาทสตรีในพ้ืนที่ส่วนตัว ให้จ ากัดอยู่เพียงฐานะ
มารดา ภรรยา และบุตรสาว ว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางบรรทัดฐานทางสังคม ในฐานะมารดาต้องเลี้ยงดู
บุตร อบรมขัดเกลาสั่งสอนสิ่งต่าง ๆ เช่น ค่านิยม จริยธรรม คุณธรรม ให้แก่บุตรโดยสั่งสอนบุตรให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคมจนเติบโตเป็นสมาชิกในสังคม ส่วนฐานะภรรยาต้องดูแล ปรนนิบัติสามี ตลอดจนดูแล
ความเรียบร้อยภายในบ้าน และในฐานะบุตรสาวก็ต้องเชื่อฟังค าสั่งของบิดามารดาอย่างไม่มีข้อแม้ ซึ่งแบบ
พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนมาจากบรรทัดฐานของสังคมที่ชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตยทั้งสิ้น (จงจิตต์ โศภนคณา
กรณ์, 2550, น.6) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ปริญญานิพนธ์เรื่อง ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ของ ภัทรศศิร์ ช้างเจิม 

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2559)  

2. ปริญญานิพนธ์เรื่อง การสร้างตัวละครหญิงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงมาจาก
เทพนิยายเรื่องซินเดอเรลลา สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และเจ้าหญิงนิทรา ของ สุขฤทัย ไม้เกตุ ปริญญา
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เรื่อง ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ของ 
ภัทรศศิร์ ช้างเจิม (2559) มีลักษณะสตรีที่สร้างตามยุคสมัยกระแสสตรีนิยมในแต่ละยุค กล่าวคือ งานในยุค
แรกจะสร้างสตรีให้มีลักษณะอ่อนหวาน อ่อนต่อโลก ใสซื่อบริสุทธิ์ ไม่มีทางสู้ และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ยุค
ต่อมาจึงสร้างสตรีแบบใหม่ตามช่วงที่มีการเรียกร้องและขับเคลื่อนสิทธิสตรี ท าให้ตัวละครหญิงกล้าแสดงความ
คิดเห็น ดูแลตัวเองได้ และไม่รอความช่วยเหลือจากผู้ชาย สอดคล้องกับเรื่อง การสร้างตัวละครหญิงใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเรื่องซินเดอเรลลา สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด และ
เจ้าหญิงนิทรา ของ สุขฤทัย ไม้เกตุ (2555) ที่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในยุคแรกจะสร้างตัวละครหญิงให้
เหมือนเทพนิยาย เป็นตัวละครมิติเดียว ตัวละครเอกมักเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยน ไม่ทันคนและมีความเป็นกุล
สตรีสูง ส่วนตัวละครร้ายจะมีลักษณะขี้อิจฉา เจ้าคิดเจ้าแค้น และใช้อารมณ์เป็นหลัก ในยุคต่อมาภาพยนตร์ได้
สร้างตัวละครหลักและตัวละครร้ายให้มีหลายมิติ กล่าวคือ ภาพยนตร์จะให้ผู้ชมเห็นปูมหลังของตัวละครร้าย 
เพ่ือให้เข้าใจเหตุผลของตัวละครร้าย ส่วนตัวละครเอกจะถูกสร้างให้มีความเข้มแข็ง มั่นใจ มีไหวพริบ ห้าวหาญ 
และมีภาวะผู้น าสูง 

อย่างไรก็ตามการให้ภาพสตรีแบบใหม่ได้ถูกสะท้อนผ่านงานภาพยนตร์เทพนิยายสมัยใหม่ ที่พยายาม
สร้างภาพสตรีตามสังคมแบบใหม่ คือ มีความกล้า มั่นใจในตัวเอง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย ไม่ต้องการแต่งงาน และสามารถเป็นผู้น า
ประเทศได ้ซึ่งเป็นลักษณะของสตรีสมัยใหม่ท่ีก้าวขึ้นมามีบทบาททางสังคมมากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการสร้าง
ภาพแทนเช่นนี้เป็นความพยายามในการสร้างมุมมอง บรรทัดฐานแบบใหม่เกี่ยวกับสตรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การจัดท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมเทพนิยายและภาพยนตร์ โดยอ้างอิงจากระบบสังคม วัฒนธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคมในขณะนั้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ศึกษาตัวบทและสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยเริ่มศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมว่างานวิจัยได้ซ้ าซ้อนกับของผู้อ่ืนหรือไม่ จากนั้นจึงอ่านตัวบทวรรณกรรมทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบเนื้อหาภายในวรรณกรรมทั้งสองภาษาว่ามีความแตกต่างตรงจุดใด 
และฉบับภาษาใดตรงกับต้นฉบับมากที่สุด อีกทั้งยังศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย เพื่อศึกษาแนวคิด บรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อสตรีของแต่ละประเทศหรือแต่ละ
ทวีปว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  

2. วิ เคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบฉบับวรรณกรรมและภาพยนตร์ กล่าวคือ ศึกษาตั้ งแต่
ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์วรรณคดีและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในยุโรปและอเมริกา จากนั้นศึกษา
เทพนิยายกริมม์ฉบับวรรณกรรมเปรียบเทียบกับฉบับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายกริมม์  ซึ่งฉบับ
วรรณกรรมกับภาพยนตร์สร้างในเวลาที่แตกต่างกันราว 200 ปี (พ่ีน้องตระกูลกริมม์เริ่มรวบรวมและเผยแพร่
นิทานในปี ค.ศ.1812 ในชื่อ “Kinder – und –Hausmärchen” หรือ “Children and Household 
Tales”) จะสะท้อนรูปแบบบรรทัดฐานที่มีต่อสตรีแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
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3. สรุปและเรียบเรียงข้อมูลจากการวิเคราะห์ กล่าวคือน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
และเรียบเรียงข้อมูลเริ่มจากท าวิวัฒนาการตัวละครหญิงจากเทพนิยายกริมม์สู่ภาพยนตร์ วิเคราะห์ภูมิหลังของ
เทพนิยายและภาพยนตร์แต่ละเรื่องและศึกษาการสร้างตัวละครว่ามีลักษณะอย่างไร มีที่มาและอิทธิพลอะไรที่
ส่งผลต่อการสร้างตัวละครนั้น ๆ 

4. เขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง เทพนิยายจากปลายปากกาสู่จอภาพยนตร์ ความเป็นหญิงกับบรรทัดฐานทางสังคม 

ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงอิทธิพลของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเทพนิยายและภาพยนตร์ ซึ่งดูเฉพาะ
บรรทัดฐานที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวก าหนดบทบาทของสตรี รวมไปถึงความเป็นหญิงว่าควรเป็นไปในทิศทางใด โดย
แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้ 

1. การน าเสนอตัวละครหญิงกับภาพความดีงาม 
สังคมได้ก าหนดอุปนิสัยที่สตรีพึงมีหรือควรกระท า หากมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากที่กรอบสังคมวาง

ไว้ก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ดังนั้นตัวละครหญิงในยุคนี้จึงถ่ายทอดลักษณะ
ตัวละครหญิงให้เป็นไปตามท่ีสังคมก าหนด ซึ่งวรรณกรรมได้สะท้อนภาพการกดทับความรู้สึกที่แท้จริงของเพศ
หญิงผ่านตัวละครหญิงที่แม้ไม่เต็มใจจะถูกรังแกและถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่ก็ต้องฝืนทน ตัวละครหญิงต้องมี
อุปนิสัยเป็นไปตามที่สังคมต้องการให้เป็น ได้แก่ อ่อนโยน จิตใจดี และเป็นที่รักของคนรอบข้าง เช่น เจ้าหญิงแบร์รโรส
ในเรื่อง Little Briar Rose เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่งดงาม มีจิตใจที่ดีและอ่อนหวาน จนท าให้กลายเป็นที่
รักของทุกคนที่พบเห็น 

นอกจากนี้ตัวละครหญิงสาวในวรรณกรรมเรื่อง The Singing, Soaring Lark ยังแสดงให้เห็นถึง
บทบาทของผู้หญิงที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายสิงโตผู้เป็นสามี ถึงแม้ว่าหญิงสาวจะตกเป็น
คู่ครองของเจ้าชายสิงโตด้วยความไม่เต็มใจ แต่เธอก็ยังคงปฏิบัติกับเจ้าชายสิงโตด้วยความอ่อนโยน อีกทั้งยัง
เปิดใจรับในเรื่องของรูปลักษณ์ที่เป็นอมนุษย์ของเจ้าชาย และเมื่อเจ้าชายถูกสาปให้กลายเป็นนกและต้องจาก
เธอไปในที่แสนไกลเพราะค าสาป แต่หญิงสาวก็ยังคงติดตามเจ้าชายไปแม้ว่าการเดินทางจะยากล าบากและใช้
เวลานานถึงเจ็ดปี จนเจ้าชายพ้นจากค าสาปและกลับคืนร่างเป็นมนุษย์แต่กลับถูกเจ้าหญิงมังกรลักพาตัวไป
และลบความทรงจ าของเจ้าชายให้จ าหญิงสาวไม่ได้ เธอก็ยังคงไม่ย่อท้อ และค้นหาเจ้าชายจนพบ อีกทั้งหา
หนทางเพ่ือฟ้ืนความทรงจ าของเจ้าชายและพาเจ้าชายหนีกลับมายังปราสาทของพวกเขา การกระท าของตัว
ละครหญิงสาวแสดงให้เห็นว่าสามีของเธอเป็นคนส าคัญมาก แม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่หญิงที่ดีควร
ยึดมั่นในความรักที่มีต่อคู่ครองและติดตามสามีไปจนถึงที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากทวิมาตรฐานของบรรทัดฐานใน
สังคม โดยเฉพาะทวิมาตรฐานทางเพศท่ีสังคมบังคับผู้หญิงให้เป็นฝ่ายปฏิบัติเท่านั้น เช่น ค่านิยมเอกคู่ครอง จะ
เห็นได้ว่าสังคมให้การยอมรับการมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคนของเพศชาย โดยไม่เห็นเป็นเรื่องผิดแปลก แต่หาก
เพศหญิงใช้ค่านิยมเช่นนี้และมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคน จะถูกสังคมดูถูก เหยียดหยาม ติเตียน ว่าไม่ใช่กุลสตรีที่
ดี โดยไม่ได้พิจารณาเหตุผลของการกระท านั้น เพียงสรุปว่าพฤติกรรมดังกล่าวเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของ
สังคมเท่านั้น (จงจิตต์ โศกนคณาภรณ์, 2550, น.11) 

ส่วนภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายนั้นพบว่ามีลักษณะตัวละครหญิงกับอุปนิสัยดีเกินจริง ใน
ภาพยนตร์เรื่อง Beastly ผ่านตัวละครลินดี้ เมื่อไคล์ถูกสาปให้มีหน้าตาอัปลักษณ์ เธอก็ไปอยู่ดูแลและคอยให้
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ค าปรึกษาเสมอโดยไม่นึกรังเกียจจะเห็นได้ว่าตัวละครลินดี้ปรากฏอุปนิสัยที่ดีในด้านการมองคนจากภายใน
จิตใจเป็นส าคัญ ดังสะท้อนให้เห็นในตอนที่ ไคล์สารภาพรักลินดี้ โดยบอกกับลินดี้ว่าตนเองอัปลักษณ์ เธอคงไม่
สามารถทนคบกับคนอัปลักษณ์ได้ แต่ลินดี้กลับตอบว่าไคล์ไม่ได้อัปลักษณ์ในสายตาของเธอ 

ตัวละครลินดี้เป็นตัวละครที่มีอุปนิสัยดีเกินจริงตลอดทั้งเรื่อง เป็นตัวละครที่ถ่ายทอดโดยตรงจาก
วรรณกรรมเทพนิยาย ไม่มีการดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะนิสัยของคนจริง ๆ หรือกล่าวได้ว่าเธอคือผู้หญิงใน
อุดมคติของผู้ชายนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่าสังคมพยายามที่จะตีกรอบความเป็นหญิงให้กับเพศหญิง และท าให้ตัวผู้หญิงเองเชื่อว่าการ
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อก าหนดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง โดยก าหนดบรรทัดฐานว่าหญิงที่มีความดีงามและควรค่า
แก่การยกย่องคือหญิงที่ปฏิบัติตนให้อยู่ในลู่ทางที่สังคมก าหนดไว้ ตัวละครหญิงในวรรณกรรมเทพนิยายจึงมี
ลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามมุมมองของสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ คือก าหนดภาพลักษณ์ของผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ดีควร
เป็นผู้ที่มีความอ่อนหวาน บริสุทธิ์ และอ่อนน้อมยอมตามต่อผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า อีกทั้งยังต้องมีความซื่อสัตย์
และยึดมั่นในความดีจึงจะเป็นผู้หญิงที่คนในสังคมยอมรับ ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวในข้างต้นอาจเป็นผลมาจากข้อ
ค านึงทางธุรกิจ กล่าวคือ งานภาพยนตร์ใช้ทุนในการผลิตค่อนข้างสูง และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผลงานที่ตนเอง
สร้างออกมานั้นขาดทุน ผู้ผลิตจึงต้องหาหลักประกันว่าภาพยนตร์ของตนเองจะได้รับความนิยมจากผู้ชม การ
เลือกวรรณกรรมซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มมวลชนจ านวนมากมาดัดแปลง ก็เป็นการการันตีอีก
ประการหนึ่งว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ จะมีองค์ประกอบ เช่น โครงเรื่อง (plot), แก่นเรื่อง (theme) หรือตัว
ละคร (characters) ที่เป็นที่ชื่นชอบหรือนิยมส าหรับคนทั่วไป (คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ, 
2560, น.45) ฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง Beastly จึงสร้างตัวละครให้มีลักษณะถ่ายทอดโดยตรงมาจากวรรณกรรม
โดยไม่มีการดัดแปลง 

2. การน าเสนอตัวละครหญิงกับภาพความเลวร้าย 
เมื่อสังคมก าหนดว่าผู้หญิงที่ดีควรเป็นเช่นไร การปฏิบัติตนที่ผิดแผกไปจากขนบเดิมที่วางไว้จึงเป็นสิ่ง

ที่ผิด และถือเป็นขบถต่อสังคม ในวรรณกรรมเทพนิยายตัวละครฝ่ายร้ายต่างมีลักษณะตรงข้ามกับระบบ
ระเบียบในสังคมที่ก าหนดบทบาทของผู้หญิงไว้ กล่าวคือ ตัวละครร้ายถูกสร้างให้โดดเด่นทั้งด้านความมั่นใจ 
การซื่อตรงต่อความรู้สึกตนเอง แต่ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ในสังคมระบบชายเป็นใหญ่ไม่ให้การยอมรับ มองว่า
ไม่ใช่ลักษณะของผู้หญิงที่ดีในอุดมคติ ตราหน้าผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนี้ว่าเลว ร้ายกาจโดยไร้เหตุผลและจุดจบ
ของผู้หญิงที่เป็นขบถต่อระบบปิตาธิปไตยมีหนทางเดียวคือ การถูกสังคมมองว่าชั่วร้าย น่ารังเกียจ หรือถูก
ก าจัดด้วยการถูกลงโทษอย่างโหดร้ายและรุนแรง ไม่ต่างจากชีวิตจริงของผู้หญิง ถ้าไม่ปฏิบัติตัวไปตามที่สังคม
ต้องการให้เป็นพวกเธอก็จะมีสภาพไม่ต่างจากตัวละครร้ายที่มีจุดจบคือการโดนประณามและถูกสังคมลงโทษ 
ดังตัวอย่างในเรื่อง Aschenputtel ที่พ่ีสาวทั้งสองต่างโดนนกจิกตาจนพิการ เพราะพวกเธอกับแม่บุญธรรม
คอยกลั่นแกล้งแอชเชนพุทเทลและกีดกันไม่ให้ได้รับความสุขหรือความสมหวัง และในตอนท้ายที่สุดก็ไม่มีใคร
มาขอโทษแอชเชนพุทเทล ทั้งยังหวังกอบโกยผลประโยชน์จากเธอ พ่ีน้องทั้งสองจึงสมควรที่จะต้องชดใช้ด้วย
บทลงโทษที่รุนแรงอย่างการสูญเสียดวงตาและแม่เลี้ยงต้องอับอายที่มีลูกสาวตาบอด  

ในเรื่องสโนว์ไวท์ (little snow white) ที่ราชินีใช้อ านาจสั่งให้น าสโนว์ไวท์ไปฆ่าในป่า เพียงเพราะเธอ
งดงามกว่า แสดงให้เห็นถึงการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล แต่สุดท้ายสโนว์ไวท์กลับมีชีวิตรอดและได้แต่งงานกับ
เจ้าชาย ราชินีจึงต้องถูกลงโทษโดยการใส่รองเท้าเหล็กร้อนจนตาย เพ่ือตอบแทนการกระท าอันชั่วร้ายอย่างสา
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สม เช่นเดียวกับวรรณกรรมเรื่อง little briar rose ที่ปรากฏลักษระนิสัยของผู้หญิงที่ใจร้าย ผ่านตัวละคร
นางฟ้าองค์ที่สิบสาม ซึ่งได้สาปเจ้าหญิงแบลร์โรส เนื่องจากโกรธที่ไม่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงวันพระราชสมภพ
ของเจ้าหญิง  

จากบทบาทในตัวละครทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่าที่ระบบสังคมมองว่าผู้หญิงไม่ควรมีอ านาจ เพราะ 
ผู้หญิงจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของความรู้สึก ใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งมากกว่าเหตุผล Freud, 1986 (อ้างถึงใน เนื่อง
น้อย บุณยเนตร, 2553 : 40) หรือมักจะใช้อ านาจไปตามอารมณ์และใช้ในทางที่ผิด อีกทั้งยังสะท้อนระบบ
ความเชื่อโบราณที่เชื่อว่าผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้าย ดังที่เคยมีต านานเกี่ยวกับแพนโดรา หญิงสาว
ที่เปิดกล่องความชั่วร้าย ท าให้ทั้งโลกประสบกับโรคภัย ภัยพิบัติ รวมไปถึงนิสัยชั่วร้าย เช่น ความโลภ ที่มาจาก
กล่องความชั่วร้าย นอกจากนี้เทพนิยายยังตอกย้ าให้เห็นสัญลักษณ์ของความโลคร้ายที่มีที่มาจากผู้หญิง โดย
การผูกเลขสิบสามเข้ามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องคู่กับผู้หญิง ซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่าเลขสิบ
สามเป็นเลขแห่งความอัปมงคล มีที่มาจากคัมภีร์ไบเบิล เนื่องจากพระเยซู ถูกตรึงกางเขนในวันศุกร์และจ านวน
ผู้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูมีทั้งหมดสิบสามคน วรากรณ์ สามโกเศศ, 2560 (อ้างถึงใน         
พัชรินทร์ ชัยวรรณ, 2561 : 137) ซึ่งตรงกับตัวละครนางฟ้าองค์ที่สิบสามที่สาปเจ้าหญิงแบลร์โรสใน
วรรณกรรมเรื่อง little briar rose 

ในภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror ตัวละครราชินีได้แสดงความร้ายเกินจริง ซึ่งเป็นไปตามวรรณกรรม
เทพนิยาย คือ แสดงอุปนิสัยร้ายอย่างไร้เหตุผล ไม่มีเหตุผลในการท าร้ายผู้อ่ืนทั้งสโนว์ไวท์และไบรตันข้ารับใช้
คนสนิทอย่างไม่มีเหตุผล การกระท าทุกอย่างใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล จึงกล่าวได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Mirror 
Mirror ได้ถ่ายทอดลักษณะตัวละครร้ายเกินจริงที่เป็นลักษณะร่วมกับวรรณกรรมเทพนิยาย โดยภาพยนตร์
ไม่ได้ดัดแปลงตัวละครร้ายฝ่ายหญิง ให้มีเหตุผลแต่อย่างใด แม้ว่าสโนว์ไวท์จะแสดงกิริยาเรียบร้อยและเคารพ
ราชินี แต่ราชินีกลับกระชากผมของสโนว์ไวท์และต่อว่า เพียงเพราะไม่ชอบใจที่สโนว์ไวท์มีผมสีด าเงาและเดิน
เข้ามาในห้องโถงขณะที่ราชินีก าลังเล่นหมากรุกกับเหล่าขุนนางอยู่ 

ส่วนภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ แม้ตัวละครหญิงจะมีอุปนิสัยร้ายเกินจริง แต่การแสดงออกถึงความร้ายนั้น
กลับมีเหตุผล มีที่มาที่ไป ไม่ได้ร้ายอย่างไร้เหตุผลเฉกเช่นในวรรณกรรมเทพนิยาย อย่างในภาพยนตร์เรื่อง 
Maleficent ได้สะท้อนตัวละครหญิงที่มีอุปนิสัยร้ายผ่านตัวละครเอก คือ มาเลฟิเซนต์ โดยในเรื่องจะปรากฏ
ลักษณะร้ายเกินจริงหลายครั้งเริ่มตั้งแต่ตอนที่สเตฟานหักหลังมาเลฟิเซนต์เพ่ืออ านาจในการขึ้นเป็นพระราชา 
มาเลฟิเซนต์จึงสาปออโรร่าซึ่งยังเป็นเพียงเด็กทารก ถือเป็นการแสดงอุปนิสัยที่ร้ายกาจ เนื่องจาก ได้สาปผู้
บริสุทธิ์ให้ได้รับความเดือดร้อนจากความแค้นของนาง หากพิจารณาจะเห็นได้ว่ามาเลฟิเซนต์ร้ายกาจ          
แต่การกระท าดังกล่าวไม่ได้ไร้เหตุผล เนื่องจาก มาเลฟิเซนต์แค้นสเตฟานอดีตคนรักที่หักหลังนาง โดยการ
วางยานอนหลับและแอบตัดปีกของนางไปถวายแด่ราชาเฮนรี่ เพ่ือสืบทอดราชบัลลังก์ขึ้นเป็นราชาองค์ถัด ไป 
เพราะมาเลฟิเซนต์ต้องการให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงการสูญเสียและเจ็บปวดของนางที่เสียปีกอันหวงแหนไป จึงสาป
เจ้าหญิงออโรร่าที่เพ่ิงเกิดมาให้หลับใหลไปชั่วนิรันดร์ เพ่ือให้รับรู้ถึงความสูญเสียและเจ็บปวดอย่างเท่าเทียมกัน 
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัวละครหญิงมาเลฟิเซนต์ไม่ใช่ตัวละครหญิงที่ไร้เหตุผล แต่เหตุผลอาจจะไม่ถูกพูดถึงมาก
นัก จึงท าให้คนมักคิดว่าตัวละครมาเลฟิเซนต์เป็นตัวละครที่ร้ายเกินจริง 

แนวคิดในสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อตัวละครหญิงในวรรณกรรมเทพ
นิยายกริมม์แตกต่างจากภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยาย ตัวละครเดียวกันในภาพยนตร์และเทพนิยายต่างมี
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ลักษณะที่แตกต่างไปตามสภาพสังคมในช่วงนั้น กล่าวคือ ตัวละครหญิงในวรรณกรรมเทพนิยายมักจะมี
ลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามมุมมองของสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ คือก าหนดภาพลักษณ์ของผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ดีควร
เป็นผู้ที่มีความอ่อนหวาน บริสุทธิ์ และอ่อนน้อมยอมตามต่อผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า อีกทั้งยังต้องมีความซื่อสัตย์
และยึดมั่นในความดีจึงจะเป็นผู้หญิงที่คนในสังคมยอมรับ ส่วนผู้หญิงที่ไม่ดีนั้น จะมีนิสัยขี้อิจฉาริษยา ยึด
อารมณ์เป็นที่ตั้ง และมักจะกระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ค านึงถึงเหตุผลและความเหมาะสม ผู้หญิงลักษณะนี้เป็นที่
รังเกียจของสังคม แต่ตัวละครหญิงในภาพยนตร์เทพนิยายนั้น ตัวละครเอกซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายดี ไม่ได้เป็นคนดี
และใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนอย่างในวรรณกรรมเสียทีเดียว กล่าวคือ ตัวละครมีความรู้สึกอยากแก้แค้น ตอบโต้ต่อ
สิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งในวรรณกรรมตัวละครฝ่ายดีเป็นเพียงผู้ถูกกระท าเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงเท่านี้ ตัวละคร
หญิงในภาพยนตร์ที่ เป็นฝ่ายร้ายก็มีเหตุผลมารองรับในการกระท าต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งต่างจากใน
วรรณกรรมที่ตัวละครฝ่ายร้ายที่ไม่มีเหตุผลในการกระท า 

จะเห็นได้ว่าการสร้างตัวละครฝ่ายร้าย จะถูกก าหนดให้มีนิสัยขี้อิจฉาริษยา ยึดอารมณ์เป็นที่ตั้ง และ
มักจะกระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ค านึงถึงเหตุผลและความเหมาะสม ผู้หญิงลักษณะนี้เป็นที่รังเกียจของสังคม ซึ่ง
เป็นลักษณะของผู้หญิงทีเ่ป็นขบถต่อบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งก าหนดให้หญิงที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รักษากิริยาและ
รูปลักษณ์ภายนอกให้งดงามอยู่เสมอ มีความอ่อนน้อมยอมตามผู้ที่มีอ านาจมากกว่าโดยไร้การตอบโต้ แม้ว่าจะ
ถูกกระท าอย่างอยุติธรรมมากเพียงใดก็ตาม แต่ตัวละครหญิงในภาพยนตร์เทพนิยายนั้น ตัวละครเอกซึ่งเป็นตัว
ละครฝ่ายดี ไม่ได้เป็นคนดีและใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนอย่างในวรรณกรรมเสียทีเดียว กล่าวคือ ตั วละครมี
ความรู้สึกอยากแก้แค้น ตอบโต้ต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งในวรรณกรรมตัวละครฝ่ายดีเป็นเพียงผู้ถูกกระท าเพียง
อย่างเดียว ไม่เพียงเท่านี้ ตัวละครหญิงในภาพยนตร์ที่เป็นฝ่ายร้ายก็มีเหตุผลมารองรับในการกระท าต่าง ๆ 
ของตัวละคร ซึ่งต่างจากในวรรณกรรมที่ตัวละครฝ่ายร้ายที่ไม่มีเหตุผลในการกระท า 

3. ตัวละครหญิงกับความพยายามสร้างบรรทัดฐานความเป็นหญิงแบบใหม่ 
ปัจจุบันแนวคิดเรื่องความเสมอภาคระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคมมากยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้จากการเปิดโอกาสเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ในหลายประเทศ และเริ่มมีการตั้งค าถามถึงการก าหนดบทบาท
ของผู้หญิงว่าเป็นเรื่องท่ีถูกต้อง หรือเป็นเพียงการพยายามลดคุณค่าความเป็นหญิงเพ่ือที่จะเชิดชูความเป็นชาย
ให้มีอ านาจเหนือกว่าและเกิดเป็นแนวคิดสตรีนิยมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทวงคืนอิสรภาพและความเป็น
ธรรมของเพศหญิงให้หลุดพ้นจากการถูกสังคมกดขี่มาเป็นระยะเวลานาน อิทธิพลของแนวคิดนี้ได้แพร่หลาย
และแทรกซึมเข้าใปในจิตส านึกของคนในสังคมว่าไม่ใช่เรื่องถูกต้องที่จ ากัดบทบาทของผู้หญิงในอยู่ในพ้ืนที่
ส่วนตัว คือเป็นเพียงสมบัติของสามีหรือมีหน้าที่ส าคัญคือเป็นแม่บ้าน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิใน
การได้รับการศึกษาทุกศาสตร์แขนงวิชาเทียบเท่ากับผู้ชาย ทั้งยังสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทของผู้น าในสังคม
เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังพยายามสร้างค่านิยมว่าผู้หญิงที่งดงามและมีคุณค่าคือผู้หญิงที่มีความสามารถและเป็นตัว
ของตัวเอง และมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ส าคัญรองลงมา กล่าวได้ว่าสังคมก าลังพยายามสร้างบรรทัด
ฐานความเป็นหญิงขึ้นใหม่เพ่ือลบล้างบรรทัดฐานความเป็นหญิง ในมายาคติที่สังคมสร้างขึ้นมา ดังนั้น
ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเทพนิยายจึงเป็นการน ามุมมองเกี่ยวกับความเป็นหญิงมาปรับมุมมองใหม่ ตัวละคร
หญิงในเรื่องจึงมีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากต้นฉบับและมีความสมจริงและเป็นผู้หญิงตามแบบฉบับของสังคมยุค
ใหม่มากยิ่งข้ึน 
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ในภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror ก็ได้น าเสนอผ่านตัวละคร สโนว์ไวท์ที่มีอุปนิสัยรักความยุติธรรมมี
เมตตาต่อผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากเมื่อสโนว์ไวท์ทราบว่าคนแคระท้ังเจ็ดถูกเนรเทศเพราะมีรูปร่างอัปลักษณ์ เธอก็
เห็นใจ และคิดว่าสิ่งที่พวกเขาถูกกระท าไม่ยุติธรรม เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้ กล่าวได้ว่า
บทบาทที่สะท้อนผ่านตัวละครสโนว์ไวท์ คือ บทบาทของผู้น าที่เรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ประชาชนทั่วไปน าเงินทั้งหมดที่ได้จากการประกอบอาชีพมาจ่ายภาษีให้แก่ผู้ปกครองเมือง แต่เงิน
ภาษีถูกน าไปจ่ายเพ่ือสร้างความสุขให้แก่ผู้ปกครอง โดยไม่ค านึงถึงประชาชนที่ก าลังอดอยากและเรียกร้อง
ความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มบุคคลไม่พึงประสงค์ที่ถูกราชินีเนรเทศเพราะมีรูปร่างหน้าตาไม่เป็นที่พึงใจ ฉะนั้น
บทบาทผู้น าของสโนว์ไวท์เริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนเมื่อเธอลุกข้ึนมาต่อต้านราชินี โดยการร่วมมือกับคนแคระเพ่ือ
ปล้นเงินจากราชินีกลับไปคืนให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามแม้สโนว์ไวท์จะกระท าทุกอย่างไปเพ่ือทวงคืน   
ความยุติธรรม แต่การกระท าของสโนว์ไวท์ไม่ต่างจากการเป็นขบถต่อบรรทัดฐานความเป็นหญิงที่ถูกก าหนดไว้     
จะเห็นได้จากการที่ได้ขังเจ้าชายกับคนแคระไว้ภายในบ้าน ส่วนสโนว์ไวท์ได้ออกไปต่อสู้กับอสูรแทน ซึ่งเป็น
การฉีกขนบธรรมเนียมและบรรทัดฐานความเป็นหญิงที่ก าหนดว่าเพศหญิงต้องอ่อนแอ สมควรได้รับการ
ปกป้อง ด้วยการให้ภาพเพศหญิงปกป้องเพศชาย เพ่ือตอบโต้ค่านิยม อุดมคติความเป็นหญิงที่สังคมสร้างขึ้นมา
ว่า สตรีสามารถเป็นผู้น าได้ และแข็งแกร่งได้ไม่ต่างจากบุรุษ 

ส่วนบทบาทการเป็นผู้น าของสตรีในเรื่อง Maleficent นั้นถือว่าเด่นชัดและแตกต่างจากเรื่อง Mirror 
Mirror เนื่องจากตัวละครมาเลฟิเซนต์ไม่ต้องพ่ึงพาบุรุษในการเป็นผู้น า เหตุผลเพราะมาเลฟิเซนต์เป็นนางฟ้าที่
มีอ านาจสูงสุดในเมืองมัวส์ เธอแข็งแกร่งมากพอที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดในบ้านเมืองของเธอ 
ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ริษยาความมั่งคั่งของเมืองมัวส์ จึงกล่าวได้ว่ามาเลฟิเซนต์มีภาวะความเป็นผู้น าโดย
สมบูรณ์ท้ังมีความยุติธรรม เมตตา เด็ดเดีย่วและกล้าตัดสินใจ  

นอกจากนี้หลังจากกษัตริย์สเตฟานสิ้นพระชนม์ มาเลฟิเซนต์ได้สมานความขัดแย้งระหว่างเมืองมัวส์
และเมืองมนุษย์ให้ทุเลาลง ด้วยการมอบต าแหน่งการเป็นผู้ปกครองให้แก่ออโรร่าซึ่งเป็นลูกสาวของสเตฟาน 
ทั้งนี้เพราะความรักท่ีมาเลฟิเซนต์มีต่อออโรร่า อีกท้ังการยอมลงจากอ านาจจึงท าให้ทั้งสองเมืองกลับมาสงบสุข
อีกครั้ง 

ภาพยนตร์เรื่อง Maid in Manhattan ตัวละครหญิงมารีสา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่คริส 
มาแชล จะไปออกงานการกุศลเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นตนเองจากงานด้านการกุศล เพ่ือคะแนนเสียงที่
มากขึ้น แต่เธอกลับเห็นต่าง เนื่องจาก การไปงานกุศลทานอาหารในครั้งนี้เสียเงินจ านวน 2 ,500 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และประโยชน์ไม่ได้มาถึงโรงเรียนยากไร้อย่างแท้จริง งานการกุศลในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือให้คนจาก
สังคมชั้นสูงได้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้น ซึ่งการที่ตัวละครมารีสาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจาก 
บริบทสังคมที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สิทธิ เสรีภาพ แก่ประชาชนทั้งชายและหญิงให้สามารถออกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกระท าของนักการเมืองได้ ต่างจากในวรรณกรรมเทพนิยายที่ตัวละครหญิงมักไม่มีส่วนร่วม
ทางการเมือง เพราะถูกจ ากัดบทบาทให้มีหน้าที่ดูแลครอบครัวเท่านั้น ไม่สามารถมีส่วนร่วมในระบอบการ
ปกครองได้ เพราะ ในสมัยนั้นผู้หญิงถูกกีดกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง จะเห็นได้จากงานของนัก
ปรัชญา    จริยศาสตร์ John Stuart Mill (ค.ศ.1806-1873) เรื่อง “The Subjection of Women” ที่เสนอ
ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง แต่กลับถูกหนังสือพิมพ์ชื่อดังในขณะนั้น เช่น Punch ได้เขียนการ์ตูน
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ต่อว่าการน าเสนอของมิลล์ โดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงไร้ความคิด ถึงแม้จะได้รับการศึกษาแต่ก็ขาดเหตุผลอยู่ดี 
(เนื่องน้อย บุณยเนตร, 2553, น.4)  

นอกจากนี้ ตัวละครหญิงในภาพยนตร์เทพนิยายฉบับดัดแปลงจากต้นฉบับ ยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มี
สิทธิในการเลือกคู่ครองได้ตามใจ และไม่จ าเป็นต้องยึดมั่นมายาคติของสังคมที่ว่า ผู้หญิงที่ดีจะต้องรักเดียวใจ
เดียว ซื่อสัตย์และเชื่อฟังสามีโดยไร้ข้อโต้แย้ง ในขณะที่ผู้ชายไม่จ าเป็นต้องรักเดียวใจเดียวและสามารถมีภรรยา
หลายคนได้โดยที่ไม่ถูกสังคมประณาม ในเรื่อง Mirror Mirror ตัวละครราชินีเคลแมนเทียน่าได้ตัดสินใจว่าจะ
หาคู่ครองใหม่หลังจากพระราชาซึ่งเป็นบิดาของสโนว์ไวท์หายตัวไป และเป้าหมายของนางคือเจ้าชายอาค็อตที่
ยังหนุ่มและสง่างาม อีกทั้งยังร่ ารวย และราชินีก็ท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ครอบครองเจ้ าชาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ค าพูดในเชิงเก้ียวพาราสี แสดงให้เห็นชัดเจนว่านางมีใจให้ หรือแม้กระทั่งปรุงยาเสน่ห์เพ่ือจะท าให้เจ้าชายหลง
รักและเชื่อฟังตนแต่เพียงผู้เดียว กล่าวได้ว่าราชินีเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าชายคนไหนมีคุณสมบัติอันพึงใจที่
เหมาะสมจะเป็นคู่ครอง และเป็นฝ่ายที่ริเริ่มความสัมพันธ์ก่อน ทั้งยังไม่สนใจว่าตนเองเคยมีคู่ครองแล้ว แม้ว่า
คู่ครองของตนนั้นจะสูญหายแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเสียชีวิตก็ตาม แต่ทั้งนี้ ตัวละครราชินีเคลแมนเทียน่าก็ยังเป็นตัว
ละครที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนของเธอ อีกทั้งบทบาทของเธอในสายตาของคนในสังคมก็ยังถือว่าเป็น
เรื่องที่เลวร้าย เพราะเจตนาในการเลือกคู่ครองและแต่งงานใหม่นั้นก็เพ่ือหวังกอบโกยทรัพย์สินจากคู่ครอง 
และในท้ายที่สุดเมื่อคู่ครองหมดประโยชน์ก็จะถูกก าจัดทิ้ง เช่นเดียวกับตัวละครมารีสาในเรื่อง Maid in 
Manhattan ที่ดูเหมือนว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคริส มาแชล จะเป็นไปด้วยดีทั้ง ๆ ที่เธอเคย
แต่งงานแล้วอีกทั้งยังมีลูกติด แต่การที่ทั้งสองได้รู้จักกันและมีความรู้สึกดี ๆ  ต่อกันเริ่มต้นมาจากความ
หลอกลวง เพราะมารีสาได้ปลอมตัวเป็นสาวไฮโซทั้ง ๆ ที่เธอเป็นเพียงพนักงานท าความสะอาด แม้จะด้วย
ความไม่ตั้งใจ แต่เธอก็ท าให้เกิดเรื่องราวบานปลายจนส่งผลต่อหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ของเธอเอง แม้
สุดท้ายทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้และตกลงกันว่าจะไม่ยุติความสัมพันธ์นี้ แต่ก็ท าให้มารีสารู้สึกผิดกับสิ่งที่
เธอท าลงไปและเป็นบทเรียนส าคัญท่ีเธอพร้อมจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

จากตัวอย่างภาพยนตร์ปัจจุบันทั้ง 3 เรื่องในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสร้างภาพยนตร์ไม่ได้ตีกรอบให้
อยู่ในรูปแบบเดิมอีกต่อไป ชีวิตของตัวละครไม่ได้ถูกต้องหรือดีงามไปเสียทั้งหมด กล่าวคือ ตัวละครไม่ได้มี
เพียงมิติเดียว ตัวละครถูกสร้างให้เหมือนจ าลองมาจากชีวิตจริงของมนุษย์ และภาพยนตร์ปัจจุบันมักจะ
สะท้อนมุมมองแตกต่างหรือตรงกันข้ามจากอุดมการณ์อันสวยงามในอดีต เพ่ือแสดงให้เห็นว่าชีวิตไม่ได้งดงาม
เสมอไป ตัวละครเอกหญิงในภาพยนตร์ปัจจุบัน มักจะเป็นกบฏต่อสังคมหรือไม่พอใจในสภาพสังคมที่ตนเอง
ด ารงอยู่ เป็นผู้ท าลายภาพลักษณ์ของอุดมคติเก่า ๆ เช่น ผู้หญิงต้องอ่อนแอ อ่อนโยน มีความสามารถในการ
ปกครองไม่เท่าผู้ชาย ดังนั้นผู้หญิงในภาพยนตร์ปัจจุบันจึงมีลักษณะที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ และมี
ความสามารถทัดเทียมกับผู้ชายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้หญิงในยุคใหม่ (เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์, 2559, น.
115) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นจะเห็นได้ว่า แมส้ังคมพยายามจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับความเป็น
หญิง เพื่อที่จะพยายามแก้ไขให้ผู้หญิงขึ้นมามีความทัดเทียมกับผู้ชายและมีอิสระทางสังคมมากขึ้น แต่สุดท้ายก็
ยังก้าวไม่พ้นจากกรอบความคิดแบบเดิมที่มองว่าการกระท าเหล่านี้เป็นเรื่องไม่สมควร อย่างในเรื่องของ      
การเลือกคู่ครองและการมีคู่ครองได้หลายคนของผู้หญิง ต้องเป็นไปตามระเบียบของสังคมว่าไม่ควรมีสามี
หลายคน และผู้หญิงจะแต่งงานใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคู่ครองของตนเสียชีวิตลงหรือหย่าร้างกันแล้วเท่านั้น และแม้ว่า
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กฎข้อนี้จะน าไปใช้กับผู้ชายเพ่ือให้มีความเท่าเทียมกัน แต่สายตาของคนในสังคมยังคงมองว่าการมีภรรยา
หลายคนของผู้ชายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนักเพราะสังคมมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของบุรุษเพศ แต่กลับแสดง
ความรังเกียจเมื่อผู้หญิงมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ส่วนในเรื่องของบทบาทความเป็นผู้น าของผู้หญิง สังคม
เปิดรับให้ผู้หญิงก้าวเข้ามามีบทบาททางสังคมได้ แต่อ านาจในการตัดสินใจที่เหนือกว่ายั งคงตกเป็นของผู้ชาย 
กล่าวได้ว่าผู้หญิงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงเป็นของผู้ชายนั่นเอง  
 

อภิปรายผล 
การศึกษาตัวละครหญิงจากวรรณกรรมเทพนิยายสู่ภาพยนตร์มีประเด็นน่าสนใจหลายประการ ดังนี้ 
มีการน าความเชื่อที่ว่าสตรีที่ดีควรมีลักษณะแบบใดมาหล่อหลอมความเป็นหญิงให้ถูกยอมรับและ

ปฏิบัติตามง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลูกฝังความเชื่อเหล่านี้อาจเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
หรือขัดเกลาทางสังคมซึ่งมีทุกยุคทุกสมัย โดยเริ่มก าหนดบทบาทของเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ผ่านการเรียนรู้  
การอบรมสั่งสอนจากสถาบันทางสังคมอันได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ซึ่งจะก าหนดบทบาททางเพศให้เป็นไป
ตามสังคมและวัฒนธรรมมากกว่าทางเพศชีวะหรือเพศทางกายภาพ เด็กหญิงและเด็กชายจะถูกขัดเกลาให้เป็น
ผู้ใหญ่ในบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น เด็กชายจะได้ของเล่นเป็นดาบ หรือเล่นต่อยมวย การต่อสู้ต่าง ๆ          
เพ่ือปลูกฝังให้โตขึ้นไปจะได้ปกป้องครอบครัวหรือปกป้องสตรี ส่วนเด็กหญิงจะได้ของเล่นเป็นตุ๊กตา หรือชุด
ของเล่นท าอาหาร เพ่ือเมื่อเติบโตขึ้นไปจะได้รู้จักดูแลผู้อ่ืน เหมือนที่ดูแลตุ๊กตา และชอบท าอาหารงานบ้านต่าง 
ๆ ซึ่งจะเป็นทักษะส าคัญในอนาคตส าหรับสตรีที่ใช้ในการดูแลปรนนิบัติสามี ทั้งนี้การปลูกฝังความเชื่อเรื่อง
ลักษณะสตรีที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยก็เพ่ือให้เกิดแรงต่อต้านหรือการท้าทายความเป็นหญิงน้อยลง เพ่ือ
รักษาอ านาจของกลุ่มบุคคลในสังคมให้คงอยู่ต่อไป โดยเด็กหญิงมักถูกสอนให้เชื่อฟังค าสั่ง และเอาใจใส่ดูแล
ผู้อ่ืน Barry, Bacon and Child, 1957 (อ้างถึงใน นิตย์กุล อรรถนุพรรณ, 2530 : 4) ซึ่งจะเห็นลักษณะนิสัย
เช่นนี้ได้จากวรรณกรรมเรื่อง The singing or Soaring Lark ที่หญิงสาวเชื่อฟังพ่อที่ให้เธอไปหาเจ้าชายอสูร 
เพ่ือแลกกับที่พ่อจะไม่ถูกเจ้าชายอสูรฆ่า 

เทพนิยายกริมม์ยังได้สอดแทรกความพ่ายแพ้ในการต่อต้านความเป็นหญิงที่ถูกนิยามขึ้น โดยการสร้าง
ตัวละครที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมอย่างราชินีในเรื่องสโนว์ไวท์ หรือพ่ีสาวบุญธรรมทั้งสองคนใน
เรื่องแอชเชนพุทเทล ส่วนหนึ่งอาจจะสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นผลของคนท่ีคิดจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบบสังคม เพ่ือให้
เห็นจุดจบคือความทรมานและความตาย ซึ่งการสร้างเรื่องเช่นนี้อาจเป็นกระบวนการในการควบคุมผู้หญิงให้
ยอมแพ้และยอมรับในโชคชะตาของเพศสภาพตนเอง ซึ่งภาพยนตร์ก็ปรากฏลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน จะ
เห็นได้จากการให้ภาพมาเลฟิเซนต์ที่แม้จะแก้ต่าง เรียกร้องให้คนมองตัวละครนี้ในมุมใหม่ แต่ไม่ได้ให้ ค่าตัว
ละครนี้เท่าตัวละครอื่น ๆ ซึ่งตัวละครมาเลฟิเซนต์จะปรากฏในลักษณะ “เงา” ในตอนที่ดูแลออโรร่า ซึ่งมาเลฟิ
เซนต์ก็ดูแลออโรร่าเปรียบเสมือนแม่แท้ ๆ แต่สุดท้ายสังคมก็ไม่ให้การยอมรับมาเลฟิเซนต์ ในฐานะแม่ เพราะ
บรรทัดฐานทางสังคมก าหนดบทบาทแม่ท่ีดีว่าควรมีลักษณะเป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่ต่อสู้ ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ซึ่งมาเลฟิ
เซนต์ไม่ใช่สตรีตามที่บรรทัดฐานทางสังคมคาดหวัง 

การฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางสังคม อาจมาจากการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมแล้ว แต่ไม่ได้รางวัล
ตอบแทนหรือไม่ได้สิ่งที่ดีกลับไป เช่น สโนว์ไวท์ที่เป็นคนดี มีเมตตา ไม่เคยท าร้ายผู้อ่ืน แต่กลับถูกปองร้ายจน
เกือบถึงแก่ชีวิต จึงมาเป็นโจรขโมยสมบัติของราชินีและลุกขึ้นมาต่อสู้กับอ านาจของราชินี อีกทั้งในเรื่อง 
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Maleficent ก็ปรากฏลักษณะนี้เช่นเดียวกันจะเห็นได้จากตัวละครมาเลฟิเซนต์ ที่เป็นคนดี รักเดียวใจเดียว ให้
โอกาสและเชื่อใจสเตฟานเสมอ แต่สุดท้ายถูกสเตฟานหักหลังด้วยการตัดปีกไปถวายราชาเมืองมนุษย์ จนได้ขึ้น
เป็นกษัตริยแ์ละอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเมืองมนุษย์ มาเลฟิเซนต์จึงแก้แค้นด้วยการสาปออโรร่า บุตรของสเต
ฟานให้หลับใหลตลอดกาล 

การเป็นขบถต่อสังคมของสตรีอาจเกิดจากความไม่ลงรอยของบรรทัดฐาน กล่าวคือ สังคมในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดความขัดแย้งของบรรทัดฐาน ซึ่งอาจมาจาก
หลายปัจจัย โดยอาจเกิดจากบรรทัดฐานของกลุ่มหนึ่งขัดแย้งกับบรรทัดฐานของอีกกลุ่มหนึ่งส่งผลให้สมาชิกใน
สังคมเกิดความสับสนที่จะปฏิบัติตาม เช่น สตรีต้องปฏิบัติตนเป็นกุลสตรี ไม่ควรให้บุรุษถึงเนื้อถึงตัว เพ่ือรักษา
ศักดิ์ศรีของสตรีและวงศ์ตระกูล แต่ในปัจจุบันสตรีสมัยใหม่ได้มีค่านิยมความคิดเรื่องอิสระในร่างกายของ
ตนเอง ซึ่งเป็นแบบแผนความคิดเช่นนี้กลายเป็นบรรทัดฐานแบบใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในภาพยนตร์เรื่อง 
Mirror Mirror ที่สโนว์ไวท์จูบเจ้าชายก่อน ซึ่งขัดกับบรรทัดฐานแบบเก่าความไม่ลงรอยของสังคมอาจเกิดจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บรรทัดฐานเก่ายังคงอยู่  เช่น สตรีจะได้รับการสั่งสอนว่ามีหน้าที่ดูแลบ้าน 
ดูแลสามีและบุตร แต่ปัจจุบันบทบาทของสตรีไม่ถูกจ ากัดแค่ในพ้ืนที่ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากส่วนหนึ่ง
อาจมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ผลักดันให้สตรีออกมาท างานนอกบ้านเพ่ือหารายได้มากยิ่งขึ้น  ท าให้ต้องละทิ้ง
บทบาทความเป็นแม่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบบ้านเรือนและบุตร อย่างเรื่อง Maid in Manhattanที่มารีสาไม่มี
เวลาไทล์ผู้เป็นลูก จึงปล่อยลูกไว้ที่ท างาน ในขณะที่ตนเองไปท างานเป็นแม่บ้านเก็บกวาดห้องในโรงแรม จนท า
ให้ลูกชายเล่นซนจนเจอกับคริส สมาชิกวุฒิสภา ส่งผลให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดระหว่างมารีสาและคริส  นอกจากนี้
อาจเกิดจากบรรทัดฐานเก่าเสื่อมความหมายลง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีบรรทัดฐานใหม่มาแทนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น เพศหญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่ด้อยกว่าเพศชาย ทั้งด้านสรีระและสติปัญญา ท าให้ต้องท างานอยู่
บ้านเป็นแม่บ้าน จะเห็นได้จากในวรรณกรรมเทพนิยายที่สะท้อนลักษณะเพศหญิงที่อ่อนแอ ต้องได้รับการ
ปกป้อง ซึ่งความเชื่อดังกล่าวลดความเข้มข้นลงไปมาก แต่ก็ไม่อาจสร้างบรรทัดฐานความเชื่อใหม่ที่ว่าเพศหญิง
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้มาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามท่ีภาพยนตร์พยายามสร้างภาพแทนใหม่ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องเพศหญิงไม่ใช่เพศที่อ่อนแอ อีกทั้งยังเข้มแข็ง ไม่ด้อยไปกว่าเพศชาย
สอดคล้องกับงานของปราณี วงษ์เทศ เรื่อง ความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายอยู่ที่อะไรกันแน่ โดยกล่าวว่า 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ของมารดาพบว่า การตั้งครรภ์ทารกเพศชายจะยาวนานกว่า
เพศหญิง 5-9 วัน เด็กหญิงมักจะมีพัฒนาการดีกว่าและเร็วกว่าเด็กชาย และเด็กชายยังมีโอกาสแท้งหรือ
เสียชีวิตก่อนคลอดมากกว่าเด็กหญิง นอกจากนี้จากสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในทุกระดับอายุเพศชาย
เสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง (ปรานี วงษ์เทศ, 2559) 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับปริญญานิพนธ์เรื่อง ภาพตัวแทนผู้หญิงในการ์ตูน Disney 
Princess (ภัทรศศิร์ ช้างเจิม, 2559) ที่พบว่าตัวละครผู้หญิงในการ์ตูน Disney Princess ภาพยนตร์การ์ตูน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างตัวละครหญิงให้เป็นไปตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย ในยุคแรกภาพแทน
ผู้หญิงจะอ่อนโยน ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ต่อมาในยุคการ์ตูน Disney Princess ได้สร้างตัวแทนผู้หญิงให้มี
ความกล้าและมั่นใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าชาย ไม่ต้องการ
แต่งงาน และสามารถเป็นผู้น าประเทศได้ ซึ่งเป็นไปทางเดียวกับบทความวิจัยเรื่องนี้ที่พบว่าวรรณกรรมในอดีต
ก็สะท้อนภาพผู้หญิงที่อ่อนโยน เน้นความใสซื่อบริสุทธิ์ ส่วนภาพยนตร์ในปัจจุบันจะเน้นไปที่การก้าวขึ้นมามี
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บทบาทของผู้หญิง ซึ่งเป็นการพยายามสร้างบรรทัดฐานแบบใหม่ อาจกล่าวได้ว่าการสร้างงานในแต่ยุคสมัยจะ
เป็นไปตามความนิยมของช่วงเวลานั้น ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความเป็นหญิงกับบรรทัดฐานทางสังคม เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจาก เรื่องที่เกี่ยวกับสังคม

เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ตัวละครในวรรณกรรมและภาพยนตร์มีพฤติกรรมที่สะท้อน
แนวคิดและบรรทัดฐานในสังคมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะสังคมยุคปัจจุบันที่ปรากฏแนวคิดใหม่ ๆ มากขึ้น 
ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ยิ่งท าให้บรรทัดฐานทาง
สังคมอาจเปลี่ยนแปลง และมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถศึกษาได้หลายมุมมอง หากผู้ใดสนใจศึกษา
เกี่ยวกับบรรทัดฐานในสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและภาพยนตร์จะช่วยให้ทราบแนวคิดและค่านิยมของ
สังคมผ่านพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรทัดฐานความเป็นหญิงในวรรณกรรมเทพนิยายกริมม์และภาพยนตร์

ที่ดัดแปลงมาจากเทพนิยายกริมม์ ส าเร็จได้เพราะความเมตตาจากอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่ควรปฏิบัติรวมไปถึงบอกข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไข 
และคอยให้ก าลังใจเสมอว่าอย่าท้อถอยตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย พ่อ
แม่ พ่ีและเพ่ือนในสาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหอสมุดที่ผู้วิจัยเคยไป ทุกท่านมีส่วนช่วยท าให้วิจัย
ฉบับนี้สมบูรณ ์
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แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
ณัฐสินี สงจันทร์1, สุนิษา เพ็ญทรัพย์2 

1,2สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
Email : nutsinee.so@ssru.ac.th1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์การศึกษาดังนี้  (1) เพ่ือศึกษาสภาพบริบทมาตรฐานอาหารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง (2) เพ่ือประเมินคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดระนอง (3) และเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง โดยใช้
ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บริโภคอาหารในอ าเภอ
เมือง จังหวัดระนอง จ านวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 
10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใช้ค่าแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) ผลการศึกษา 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 295 คน มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 106 คน มีสถานภาพโสด 
จ านวน 275 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 322 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10 ,001 - 
20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน  

ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังมากที่สุด คือด้านอาหาร 
ในขณะที่การศึกษาความพึงพอใจ พบว่า นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากในด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านอาหาร ในส่วนของด้านสถานที่ ด้านภาชนะอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านการตระหนัก รักษา และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

จากความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสรุปแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวใน
จังหวัดระนอง 3 ประเด็นส าคัญที่ควรพัฒนา คือ 1.ด้านการตระหนัก รักษา และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งภาครัฐควรจัดกิจกรรม/อบรมผู้ประกอบการเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อการปฏิบัติต่อ
ลูกจ้าง ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 2. ด้านความปลอดภัย 
หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องร่วมกับผู้ประกอบการ ควรส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้ปลอดภัย โดย
แต่ละร้านควรมีการควบคุมการเกิดภัย และ 3. ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว ควรส่งเสริมสิ่งอ านวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ มีการก าหนดมาตรฐานราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง
ของการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ : แนวทางในการพัฒนา, อาหารเพื่อการท่องเที่ยว 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the context of food standards for 
tourism in Ranong Province; 2) to assess the quality of food standards for tourism of tourists 
in Ranong province; and 3) to guidelines for the development of food standards for tourism 
in Ranong province by using both quantitative and qualitative research methodologies. The 
samples for this research were obtained by using the questionnaire consisting of 400 Thai 
tourists during their traveling in Ranong province and in-depth interviews with 10 involved 
people. The statistics used descriptive employed consists of frequency, percentage, means 
and standard deviation. The majority of tourists are female, 31 – 40 years old, single, with 
level of Bachelor degree; most of them are company employee and their are average 
income is 10,001 - 20,000 bath.  

The research discovered that the visitors expectations, on the average, were at high 
level, the same as with their satisfaction which was at high level too. Nevertheless, it was 
found that the level of tourists’ satisfaction with environmental awareness and social and 
cultural responsibility was at the medium. 

It was recommended and suggested the the individuals concerned should take the 
following action in order to conserve and develop of food standards for tourism in Ranong 
Province : 1) In taking care and responsible for the environment, society and culture, The 
government should organize training activities. 2) Security, The agencies involved in 
promoting and raising the standard of safe restaurant services. 3) Tourist services, Facilities 
for disabled people should be promoted. There is a reasonable and fair middle price 
standard. 
 
Keywords : Guidelines development, food for tourism 
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บทน า 
สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจากอดีตถึงในปัจจุบัน 

สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิ เมื่อได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และค านึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้น 
นิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น 
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่
ละครั้ง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหาร ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังค ากล่าวขานที่ว่า ‘ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว’ เป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่
สมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก นอกเหนือจากเรื่องอาหารการกินที่ขึ้นชื่อแล้ว ประเทศไทยของเรายังมีชื่อเสียงด้าน
การท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม วัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยหลายปัจจัย อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สายการบิน และอาหาร เป็นต้น ซึ่งอาหารเป็นปัจจัย 4 
ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ จากผลส ารวจพบว่ามากกว่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมดถูกใช้ไปในเรื่อง
ของอาหาร (บัณฑิต อเนกพูนสุข, 2560) 

อาหารเป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ส าคัญประการหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
รวมทั้งสามารถน าเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็น “ความสนใจพิเศษ” โดยมีอาหารเป็นปัจจัยหลักในการสร้างประสบการณ์ผ่าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยหากแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวตาม
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO, 2006) จะมีการก าหนดการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก คือ 1) รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความ
สนใจ การท่องเที่ยวเชิงอาหารถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นควบคู่กันมากับการท่องเที่ยวเพราะ
การรับประทานอาหารถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักท่ีนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินและมีเวลามากท่ีสุด  

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวอาหาร (Food Tourism) นับเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งที่
ได้รับ ความสนใจจากนานาประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกจ านวนมากต่างใช้อาหารท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เนื่องจากอาหารท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
และมีการสืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปี มีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในการน าเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมตามจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันเป็นสิ่ง
กระตุ้นความสนใจที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นครั้งแรกเกิดความประทับใจในรสชาติของอาหารและ
อยากจะกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นหากประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอาหารไทยพ้ืนบ้าน ก็
จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงรุกอีกด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความส าคัญใน
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การพัฒนาอาหารควบคู่กับการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาหารไทยของภาครัฐที่ขยายออก
ไปสู่ระดับสากล (หทัยชนก ฉิมบ้านไร, 2558) 

การท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นไม่ใช่พฤติกรรมแปลกใหม่ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหารถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ซึ่งนักท่องเที่ยวในยุคใหม่มองการท่องเที่ยวว่าเป็นการผจญภัยและ
เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ อาหารเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมที่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่แก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ จึงสามารถกินอาหารท้องถิ่นได้อย่างไม่กลัวหรือรังเกียจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัด กลิ่น
รุนแรง ใช้วัตถุดิบแปลกประหลาด ต้องไปนั่งกินข้างถนนหรือในตลาดสดที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน โดยถือเป็น
ความสนุกสนาน ท้าทาย รวมไปถึงการผสมผสานอาหารจากหลากหลายท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ให้กลายเป็นฟิวชั่น
ฟู้ดสูตรแปลกๆ ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารช่วยให้นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับสถานที่ได้อย่างลึกซึ้ง (วุฒิชัย 
กฤษณะประกรกิจ, 2560) อาหารกลายเป็นองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเทียบเท่ากับสภาพอากาศ ที่
พัก และสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องกินอาหารวันละ 3 มื้อ จึงแน่นอนว่าเรื่องอาหารคือสิ่ ง
ผลักดันการท่องเที่ยวที่ส าคัญ หลายประเทศในโลกรณรงค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยมื้ออาหารท้องถิ่น และมีผล
ท าให้นักท่องเที่ยวใช้เวลามากขึ้น กว่าจะเดินทางไปแสวงหาร้านอาหารและชิมได้ครบ  ดังนั้นร้านอาหารใน
ท้องถิ่นท่ีมีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์ ต านาน เรื่องเล่าความเป็นมาจะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาถึงสถานที่แห่ง
นั้น และรู้สึกประทับใจอยากกลับมาซ้ า แต่อาหารยังคงมีอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง เพราะยัง
มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง เช่น  ในเรื่องบรรยากาศ
ร้านอาหารหรือสถานที่ขายอาหาร การบรรจุหีบห่อหรือภาชนะใส่อาหาร มาตรฐานความสะอาด ความ
ปลอดภัย จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพบริบทมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
3. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง 

หรือการท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามี เพียงพอที่จะดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ หลักเกณฑ์การพิจารณา และการก าหนด
ศักยภาพ หรือความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม 
ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิ
ทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถี ชีวิต 2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการ
เดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3. สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย 4. สภาพแวดล้อม 
ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 5.ข้อจ ากัดในการ
รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ข้อจ ากัดทางด้านบริการ สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัย
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ของนักท่องเที่ยว 6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และจ านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ      
จารุจน์ กลิ่น ดีปลี (2551) โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. เกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ คือ การ ดึงดูดนักท่อง เที่ยวด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้งต้องมีปัจจัยอ่ืนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล 
ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น 2. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง การ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า การจัดการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 3. 
เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านกิจกรรม และ กระบวนการ คือ การ
พิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ โอกาสในการสร้างจิตส านึก และการ
ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 4. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการ
มีส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ ใดบ้าง 
และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ ทั้งนี้ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนา เป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่ง ในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใดๆ เพ่ือให้การด าเนินงานนั้น บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 
มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
1. ระดับพ้ืนฐาน (Minimum Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องมีต้อง

ปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ.2522 พระราชบัญญัติ
เทศกิจ พระราชบัญญัติกรมเจ้าท่า เป็นต้น ถ้าไม่มีหรือไม่ปฏิบัติถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาในมาตรฐานนี้ จะ
ไม่ได้รับการจัดระดับและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

2. ระดับเพ่ือการท่องเที่ยว (Tourism Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคัญกับทุกองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ 
77 ตัวชี้วัด โดยเน้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยผู้ประกอบการจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้น
ต่ าด้วย 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ลักษณะผู้บริโภคเป็นหน่วงในตัวแปรที่ใช้กันมากที่สุดในการพยากรณ์ รูปแบบการบริโภค อาหารซึ่ง

สามารถบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้บริโภค ในงานวิจัยของ Yeganeh & Zohreh (2011) ที่
ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น กรณีศึกษา 23 มาเซดารานเมืองทางตอน
เหนือของประเทศอิหร่าน พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับลักษณะผู้บริโภค ได้แก่ เพศอายุการศึกษา สภาพภาพ
สมรสของผู้บริโภค สาเหตุเนื่องจากนักท่องเที่ยวในประเทศ อิหร่านส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจนถึงกลุ่มวัยท างาน 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
384 

มีอายุ ระหว่าง 15 ถึง30 ปีการท่องเที่ยวอาหารใน ประเทศอิหร่านมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงริโภครุ่นใหม่ที่อยู่
ในวัยหนุ่มสาวมีภาวะความเสี่ยงและ มีแนวโน้มที่จะทดลองอาหารแปลกใหม่ โดยให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เน้นความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ความแปลกใหม่ของเมนูอาหารและการ
สร้างสรรค์สูตร อาหารที่จะสามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ใช้บริการร้านอาหาร
ท้องถิ่น มากขึ้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความถี่มากที่สุดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงซึ่งใน การ
บริโภคอาหารท้องถิ่น ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้นและ เป็นปัจจัยที่สิ่งส าคัญที่ตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐาน ส าหรับท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูง นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย
ของ Mak, Lumbers, Eves, & Chang (2011) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของ
นักท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารของ นักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็นห้ามิติ
ดังนี้ (1) อาหารเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว (2) อาหารมีความสัมพันธ์ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
ของนักท่องเที่ยว (3) ความแตกต่างของการท่องเที่ยวที่มีอาหารเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง (4) อาหารแสดง
ถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ (5) ความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร 

4. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
ในประเทศไทยการศึกษาวิจัยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังปรากฏ อยู่เป็นจ้านวน

น้อย แต่ในต่างประเทศมีการศึกษา และวิจัยเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมให้อาหารเป็นตัว ดึงดูดส าคัญเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ Urry (2002 : 
3) ได้ให้ความหมายของ นักท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourist) อธิบายโดยแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
(Post Modern) ได้ว่านักท่องเที่ยวเชิงอาหารจัดเป็นนักท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ในประเภทที่ต้องการความ
แท้จริง ความเรียบง่าย วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดังนั้น วัฒนธรรมที่แท้จริงสามารถเป็นที่รู้จักได้ โดยการค้นหา
อาหารประจ าชาติและอาหารท้องถิ่น Wolf (2002 : 71) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหาว่าเป็น
การเดินทางท่องเที่ยวส าหรับการค้นหาและชื่นชมอาหาร และเครื่องดื่มที่ เป็นเอกลักษณ์ และได้รับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจากการศึกษาอาหารท้องถิ่น โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ปรากฏในประเทศไทย
ในปัจจุบันมักมีรูปแบบในลักษณะของการเรียนท้าอาหารไทย (Cooking School) ซึ่งจัดขึ้น ณ ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร หรือโรงเรียนสอนท าอาหารในประเทศไทยที่เสนอขายรายการการท่องเที่ยวผ่านทางตัวแทนขาย
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเรียนท าอาหารที่เสนอขาย 
ผ่านทางบริษัททัวร์ คือ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthod) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) โดยใช้ลักษณะการ

สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 
มัคคุเทศก์ เชฟ จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่บริโภคอาหาร
ในอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นค่า
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลที่ใช้แบบประเมินค่า (Rating Scale) 
ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert's Scale)  

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพบริบทมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด

ระนอง มัคคุเทศก์ เชฟ (Chef) จ านวน 15 คน พบว่า ส่วนใหญ่แนะน าเมนูใบเหลียงผัดไข่ รองลงมา ได้แก่   
กุ้งผัดซอสมะขาม แกงส้มไข่ปลาริวกิว น้ าพริกไข่ปู ตามล าดับ ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและมีการรีวิวใน
อินเตอร์เน็ต และตาม Social Media ต่างๆ ส่วนร้านอาหารท้องถิ่นที่แนะน า ได้แก่ ร้าน J&T รองลงมา คือ 
ร้านถอดรองเท้า ร้านอาหารคุ้นลิ้น และร้านอาหารเคียงเล ตามล าดับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยว
มักจะมาร้านดังกล่าว และร้านดังกล่าวข้างต้นเป็นร้านที่มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ ด้านอัตลักษณ์ ด้านความ
สะอาด และความปลอดภัย 

2. ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
2.1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของ

กลุ่มตัวอย่างที่ จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 295 คน มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 106 
คน มีสถานภาพโสด จ านวน 275 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 322 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จ านวน 10,001 - 20,000 บาท มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 145 คน  

2.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
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ตารางที่ 1  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดระนอง 
ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ Gap 

Score 
อันดับท่ี 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ด้านสถานท่ี 3.91 คาดหวังมาก 3.37 พึงพอใจปานกลาง 0.54 6 
2. ด้านอาหาร 4.02 คาดหวังมาก 3.47 พึงพอใจมาก 0.55 5 
3. ด้านกระบวนการ (การเตรียม 
ปรุงอาหาร การจดัเก็บอาหารที่ปรุง
เสร็จ) 

3.95 คาดหวังมาก 3.49 พึงพอใจมาก 0.46 8 

4. ด้านบุคลากร 4.01 คาดหวังมาก 3.50 พึงพอใจมาก 0.51 7 
5. ด้านภาชนะ อุปกรณ์  3.97 คาดหวังมาก 3.38 พึงพอใจปานกลาง 0.59 4 
6. ด้านความปลอดภัย  3.96 คาดหวังมาก 3.20 พึงพอใจปานกลาง 0.76 2 
7. ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว 3.98 คาดหวังมาก 3.26 พึงพอใจปานกลาง 0.72 3 
8. ด้านการตระหนัก รักษา และ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม 

3.98 คาดหวังมาก 3.06 พึงพอใจปานกลาง 0.92 1 

ในภาพรวม 3.98 คาดหวังมาก 3.36 พึงพอใจปานกลาง 0.62  
 

 จากการศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัด
ระนอง พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคาดหวังในทุกๆด้านในระดับมาก 
ซึ่งด้านที่นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านอาหาร รองลงมาคือ ด้านบุคลากร
ตามล าดับ โดยด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นด้านที่นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวังในระดับมากเป็นล าดับ  
ที่สาม  

ในส่วนด้านการศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือ
การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวใน
จังหวัดระนองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านอาหาร ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ซึ่งมี
ความพึงพอในในระดับมาก ซึ่งด้านที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมาก คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ (การเตรียม ปรุงอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ) และด้านอาหาร ตามล าดับ 

สรุปจากจากเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพมาตรฐาน
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง พบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงแต่กลับไม่พึงพอใจเท่าที่ควร ได้แก่ 
ด้านสถานที่ (ประเด็นที่ 1) ด้านภาชนะ อุปกรณ์ (วัสดุที่ใช้งาน การท าความสะอาดและการเก็บรักษา) 
(ประเด็นที่ 5) ด้านความปลอดภัย (สถานที่ตั้ง) (ประเด็นที่ 6)  ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว (ประเด็นที่ 7) 
ด้านการตระหนัก รักษา และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม (ประเด็นที่ 8) ทั้ งนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจให้เพ่ิมขึ้นในประเด็นดังกล่าว การใช้กราฟ IPA จะช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาได้ง่ายขึ้น ยกเว้น ด้านอาหาร (ประเด็นที่ 2) ด้านกระบวนการ (การเตรียม 
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ปรุงอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ) (ประเด็นที่ 3) ด้านบุคลากร (ประเด็นที่ 4) ที่นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

3.  แนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 
1. ด้านการตระหนัก รักษา และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ภาครัฐควรจัด

กิจกรรม/อบรมผู้ประกอบการเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อการปฏิบัติต่อลูกจ้าง ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
และรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ 

2. ด้านความปลอดภัย (สถานที่ตั้ง)  หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องร่วมกับผู้ประกอบการ ควรส่งเสริม และ
ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้ปลอดภัย โดยแต่ละร้านควรมีการควบคุมการเกิดภัย 

3. ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว ควรส่งเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกสาหรับคนพิการ มีการ
ก าหนดมาตรฐานราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความรู้พนักงานในเรื่องของการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยว 

4. ด้านภาชนะ อุปกรณ์ (วัสดุที่ใช้งาน การท าความสะอาดและการเก็บรักษา) ผู้ประกอบการ ควร
ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ท าความสะอาดง่าย เหมาะสมกับการใช้งาน และอุปกรณ์
การล้างท าความสะอาดต้องอยู่สูงจากพ้ืน มีที่เก็บที่ถูกสุขลักษณะ 

5. ด้านอาหาร ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอาหารพ้ืนเมืองระนอง โดยใช้เครื่องหมายรับรอง สด 
สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการขายให้แก่นักท่องเที่ยว 

6. ด้านสถานที่ ส่งเสริมการติดเครื่องหมาย ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณร้านอาหาร ควรให้ร้าน
ประกอบการอาหารมีที่ใช้ส าหรับการปรุงอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ได้แข็งแรงและได้มาตรฐาน ห้องน้ าส าหรับ
บริการแก่ผู้พิการ 

7. ด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญในส่วน ของพนักงาน โดยพนักงานควรสุขลักษณะที่ดีในการ
เตรียม ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร มีการแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย และเหมาะสมแก่การให้บริการ 

8. ด้านกระบวนการ (การเตรียม ปรุงอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ) ควรให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมในส่วนของกระบวนการ การเตรียม ปรุงอาหาร และการจัดเก็บ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ โดยอา
จะมีการก าหนดมาตรฐานให้ชัดเจน 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สรุปผลได้ว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว
จังหวัดระนองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์ (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
บริบทมาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือประเมินคุณภาพมาตรฐานอาหารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ประธานชมรมเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 
มัคคุเทศก์ และพ่อครัว/แม่ครัว (Chef) จานวน 38 คน พบว่า ส่วนใหญ่แนะน าเมนูหมี่ฮกเกี้ยน รองลงมา 
ได้แก่ โอเอ๋ว หมูฮ้อง และโลบะ ตามล าดับ ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและมีการรีวิวในอินเตอร์เน็ต และตาม 
Social Mediaต่างๆ ส่วนร้านอาหารท้องถิ่นที่แนะน า ได้แก่ ร้านหมี่ต้นโพธิ์ รองลงมา คือ ร้านลกเที้ยน ศูนย์
อาหารพ้ืนเมืองใต้ต้นฉ่ าฉา และร้านทุ่งคากาแฟ ตามล าดับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวมักจะมาร้าน
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ดังกล่าว และร้านดังกล่าวข้างต้นเป็นร้านที่มีมาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ ด้านอัตลักษณ์ ด้านความสะอาด และ
ความปลอดภัยเมื่อท าการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของนักท่อง เที่ยวที่มีต่อคุณภาพ
มาตรฐานอาหารโดยเครื่องมือ IPA พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูงความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต่ า (Quadrant 1) ทั้ง 8 ด้าน จึงต้องน าไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หทัยชนก ฉิมบ้านไร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพอาหารพ้ืนเมืองและแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดน่าน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพ้ืนเมือง
น่าน และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออาหารพ้ืนเมืองน่าน และเพ่ือ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน อาหารพ้ืนเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน กลุ่มสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่ องเที่ยวในจังหวัดน่าน กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านอาหารพ้ืนเมืองในจังหวัดน่าน และใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลจาก
การศึกษาอาหารพ้ืนเมืองน่านส่วนใหญ่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง นักท่องเที่ยวพึงพอใจในด้านอัตลักษณ์ของ
อาหารพ้ืนเมืองมากที่สุด งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัด
น่าน 6 ด้าน คือ ด้านอัตลักษณ์ของอาหารพื้นเมือง ด้านคุณภาพของอาหารพื้นเมือง ด้านราคา ด้านการบริการ 
ด้านลักษณะของร้านอาหารพ้ืนเมือง และด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ควรพัฒนาระบบ Mobile Application ที่สามารถใช้กับเครื่องสมาร์ทโฟน ในการเรียกดูข้อมูลที่

อยู่ในรูปแบบต่างๆได ้เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดระนอง  
1.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนการท า Content ประชาสัมพันธ์อาหารพ้ืนเมืองระนองผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
1.3 สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบร้านอาหาร

พ้ืนเมือง ควรประชุมหารือเพ่ือที่จะได้ทราบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
สามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน 

1.4 ควรศึกษาภูมิหลังของอาหารพื้นเมืองระนองอย่างรอบด้าน เพ่ือสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ 
บอกเล่าเป็นเรื่องราว (Story) ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบ เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างอัตลักษณ์ คุณค่า
ให้กับอาหาร 

1.5 สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรเพ่ิมการส่งเสริม
การตลาดให้มากขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพอาหารพ้ืนเมืองระนองในเชิงบวกมี
ความต้องการมาท่องเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารพ้ืนเมืองระนอง เพ่ือที่จะได้ทราบว่า

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองที่แตกต่างกันหรือไม่ 
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2. ควรมีการศึกษาอาหารพ้ืนเมืองในบริเวณใกล้เคียง เช่น อาหารพ้ืนเมืองจังหวัดพังงา เพ่ือน า
ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดอ่ืนๆ 

3. นักวิจัยหรือนักวิชาการ หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดในการ
วิจัยครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในประเด็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยให้ความช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษา จนท าให้การ
วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนองที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพ่ือการศึกษาในครั้ง 

งานวิจัยครั้งนี้ หากก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้แด่บิดา 
มารดา ครูอาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี และหากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562  และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกรณีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2562 โดยศึกษาเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลของบุคคล ทั้งนี้มีกฎหมายที่ประกาศใช้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หลายฉบับ เพ่ือมิให้บุคคลผู้เก็บรักษาข้อมูลน าข้อมูลซึ่งเจ้าของมิได้
อนุญาตไปเผยแพร่ ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 2560  

จากการศึกษาพบว่าแม้จะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกรณีข้อมูลส่วนบุคล แต่ก็มี
กฎหมายที่ออกมาเป็นข้อยกเว้นในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ทั้งที่ความผิดนั้นมีกฎหมายอ่ืนออกมา
รองรับในการกระท าความผิดนั้นอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์2560  
 
ค าส าคัญ : สิทธิส่วนบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคล, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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Cyber Security Act, B.E. 2562 (2019) 

Sujitra Premjitta1, Phawita Khakkhai2 

1 Law program, Faculty of Social Science and Humanities,  

2 Advisor, Faculty of Social Science and Humanities,  

E-mail : s59123440087@ssru.ac.th1, pawita.ka@ssru.ac.th2 
 

Abstract 
This paper aims to analyze legal difficulties regarding execution of the Cyber Security 

Act, B.E. 2562 (2019) and suggest guidelines for a revision of legal provisions regarding 
personal right protection based on the Cyber Security Act, B.E. 2562 (2019). Personal right 
protection regarding personal data was examined. Several laws concerning personal right 
protection regarding personal data have been promulgated in order not to allow a person to 
publish the kept data without an individual consent as the personal data should be 
protected as per the fundamental rights or natural rights as stipulated in Section 32,  
Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017). 

The study showed that ironically, many laws have been issued to protect personal 
rights (personal data), certain laws have also been issued to violate such rights and some 
related offences are already covered in other issued laws i.e., The Computer-related Crime 
Act, B.E. 2560 (2017). 
 
Keywords: personal right, personal data and cyber security 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันประเทศ

ไทยก าลังเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการท าธุรกรรม ข้อมูล
ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในโลกออนไลน์ เช่น internet Banking ค าสั่งซื้อของ
จากเว็บออนไลน์ จะเห็นได้อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจและอยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา 
เป็นอย่างมาก จึงท าให้มีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามหรือถูกละเมิดด้านไซเบอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นการกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ) และเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
สิทธิส่วนบุคคล ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2560 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย ได้บันทึกสถิติภัยคุกคามพบว่าประเทศไทย มีสถิติการคุกคามทางไซเบอร์ตลอดทั้งปี
ผลโดยรวมทั้งหมด 3237 ครั้ง ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน ธันวาคม มีการคุกคามทางไซเบอร์ที่
ได้บันทึกไว้ในสถิติแล้วจ านวนทั้งหมด 2520 ครั้ง โดยการคุกคามที่มากสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้คือ “ความ
พยายามจะบุกรุกเข้าระบบ” ที่บันทึกไว้ได้จ านวน 1102 ครั้ง ซึ่งมากกว่าสถิติที่บันทึกได้ตลอดปี 2560 ถึง 163 
ครั้ง (ไทยเซิร์ต, 2562) ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายโทรคมนาคม  

ในปัจจุบันมีการกฎหมายออกมาเพ่ือคุ้มครองรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นฉบับแรกมีชื่อ
ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 เป็นกฎหมายที่ใช้การแก้ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยกฎหมายใหม่นี้รัฐมีอ านาจอย่างมากในการติดตามความเสี่ยงและภัยคุกคามที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นก็ต้องอยู่ในหลักสากล คือไม่
เป็นการเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานมี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องใช้
อ านาจของตนไม่ให้กระทบต่อความเป็นส่วนตัว และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เริ่มมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2562 
และมีเนื้อหาในกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน ในประเด็นตามมาตรา 61 นั้นเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามขึ้น
ในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือระงับการคุกคามไซเบอร์ สามารถขอข้อมูลจากผู้ครอบครองข้อมูลได้      
แต่เนื่องจากค าว่า ข้อมูล ในพระราชบัญญัตินี้ มิได้บัญญัติค านิยามไว้ จึงตีความหมายได้กว้าง การได้มาซึ่ง
ข้อมูลเพ่ือหาภัยคุกคามอาจได้ข้อมูลในส่วนอ่ืนไปด้วย และในมาตรา 62 วรรคสอง กฎหมายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อ านาจขอข้อมูลผู้ประกอบการได้ หากผู้ประกอบการให้ข้อมูลลูกค้าก็จะถือว่าไม่เป็น     
การละเมิดหรือผิดสัญญา ซึ่งอาจจะกระทบต่อการลงทุนและข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก  

ผู้อ านวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัลฯ ให้ความเห็นว่า “กฎหมายไซเบอร์ให้อ านาจขอข้อมูล
ผู้ประกอบการธุรกิจได้ หากผู้ประกอบการให้ข้อมูลลูกค้าจะไม่เอาผิด นั่นเท่ากับไปท าลายระบบกฎหมาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
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ข้อมูลส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่จะขอเข้ามาดูการสนทนาในมือถือโดยปกติแล้วหากค่ายมือถือยอม
เปิดเผยข้อมูลถือว่าผิดสัญญา แต่ถ้าคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สั่งถือว่าเป็น   
การยกเว้นความผิด นั่นเท่ากับว่าเราไปยกเว้นกฎหมายสัญญากับการละเมิด” และอ านาจในการสั่งให้เอกชน
ต้องให้ข้อมูลหรือต้องปฏิบัติตามที่เลขาธิการสั่งนั้นไม่มีกรอบในการใช้อ านาจ เลขาธิการท าได้เพียงเพราะสงสัย
ว่าจะมีภัย ซึ่งองค์กรแทบทุกองค์กรที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่นั้น เห็นได้ว่าเสี่ยงที่จะมีภัยตลอดเวลา และหลาย
องค์กรโดนโจมตีจากภัยไซเบอร์ทุกวัน การจะอ้างถึงการเชื่อได้ว่าจะมีภัยนั้น ดูจะเป็นอ านาจที่กว้างขวาง
เกินไป (คณาธิป ทองรวีวงศ์: ภูมิ ภูมิรัตน์, 2562) 

โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้ให้ความเห็นว่าข้อกังวลคือเรื่องการให้อ านาจเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลนี้เป็นการให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป ดังนั้นตรงนี้จึงบอกไม่ได้ว่าจะท า
อย่างไร เนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นภัยไม่ร้ายแรง (อังคณา นีละไพจิตร) 
และในมาตรา 66(4) ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน 30 วันเพ่ื อตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์หากเกิดความเสียหาย อาจท าให้เอกชนไม่มั่นใจที่จะลงทุนในกิจกรดิจิตอลในไทย (อธึก อัศวานันท์ , 
2562) 

ดังนั้น ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน หน่วยงาน
เอกชน และเสนอแนะแนวทางในการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลจากการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 2562 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกรณี
ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารทางวิชาการในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ความหมาย
ของการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (2) ศึกษาเรื่องแนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน (3) แนวคิดทฤษฎีเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (4) แนวคิดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (5) หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

1) ความหมายของการรักษาความม่ันคงความปลอดภัยทางไซเบอร์  
ประเทศสิงคโปร์ ให้ความหมาย การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ หมายถึง สถานะที่

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงหรือการโจมตีที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(Cybersecurity Act, 2018) 

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในมาตรา 3 ได้ให้ความหมาย การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายความว่า “มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ 
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และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหารและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ” 

และให้ความหมายของค าว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายความว่า “การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ 
โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิด        
การประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้
จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง” (พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562)  

2) แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เรื่องสิทธิมนุษยชนถูกน ามาให้ความส าคัญค่อนข้างมากในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งแนวคิด

เรื่อง สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิของมนุษย์ทุกคน คือ ผู้เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิดังกล่าวตั้งแต่เกิดจนตายโดย
ปราศจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดทางกฎหมาย และความมุ่งหมายของหลักสิทธิมนุษยชนก็คือเพ่ือเป็นหลักที่
ปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีมาแต่ก าเนิดเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่สามารถแบ่งแยกเพิกถอนหรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนได้ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่นา ๆ ประเทศท าให้เกิดขึ้นเพ่ือให้การส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยเป็นผลลัพธ์จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์ขัดแย้งดังเช่นสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นอีก 
สหประชาชาติได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและโครงสร้างตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งกฎบัตร
สหประชาชาติเองก็ได้ระบุไว้ถึงการยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของ
มนุษย์ หลังจากนั้นจึงได้เกิดการเจรจาเอกสารที่จะระบุถึงรายการสิทธิที่ควรได้รับความคุ้มครอง ซึ่งในขณะนั้น
เรียกกันว่าเป็นร่างแรกของตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ต่อมาสหประชาชาติได้รับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยข้อมติสหประชาชาติ 217 เอ (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ใน
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงถือได้ว่าเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกและเป็นพ้ืนฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ธนา เวสโกสิทธิ์, 2559,หน้า102-
109) 

3) แนวคิดทฤษฎีเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
3.1) ความเป็นมาของสิทธิ 

ในยุคเริ่มแรกเมื่อมีการก่อตั้งรัฐ มีความเห็นกันว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญและไม่ใช้
เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างและกลไกในการปกครองของ
รัฐ แต่ต่อมาในยุคประชาธิปไตย ได้มีการให้ความส าคัญกับสิทธิของประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐธรรมนูญลาย
ลักอักษรของประเทศต่าง ๆ จึงได้มีการบัญญัติเรื่อสิทธิของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นหลักประกัน
ไม่ให้รัฐใช้อ านาจก้าวล่วงเข้าไปลุกล้ าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินสมควร 

3.2) ความหมายของสิทธิ (Right) 
สิทธิ หรือ สิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม 

รวมถึงอ านาจที่จะกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน , 2542)   
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รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา ได้ให้ความหมายของค าว่าสิทธิว่า สิทธิ คือ “ประโยชน์ที่กฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน 
สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นต้น” (มานิตย์ จุมปา, 2557,หน้า 82)  

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิทธิ (Right) หมายถึงอ านาจและความชอบธรรมที่มีกฎหมาย
รับรองไว้ บุคคลจะกระท าการหรือไม่กระท าการใดก็ได้ และสิทธิดังกล่าวท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้
บุคคลใดแทรกแซงสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ 

3.3) สิทธิส่วนบุคคล (Right of Privacy) เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนที่ทุกคนพึงมี และได้รับการคุ้มครอง มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายและจิตใจ มีสิทธิใน    
การด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้อย่างอิสระและมีสิทธิที่จะเลือกอยู่โดยล าพังโดยไม่ถูกแทรกแซงและมี
ความเสมอภาคท่ีจะไมใ่ห้ผู้ใดมาล่วงละเมิดท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2555)  

อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับในปัจจุบันมีความยากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือไปใช้ เช่น การเก็บข้อมูลของลูกค้าในธนาคาร การเก็บข้อมูลของคนไข้ในโรงพยาบาล   
การเก็บข้อมูลจากการซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัวที่ยอมรับและ
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน คือหลักการที่ว่าบุคคลจะมีความเป็นอยู่ส่วนตัวได้ต่อเมื่อสามารถควบคุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับตัวเองได้หรือควบคุมในการเผยแพร่และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนเองโดยบุคคลอ่ืนได้ 

4) แนวคิดทฤษฎีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่บุคคลพึงมี จึงท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือคุ้มครองข้อมูลมิให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล กฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป ได้กล่าวถึงการคุ้มครองความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (ดาวัลย์ ขาวสนิท , 
2561, น.7-8)  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทยนั้น มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ซึ่งก าหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูล และหน้าที่ของผู้เก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล ให้ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูล 
พระราชบัญญัตินี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพราะพระราชบัญญัตินี้ก าหนดหน้าที่ให้ผู้
ควบคุมหรือผู้ใช้ข้อมูล ต้องดูแลไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไป เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information) นั้นมีความหมายที่กว้างและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ในแต่
ละประเทศก็ให้ความหมายที่ต่างกันออกไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ข้อมูลส่วน
บุคคล หมายความว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ” 

ความหมายตาม EU Directive ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อความใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา อัน
ระบุตัวหรืออาจรระบุตัวบุคคลนั้นได้ ซึ่งบุคคลที่อาจถูกระบุตัวได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของบุคคลนั้นเป็นต้น (ETDA, 2560) 

ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในประเด็นของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ข้อมูลมี่ทีลักษณะทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ 
เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพในการสมรส การศึกษา เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวม เปิดเผย 
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หรือใช้ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง
ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว หากมีการน าไปเปิดเผยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึก ชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูล
ได้ หรืออาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือเกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูล โดยข้อมูลประเภทนี้เจ้าของข้อมูล
ต้องการที่จะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับและไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิ ศาสนา ประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรม สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลการใช้
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (อธิพร สิทธิธีรรัตน์, 2558, น.17) 

5) หลักนิติรัฐ (Legal state: Rechtsstaat)  
ค าว่า นิติรัฐ เป็นค าที่ใช้กันในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย มีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการมาจาก

ประเทศเยอรมณี ได้มีการศึกษาทางวิชาการในปลายศตวรรษที่ 19 และตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 ก็ได้มีการใช้
ค านี้อย่างแพร่หลาย ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี19 นิติรัฐ หมายถึง รัฐที่ออกกฎหมายอย่างมีเหตุมีผลในศตวรรษ
ที่ 19 นี้นิติรัฐมิได้หมายถึงเป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐ แต่หมายถึงวิธีการหรือลั กษณะของการกระท า
เป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐให้เป็นรูปธรรม (กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , 2537, น.92) มีผู้ให้ค านิยามความหมาย
ของนิติรัฐไว้หลายท่าน อาทิ 

สมยศ เชื้อ ให้ค านิยามค าว่านิติรัฐ หมายถึง รัฐซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ราษฎรใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้น พัฒนาบุคลิกภาพของตน
ได้ ดังนั้น รัฐประเภทนี้จึงเป็นรัฐที่มีการจ ากัดอ านาจโดยยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของตนอย่างเคร่งครัด         
(สมยศ เชื้อไทย, 2535, น.127)  

หลักนิติรัฐนั้นมีความส าคัญในการขจัดการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้อ านาจเป็นไปตามอ าเภอใจ 
จึงมีความเก่ียวข้องกับสิทธิของบุคคลถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือความเป็นอิสระของ
ปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล จะแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ จะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น จึงจะ
สามารถกระท าได้ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง (บรรเจิด สิงคะเนติ , 
2547) 

ศาสตราจารย์ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ได้อธิบายว่าประเทศท่ีมีการใช้หลักนิติรัฐนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
1.หลักการแบ่งแยกอ านาจ ไม่ให้อ านาจรัฐแก่ผู้ใดผู้หนึ่งใช้อ านาจเป็นผู้เดียว ให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล

ซึ่งกันและกัน 2. ต้องมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือต้องมีมาตรการในการให้      
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. กฎหมายจะต้องมีลักษณะที่แน่นอน ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 4. 
ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบ (ธาริณี มณีรอด, 2559, น.17-18) 

ทั้งนี้บทบัญญัติมาตรานี้ชี้ให้เห็นถึงรากฐานความคิดของหลักนิติรัฐ ในกรณีที่องค์ กรนิติบัญญัติ
สามารถตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดตามที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจองค์กรนิติบัญญัติต้อง
ด าเนินการตรากฎหมายให้สอดคลองกับเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ 

หลักความได้สัดส่วนพอสมควรแกเหตุ (Principle of proportionality) 
ในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นในรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า จะต้องกระท าได เท่าที่

เป็น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติหลักในเรื่องความจ าเป็นไว นี้แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามหลักนิติรัฐและ         
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การยอมรับหลักพอสมควรแกเหตุ  หลักความพอสมควรแกเหตุนั้นเป็นหลักที่มีการจ ากัดอ านาจรัฐไม่ให้เป็นไป
โดยอ าเภอใจ องค์กรนิติบัญญัติแม้วาโดยสภาพไมใช่เป็นองค์กรที่ใช้อ านาจปกครองล่วงล้ าสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยตรง แต่องค์กรนิติบัญญัติก็อาจใช้อ านาจรัฐในการตรากฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได (วรเจตน ภาคีรัตน์, ม.ป.ป.) ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ยังคงมี
หลักอ่ืน ๆ อีกมากมายที่มิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมายที่ตราขึ้นจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกชนจะต้องชัดเจนและมีความแน่นอน เป็นต้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
นอกจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะสามารถรู้ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต การสื่อสาร ของลูกค้าได้

แล้ว ในประเทศไทยยังมีกฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้ามาขอข้อมูลของประชาชนได้ แต่อ านาจ
เหล่านี้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์การใช้อ านาจที่รอบคอบ มีขอบเขตชัดเจน และถูกตรวจสอบได้ ( I law, 2562) 
กฎหมายฉบับที่ให้รัฐสามารถขอข้อมูลได้คือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาตรา62 
และมาตรา 66 ในการรวบรวมข้อมูล สามารถขอข้อมูล เข้าถึงข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลกระทบภัยคุกคามทางไซเบอร์ และในกรณีเร่งด่วน ตามมาตรา 68 
สามารถขอข้อมูลปัจจุบันและต่อเนื่อง และในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2560 มาตรา 18 ที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้าง และในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ หากมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยได้ท าการศึกษาค้นคว้า        

จากหนังสือ บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต าราทางกฎหมายและ
ทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2562 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ  

2. ข้ันตอนการวิจัย  
ผู้วิจัยก าหนดประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิของบุคคลตามมาตรา 62 มาตรา 66 และ มาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 และค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ         
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคล และศึกษาหลักนิติรัฐ เพ่ือใช้ในการตีความตัวบทกฎหมายไม่ให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากแห่งปฐมภูมิที่ได้มาจากเอกสาร

ต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ 2562 และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ บทความวิชาการ วารสารทางกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต   
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ หนังสือ วารสารทางกฎหมาย ต ารา ข้อมูล
ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต การคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
พิจารณาการละเมิดสิทธิของบุคคล และใช้ในการตีความตัวบทกฎหมายเพ่ือไม่ให้เป็นการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเริ่มศึกษาเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ นั้นถือก าเนิดจากอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงตองมีการพัฒนาอย่างมาก การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะ
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วิธีการแบบดั้งเดิมจึงไม่ได้ค านึงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยขอมูลขององค์กรและการจัดการกับความเป็นส่วนตัวในปัจจุบัน (borwell, 2018)  

จากการศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีในเรื่อง สิทธิมนุษยชน นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ได้
มีการก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติเป็นต้นมาและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสิทธิธรรมชาติ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับกฎหมายธรรมชาติ เป็นที่มาของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ภายหลังที่ได้มีการก่อตั้งองค์กร
สหประชาชาติ ได้มีความร่วมมือในการจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเนื้อหาในปฏิญญาสากล
นั้นถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนที่หลาย ๆ ประเทศยอมรับ (อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, 2555, น.57) 

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้
กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิไว้ใน ข้อ 12 ว่า “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว 
ที่อยู่อาศัย การสื่อสารหรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น” 

และประเทศไทยได้น าหลักการปฏิญญาสากลมาบรรจุลงไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนชาวไทย มาตรา 26 มีความว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

มาตรา 32 มีความว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การ
กระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียง
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

จากแนวคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชนเห็นได้ว่าสิทธิของบุคคลในด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ได้รับ   
ความคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มี    
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถ้าหากการกระท าความผิดนั้น มีเหตุร้ายแรงกระทบต่อความปลอดภัย
ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ ก็เห็นได้มีความส าคัญที่จะมีกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไวเบอร์
นี้ เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้   
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับ 2560 
ในมาตรา 18 กล่าวคือ “ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดและหาตัว
ผู้กระท าความผิด (2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่...”  

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562  
มาตรา 62 ในการด าเนินการตามมาตรา 61 นั้นคือ การรวบรวมข้อมูล หรือพยานเอกสาร พยานวัตถุ

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (2) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือส าเนาข้อมูลหรือ
เอกสาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ และผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้น 
ซึ่งกระท าโดยสุจริตย่อมได้รับการคุ้มครองและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญา 

และในมาตรา 66 (4) ในการ ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ ให้ กกม. ยื่นค า
ร้องต่อศาลให้เจ้าหน้าที่ สามารถยึด อายัดคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์ 

แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณามาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 เป็น
เรื่องของการที่จะต้องหาหลักฐานหรือระงับภัยคุกคามไซเบอร์ กฎหมายใช้ถ้อยค าในลักษณะคาดการณ์ คือ 
คาดว่าจะเกิดภัยคุกคาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการจึงใช้อ านาจเรียกขอ
ข้อมูลจากผู้ให้บริการ เพ่ือหาพยาน และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคาม ท าให้ได้ไปทั้งข้อมูลเกี่ยวกับภัย
คุกคาม รวมทั้งข้อมูลอื่นด้วย เช่น ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้งาน ทั้งนี้เมื่อผู้ให้บริการ
ให้ข้อมูลไม่ต้องรับผิดในการละเมิดหรือผิดสัญญา (ภูมิ ภูมิรัตน์, 2562)  

จากการศึกษาในพระราชบัญญัติมิได้มีการบัญญัติไว้ว่าในการใช้อ านาจตามมาตรานี้จะต้องมีการขอ
หมายศาลก่อน คณะกรรมการสามารถออกค าสั่งเลย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ไปนั้นก็มีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครอง
เจ้าของข้อมูลคือ ห้ามเจ้าพนักงานที่ได้ข้อมูลไปเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความผิดและมีโทษปรับและจ าคุก แต่ว่าใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลใดมาจากการใช้อ านาจมีข้อยกเว้นว่าหลักข้อห้ามนี้ “มิให้ใช้บังคับในการกระท าเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” การบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนั้นจะท าให้เกิดการ
จับกุมได้อย่างกว้าง  

นอกจากนั้นจากถ้อยค าในมาตรา 66(4) สามารถ ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ใด ๆ เพ่ือป้องกัน รับมือและลดความความเสี่ยง ผู้ประกอบการบางรายอาจกังวลในการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ ในการเข้าถึงหรือตรวจสอบข้อมูลเพราะกฎหมายมีลักษณะกว้าง ทั้งนี้ข้อมูลในระบบของ
ผู้ประกอบการมีความหลากหลาย ทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลความลับทางการค้า ข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา ในทางธุรกิจนั้นก็ส่งผลให้นักลงทุนไม่มีความมั่นใจเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้มีความเสี่ยง
ต่อข้อมูลของธุรกิจอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามไซเบอร์ เป็นเหตุที่เกิดจากการกระท าความผิดต่อ
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ระบบคอมพิวเตอร์ การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้ผล คือ การหยุดชุดค าสั่งของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
มิใช่การไปหยุดบริการของผู้ประกอบการทางดิจิตอล (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2562) 

 
อภิปรายผล 

หลังจากท่ีมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ยังมีบทบัญญัติ
บางมาตราที่ยงัไม่ชัดเจน โดยพิจารณาได้ดังนี้ 

1. จากบทบัญญัติในมาตรา 60 ที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามไซ
เบอร์ เพียงแค่ก าหนดว่าภัยนั้นร้ายแรงก็สามารถขอข้อมูลบุคคลได้โดยในมาตรา 62 (2) ให้อ านาจไว้โดย
บัญญัติว่า “ในการด าเนินการตามมาตรา 61 เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผล
ผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ (2) มีหนังสือขอ
ข้อมูล เอกสาร หรือส าเนาข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ อ่ืนอันเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการ คือ สามารถขอข้อมูลจากผู้ให้บริการได้ และมิได้มีการบัญญัติไว้ว่าการขอข้อมูลนั้ นต้องขอหมาย
ศาลเสียก่อน จึงมีปัญหาในเรื่องของการจ ากัดความของค าว่า ข้อมูล ไม่ได้มีนิยามไว้ว่าอย่างไร ทั้งนี้ข้อมูลมี
หลายประเภท และก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อมูลทาง
การค้าซึ่งเป็นความลับของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นการไปละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลเมื่อพิจารณาถึงแนวคิด
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว 
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย การสื่อสารหรือจะถูกลบหลู่ เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ       
ความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น” ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรนิยาม
ค าว่าข้อมูลไว้ว่ามีอย่างไรบ้างและให้ผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานมากเกินไปและควรให้มีการบัญญัติในเรื่องการขอหมายศาลในการไปขอข้อมูล ให้เป็นไป
ตามหลักนิติรัฐเพ่ือให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจซึ่งกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  

2. และในบทบัญญัติมาตรา 66 “ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ใน
ระดับร้ายแรง กกม.มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (4) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์” และ
สามารถยึดได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้หากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่กระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์ จึง
ไม่เห็นว่าเป็นการสมควรที่จะบัญญัติกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างกว้างขวางให้เจ้าหน้าที่เช่นนี้ เมื่อพิจารณา
กฎหมาย Cybersecurity Act 2018 ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการอธิบายตัวอย่างของมาตรการแก้ไขใน          
การป้องกันและก าจัดภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ มาตรา 20(2)(b) ที่บัญญัติถึงมาตรการให้      
การแก้ไขเม่ือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางไซเบอร์ คือ  

(a) การลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากคอมพิวเตอร์  
(b) การติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์เพ่ือจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(c) ตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อชั่วคราวจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์จนกระทั่งด าเนินการตาม

วรรค(a) หรือ(b)” เมือ่พิจารเปรียบเทียบกฎหมายสิงคโปร์เน้นไปที่การป้องกันต้นเหตุของการเกิดภัยคุกคามไซ
เบอร์แต่ของประเทศไทยเน้นไปที่การใช้อ านาจยึดอายัดเพ่ือน าไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์  ซึ่งอาจเกิด
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ผลกระทบและอาจไดรับความเสียหายได้ การป้องกันไม่ให้ภัยไซเบอร์เกิดการคุกคามไปมากกว่าเดิมนั้นควรแก้
ที่ชุดค าสั่งของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นปัญหา มิใช่ไปยึดคอมพิวเตอร์นั้น การยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ท า
ให้เจ้าของระบบต้องหยุดการให้บริการจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ซึ่งการหยุดใช้
บริการหลายวันจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ และอาจเกิดการกลั่นแกล้งกันได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรเพ่ิมค าจ ากัดความของค าว่าข้อมูลโดยการแบ่งข้อมูลเป็น 2 ประเภท 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหว เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะไม่ใช้อ านาจได้อย่างกว้างขวางให้เจ้าหน้าที่
สามารถขอข้อมูลทั่วไปได้เท่านั้นและแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 62 โดยเพ่ิมวรรคสามมีความว่า      “ผู้
ครอบครองข้อมูลต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและให้ความสะดวกตามมาตรา 61 แก่เจ้าหน้าที่ หาก
ไม่ให้ข้อมูลก็ไม่เป็นความผิดและการด าเนินการตาม (2) ให้ กกม.ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค ารอ้ง”  

2. แก้ไขบทบัญญัติมาตรา 66 “ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ใน
ระดับร้ายแรง กกม.มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ.. (4) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์” เมื่อ
เปรียบเทียบจากมาตรการแก้ไขปัญญาของต่างประเทศ ควรยกเลิกบทบัญญัติในอนุมาตรานี้เสีย โดยบัญญัติ
ใหม่ว่า “มาตรา 66 ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง กกม.มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ.. (4) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ท าการลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากคอมพิวเตอร์และมีการติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์  
เพ่ือจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ภาวิตา ค้าขาย อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในการ

ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกท้ังให้ค าน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ 
และที่ส าคัญผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุนผู้เขียนในทางการศึกษา ทั้งด้านก าลังใน

และทุนทรัพย์ตลอดมา 
ผู้เขียนหวังว่า วิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายบ้าง ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด

ประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

เอกสารอ้างอิง 
หนังสือภาษาไทย 
กมลชัย รัตนสกาววงศ์.(2537).หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์นิติธรรม 
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.(2549).หลักการใช้อ านาจขององค์กรที่ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ 

และเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ(รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ:บริษัทพีเพรสจ ากัด 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 1 : อักษรเจริญทัศน์. กรุงเทพฯ, 2525 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
403 

มานิต จุมปา.(2557).หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์นิติธรรม 
ธนา เวสโกสิทธิ์ (2559).หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม.วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,18(52),102-105 
สมยศ เชื้อไทย.(2535).ค าอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป พิมพ์ครั้งท่ี2.กรุงเทพฯ:เรือนแก้วการพิมพ์. 
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ.์(2555).สิทธิมนุษยชน พิมพ์ครั้งท่ี5.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์วิญญูชน 
 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
คณาธิป ทองรวีวงศ์.(2555).มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณี

การรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม.วารสารวิชาการ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) , 18(2).สืบค้น 30 กรกฎาคม 2562 จาก 
file:///C:/Users/User/Downloads/29726-Article%20Text-65383-1-10-20150128.pdf 

ดาวัลย์ ขาวสนิท.(2561).มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:ศึกษาเฉพาะกรณี 
ด้านการเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย์.(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562,จาก http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Dawan.Kha.pdf 

บริษัทกสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), ภัยคุกคามทางไซเบอร์กับกฎหมายไซเบอร์ไทย [online], 1 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 2 , แ ห ล่ ง ที่ ม า  https://www.catcyfence.com/it-security/it-
360/cybersecurity -threats-with-thai-laws/ 

บรรเจิด สิงคะเนติ.(2547).การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ.สืบค้น 27 กรกฎาคม 2562   
จาก HTTP://PUBLIC-LAW.NET/PUBLAW/VIEW.ASPX?ID=241 

ธาริณี มณีรอด.(2559).ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562,จาก 
http://LIBDOC.DPU.AC.TH/THESIS/159690.pdf 

วรเจตน ภาคีรัตน์.(ม.ป.ป.).เงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร” ใน
การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย .สืบค้น 30 กรกฎาคม 2562 จาก 
http://lawwebservice.com/lawsearch/AcharnVorachet03.pdf 

อธิพร สิทธิธีรรัตน์ .(2558).ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทอิเล็กทรอนิกส์ .
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562 จาก 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5701033531_3922_2696.pdf 

Borwell.(2018).The Evolution of Cyber Security. Retrieved Sep 3, 2019, from 
https://borwell. com/2018/11/08/the-evolution-of-cyber-security/  

ETDA.(2560). Analytic, Intelligence & Response.สืบค้น 10 กันยายน 2562, จาก file:///C:/Users/ 
User/Downloads/RSA%20Conference%202017%20Report%20%E0%B9%82%E0%B8%
94%E0%B8%A2%20ETDA%20(3).pdf  

file:///C:/Users/User/Downloads/29726-Article%20Text-65383-1-10-20150128.pdf
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Dawan.Kha.pdf
https://www.catcyfence.com/it-security/it-360/cybersecurity-threats-with-thai-laws/
https://www.catcyfence.com/it-security/it-360/cybersecurity-threats-with-thai-laws/
http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=241
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/159690
http://lawwebservice.com/lawsearch/AcharnVorachet03.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5701033531_3922_2696.pdf
https://borwell.com/2018/11/08/the-evolution-of-cyber-security/
file:///C:/Users/%20User/Downloads/RSA%20Conference%202017%20Report%20à¹�à¸�à¸¢%20ETDA%20(3).pdf
file:///C:/Users/%20User/Downloads/RSA%20Conference%202017%20Report%20à¹�à¸�à¸¢%20ETDA%20(3).pdf
file:///C:/Users/%20User/Downloads/RSA%20Conference%202017%20Report%20à¹�à¸�à¸¢%20ETDA%20(3).pdf


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
404 
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บทคัดย่อ 

สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างท าของ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3 ในเรื่องเอกเทศสัญญา ลักษณะ 7 ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถตกลงท าสัญญาได้ด้วยวาจา 
อย่างไรก็ตาม การตกลงด้วยวาจาไม่มีพยานหลักฐานเพ่ือน าสืบถึงข้อเท็จจริง เมื่อมีการฟ้องร้องเป็นคดีความ 
ดังนั้น บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้าง
ของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารจากการศึกษาพบว่า (1) เมื่อผู้รับจ้างได้ท างาน
ตามที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ท าตั้งแต่แรกเริ่ม และในขณะที่ผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการท างานไปสักระยะหนึ่งผู้
ว่าจ้างก็จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานเพ่ิมเติมจากเดิมต่อไปอีกเป็นอย่างมาก โดยไม่มีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นหนังสือต่อกัน โดยผู้ว่าจ้างเพียงให้ค าสั่งในงานไว้ด้วยวาจา จึงเกิดปัญหาต่อมา คือ (2) เมื่อ  
ผู้ว่าจ้าง ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับมอบงานได้ โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธที่จะรับ
มอบงานที่ส่งมอบซึ่งมีหลายกรณีด้วยกัน เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ส่งมอบงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา จึงน ามาเป็นเหตุที่ผู้ว่าจ้างยกขึ้นมาเพ่ือกล่าวอ้างได้ว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่
ท าชุดรุดบกพร่อง ผลตามกฎหมาย คือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ ดังอาศัยข้อกฎหมาย 
ตามมาตรา 599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างไว้ จนกว่าผู้
รับจ้างจะปรับแก้ไขงานทีผู่้ว่าจ้างอ้างว่ามีความช ารุดบกพร่องในงานที่ผู้รับจ้างท า 

 
ค าส าคัญ : สิทธิยึดหน่วง, สัญญาจ้างก่อสร้าง, จ้างท าของ, การบังคับช าระหนี้ 
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Abstract 

A construction contract is a part of made-to-order contract as per civil and commercial 
code, chapter 3, specific contract, type 7 – a verbal contract between employer vs contract is 
feasible; however, it is an agreement with no witnesses to serve as evidentiary facts in a 
defence, given that this paper aims to investigate (1) legal difficulties concerning lien over 
remuneration by made-to-order employer in construction. Documentary research was 
utilized in the study. It was revealed that (1) a contractor was performing his/her works as 
originally ordered by the employer; however, more substantial made-to-order works were 
ordered by the same employer without any written contract or letter and only in verbal 
instruction leading to an ensuing problem: (2) during an inspection and acceptance, a right to 
reject a completed work was applicable, the employer might claim that the contractor used 
mediocre and subpar materials, delivered his/her works above the due date and not in align 
with the contract, all of which can be the grounds used by the employer. If valid, the 
employer has his/her rights to retain a defect product/work delivered by a contractor as per 
Section 599 contained in the civil and commercial code. Such Section empowers a 
remuneration lien in the employer until the defect product/work is rectified as claimed by 
such employer.  

 
Keywords : lien, construction contract, made-to-order and compulsory performance 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีสภาวะการขยายตัวของเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ความต้องการ

ของผู้ว่าจ้างในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยใหม่หรือต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมจึงมากขึ้น ท าให้ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัญหาหนึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประสบพบเจอกัน คือ 
ในเรื่องของ “สัญญาจ้างก่อสร้าง” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการที่จะก าหนดรายละเอียดในการท างาน รวมถึง
ควบคุมคุณภาพและราคาในการก่อสร้างได้ ในทางกลับกันหากข้อก าหนดในสัญญาที่เขียนขึ้นมามีความ
ละเอียดน้อยเกินไปจะท าให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนที่ส าคัญได้ทั้งหมด ซึ่งจะท าให้เกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่าง
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างในภายหลัง เนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติได้จากสัญญา ท าให้การก่อสร้างล่าช้า
ออกไป รวมถึงอาจเกิดการฟ้องร้องต่อศาลกันขึ้นเนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติได้ โดยเฉพาะในโครงการ
ก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น ก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั่วไป งานต่อเติมอาคารขนาดเล็ก เป็นต้น (อดิศร สุรินทร์ธนาสาร, 
2557) 

สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างท าของและมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ สัญญาจ้างท าของเป็นเอกเทศสัญญา อยู่ในลักษณะ 7 ของบรรพที่ 3 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวันโดยบุคคลผู้ว่าจ้างได้ให้ผู้รับจ้างกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างในการนั้นๆ ส่วนผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนจากการ
จ้างท าของนั้นให้กับผู้รับจ้าง กล่าวคือ สัญญาก่อสร้างผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างเมื่อผู้รั บจ้างด าเนินผลงาน
ได้ตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาต่อกัน  แต่
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าหรือมีสาเหตุใดที่เป็นการผิดสัญญา แล้วส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง 
เป็นการจบลงของโครงการก่อสร้างระหว่างคู่สัญญาที่อาจต้องมีการฟ้องร้องด าเนินคดีกัน ซึ่งในกรณีนี้จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายในโครงการก่อสร้างส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน เช่น โครงการต้องล่าช้า ระยะเวลา
ของโครงการเพ่ิมข้ึนหรือถึงข้ันยกเลิกโครงการ เงินลงทุนที่เพ่ิมข้ึน การสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากร 
การพักงานของพนักงานแรงงานจนไปถึงการเลิกจ้างงาน โดยเฉพาะต่อผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง (ปิยเกียรติ เกียรติสมชาย
, ว่าที่ ร.ต., 2549, น. 1) 

สภาพปัญหาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านมักต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง คือ เมื่อผู้รับเหมาได้ตกลงเข้าท าสัญญา
ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่ท าไว้ต่อกันอย่างถูกต้องครบถ้วน 
เมื่องานที่ท าได้ถึงก าหนดเวลาแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบทันตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาจะท าการเข้า
ตรวจสอบงานโดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงจะท าการรับมอบงานจากผู้รับเหมาโดยแบ่งงานที่รับจ้างท า
ออกเป็นแต่ละงวดงานไป แต่อย่างไรก็ตามงานที่ผู้รับเหมาได้ท าขึ้นนั้น ผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้รับเหมา
ท าการต่อเติมเพ่ิมเติมงานนอกเหนือจากสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละงวดงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับเหมา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานนอกสัญญาจ้าง โดยไม่มีการท าสัญญาต่อเติมงานนอกเหนือจากสัญญาจ้างแต่ท าการตก
ลงกันเพียงด้วยวาจา โดยมีหลักฐานเพียงใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเติมงานที่ผู้ว่าจ้างได้ลงลายมือชื่อ
รับทราบรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการต่อเติมงานเพ่ิมจากสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเท่านั้น จึงท า
ให้เกิดปัญหาตามมาว่า ผู้ว่าจ้างอ้างว่างานที่ท าจากการต่อเติมงานเพ่ิมมีความช ารุดบกพร่อง จึงใช้สิทธิยึด
หน่วงสินจ้างไว้ พร้อมเรียกค่าเสียหาย ในฐานความผิดที่ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อเติมงานนอกเหนือจาก
สัญญาจ้าง และฟ้องร้องผู้รับเหมาเป็นจ าเลยในคดีผู้บริโภคต่อศาลต่อไป ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์มาตรา 599 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ท าช ารุดบกพร่องก็ดี 
ท่านว่าผู ้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู ้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร ” ดังนั้น 
สภาพของบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนี้ มีสภาพไม่เอ้ือให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างสามารถบังคับช าระหนี้ได้จาก
ผู้ว่าจ้างเท่าที่ควร ประกอบกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 7 สัญญาจ้างท า
ของ เป็นกฎหมายที่มีมาแต่เดิมมิได้มีการแก้ไขปรับปรุง และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องสัญญา
จ้างท าของ มิได้บัญญัติให้เห็นว่าการจ้างท าของนั้นเมื่อมีการแก้ไขงานจ้างจะต้องท าเป็นหนังสือบอกกล่าวให้
อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ สัญญาจ้างท าของนี้ เป็นสัญญาประเภทที่สมบูรณ์โดยมีเจตนาตกลงกัน กล่าวคือ ไม่จ าเป็น
จะต้องท าตามแบบ คือ ต้องส่งมอบ หรือต้องท าเป็นหนังสือ แต่อย่างใด อนึ่งว่าด้วยพยานหลักฐาน กฎหมายก็
มิได้บังคับให้ท าหลักฐานเป็นหนังสือเพียงตกลงกันด้วยปาก ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้ (จิ๊ด เศรษฐบุต, 2490, น. 148) 
ส่งผลให้เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือทวงถามให้ผู้ว่าจ้างช าระหนี้ที่ค้างค่าก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะปฏิเสธการช าระสินจ้าง
พร้อมกับเรียกค่าเสียหายในความช ารุดบกพร่องของงานที่ผู้รับเหมาได้ท าแล้วเสร็จอย่างบกพร่อง โดยอาศัย
บทบัญญัติในมาตรา 599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ข้างต้นในการใช้สิทธิยึด
หน่วงสินจ้างไว้ไม่ยอมชะร าสินจ้างในแก่ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างอย่างที่ควรจะเป็น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้าง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้าง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ประกอบในบทความวิจัยจากแหล่งอ้างอิง ดังนี้ คือ (1) หนังสือ   
(2) วิทยานิพนธ์ (3) วารสารกฎหมาย โดยรวบรวมและเรียบเรียงอธิบายไว้ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ความหมายและสาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ให้ความหมายของสัญญาจ้างท าของไว้ใน มาตรา 587 โดยบัญญัติ

ไว้ว่า “อันว่าจ้างท าของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน
ส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น” 
เมื่อพิจารณาความหมายของสัญญาจ้างท าของที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็สามารถที่จะแยกพิจารณาถึง
สาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของได้ดังนี้ คือ 

1. สัญญาจ้างท าของเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในสัญญาจ้างท าของ ก็คือ ฝ่ายผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตกลงให้ผู้รับจ้างท าการ

งานสิ่งใดจนส าเร็จให้แก่ตน แล้วจะจ่ายสินจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ส่วนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ก็คือ ผู้รับจ้างที่ตกลงรับ
จะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จ ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง โดยจะได้รับสินจ้างเป็นการตอบแทน ฉะนั้น บุคคลอ่ืนที่
ไม่ใช่คู่สัญญาก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายใดต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ 

2. วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างท าของ 
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สัญญาจ้างท าของนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ก็คือ การที่ผู้รับจ้างตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง จนเป็นผลส าเร็จ ผู้ว่าจ้างมิได้ต้องการเฉพาะแรงงานของผู้รับจ้างแต่เพียงอย่างเดียว ดังเช่น 
นายจ้างต้องการจากลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน 

ส่วนที่เกี่ยวกับการงานที่ผู้รับจ้างจะท าให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้น อาจจะเป็น 
ก. การท าให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เช่น การรับจ้างก่อสร้างบ้าน ถนน สะพาน เฟอร์นิเจอร์ 
ข. การซ่อมแซม ดัดแปลง หรือต่อเติมวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หลังคาบ้านรั่ว ผู้รับจ้างก็รับ จ้าง

ซ่อมหลังคา หรือหากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนบานประตู หรือกระจกหน้าต่าง หรือเปลี่ยนสีของบ้าน จึงจ้างผู้รับ
จ้างมาด าเนินการ 

ค. การท างานโดยไม่ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น จ้างว่าความ จ้างหมอรักษาโรคจ้างแสดง
ภาพยนตร์ จ้างร้องเพลง หรือแสดงดนตรีในวันเกิดหรือวันแต่งงาน 

3. สัญญาจ้างท าของเป็นสัญญาต่างตอบแทน 
ผู้รับจ้างจะได้สิ้นจ้างจากผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์การจ้างของผู้

ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงให้สินจ้างเป็นการตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างท าของจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่
คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการช าระหนี้ต่อกัน โดยสินจ้างที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนนี้ โดยมากเป็น
เงินตรา แต่หากตกลงจ่ายเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนย่อมท าได้ ดังนั้น สัญญาจ้างท าของไม่สามารถเป็นสัญญาแบบ
ท าให้เปล่าได้ (ไผทชิต เอกจริยกร, ดร., 2560, น. 139-143) 

สัญญาจ้างท าของไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องท าตามแบบ 
สัญญาจ้างท าของก็เหมือนกับสัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนา และ

สมบูรณ์โดยการแสดงเจตนาตกลงกัน กล่าวคือ ไม่ต้องท าตามแบบและไม่ต้องมีพยานหลักฐานอย่างไรก็
ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ (ไผทชิต เอกจริยกร, ดร., 2560, น. 169) 

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1633/2525 สัญญาจ้างท าของ กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ดังนั้น แม้โจทก์จะมิได้แนบสัญญาจ้างท าของหรือบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คมาในฟ้อง หรือบรรยายรายละเอียดว่าจ าเลยสั่งให้โจทก์ท าตั้งแต่วันใด กี่คราวบ้างก็
เป็นเรื่องรายละเอียดที่จะน าสืบในขั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่ 

ในกรณีที่สัญญาจ้างท าของมีการท าสัญญาเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ คู่สัญญาก็สามารถ
น าสืบหักล้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวได้เช่นกัน ไม่ต้องห้ามตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วน
ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมา
แสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะ
ได้ยินยอมก็ด”ี ศ. โสภณ รัตนากร อธิบายว่า เมื่อได้มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง นั้นหมายถึง นิติ
กรรมซึ่งกฎหมายก าหนดว่า จะพิสูจน์กันได้ก็โดยพยานเอกสารนั่นเอง นิติกรรมเหล่านี้กฎหมายเห็นว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญ การยอมให้พิสูจน์กันด้วยพยานบุคคลอาจเกิดความไม่แน่นอนและมีข้อโต้แย้งกันได้ง่ายจึงได้ก าหนดให้
ต้องท าเป็นหนังสือ (โสภณ รัตนากร, 2537, น. 204) 

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2186/2507 จ าเลยท าสัญญาจ้างเหมาให้โจทก์ก่อสร้างโรงเรียนเป็น
สัญญาจ้างท าของ ซึ่งกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องท าเป็นหนังสือ แม้ตามแบบแปลนท้ายสัญญาจะแสดงว่าเป็นรูป
อาคาร 4 ห้องเรียน จ าเลยก็มีสิทธิน าสืบพยานบุคคลเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบแปลนนั้นได้ว่า
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คู่สัญญามีเจตนาอันแท้จริงที่จะท าการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจ านวน 8 ห้องเรียน ไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 

สัญญาจ้างท าของในระบบกฎหมาย Civil Law 
เดโช ณ ถลาง (2550, น. 65) สัญญาจ้างท าของ (Werkvertrag) กฎหมายเยอรมันได้มีการให้นิยาม

ความหมายไว้ในมาตรา 631 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ความว่า “คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะรับ
ท างานตามที่ได้สัญญาไว้งานหนึ่งโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายตกลงที่จะให้ค่าตอบแทนจากการงานนั้น” สัญญาจ้างท า
ของตามกฎหมายเยอรมันจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นกันและน าเอาหลักทั่วไปมาใช้เช่นเดียวกับสัญญาซื้อ
ขาย จากค านิยามดังกล่าวตามสัญญาจ้างท าของ สามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้ คือ 

1. สัญญาเป็นสัญญาต่างตอบแทน 
2. มุ่งหมายให้มีการกระท าการ 
3. มุ่งหมายความส าเร็จของงาน 
4. ผู้รับจ้างมีอิสระในการท างาน 
และการงานที่ท าตามที่ได้ตกลงกันนั้นอาจก่อให้เกิดทรัพย์ขึ้นหรือเป็นการแก้ไข หรือไม่เกิดอะไรขึ้นให้

เห็นเป็นรูปร่างเลยก็ตาม แต่มุ่งเน้นถึงการกระท าเป็นส าคัญ โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการกระท าการ
ในสัญญาจ้างท าของแล้วจะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งการพิจารณาลักษณะของการงานได้เป็น 2 ประเภท คือ 
สัญญาที่เป็นการกระท าการเท่านั้นกับสัญญาที่เป็นการกระท าการและส่งมอบทรัพย์สิน  

สัญญาที่เป็นการกระท าการเท่านั้น เช่น การท าความเห็น การท ารายงานหรือวิจัย การจ้างลงโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร หรือจ้างนักแสดงเป็นคราวสั้น เป็นต้น  

ส่วนสัญญาที่เป็นการกระท าการและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น การจ้างซ่อมรองเท้า การจ้างผ่าตัดเสริม
ความงาม การจ้างปรับแต่งเครื่องใช้ การจ้างวาดรูป การจ้างสถาปนิกออกแบบ เป็นต้น 

หลักท่ัวไปของมูลหรือบ่อเกิดแห่งหนี้ 
มูลหรือบ่อเกิดแห่งหนี้มีหลายอย่าง เช่น สัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด (Marcel 

Planiol, 1959, p. 429) หากพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 แล้ว 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มูลหรือบ่อเกิดแห่งหนี้มีที่มา 2 ประการใหญ่ๆ คือ (1) หนี้ที่เกิดจากสัญญาหรือนิติ
กรรม และ (2) หนี้ที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา ได้แก่ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด (อุกฤษ มงคล
นาวิน, 2516, น. 5)  

อย่างไรก็ดี มูลหรือบ่อเกิดแห่งหนี้นั้นหาได้มีที่มาเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 เท่านั้น อาจมีที่มาจากกฎหมายอ่ืน ๆ ก็ได้ ดังนั้น จึงมีนักนิติศาสตร์แบ่งมูลหรือบ่อเกิดแห่ง
หนี้ออกเป็น ดังนี้ (1) บ่อเกิดแห่งหนี้ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเจตนาของบุคคล เช่น นิติกรรม สัญญา เป็นต้น และ 
(2) บ่อเกิดแห่งหนี้ที่เกิดข้ึนโดยไม่ต้องอาศัยเจตนาของบุคคล เช่น จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ หรือละเมิด
ดังที่แยกไว้เป็นลักษณะ ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ เช่น หนี้ในค าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายครอบครัว หนี้ที่จะต้องช าระค่าภาษีอากรหรือหนี้ตาม
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น (จิตติ ติงศภัทิย์, 2523, น.1) 

ดังนั้น บ่อเกิดแห่งหนี้จึงมีที่มาจากเจตนาของบุคคลในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท าขึ้น
ซ่ึงนิติกรรมหรือสัญญา เป็นต้น สัญญาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ได้ทางหนึ่ง “หนี้ในทางสัญญา” (contractual 
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obligation) คือ หนี้ที่มีบ่อเกิดจากสัญญา แบ่งออกเป็น “หนี้โดยตรง” (primary obligation) ซึ่งบางครั้งก็
เรียกว่า “หนี้ตามที่ตกลงกันไว้” (agreed obligation) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการช าระหนี้โดย
เฉพาะเจาะจง (ที่จะต้องส่งมอบสินค้า หรือสร้างบ้าน หรือให้บริการ หรือจ่ายราคาสินค้า เป็นต้น) และ “หนี้
โดยอ้อม” (secondary obligation) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมายให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 
2525, น.12) 

ค าว่า “หนี้” ตามกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่นมีที่มาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งใช้ค าว่า 
“OBLIGATIO” มีความหมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งถูกผูกพันให้กระท าหรือไม่กระท าการใด และบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะบังคับให้บุคคลฝ่ายแรกกระท าหรือละเว้นกระท าการตามที่ผูก พันนั้น 
แนวความคิดดังกล่าวเป็นรากฐานส าหรับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เรียกว่า “กฎหมายลักษณะหนี้” ซึ่งบัญญัติ
ในบรรพ 2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย และบรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น (ไชย
ยศ เหมะรัชตะ, 2523, น. 74-75) 

ส าหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535  นั้นในบรรพ 2 ที่ว่าด้วยหนี้ ในมาตรา 194  บัญญัติไว้แต่เพียงว่า “ด้วยอ านาจ
แห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ อนึ่งการช าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมี
ได”้ จะเห็นได้ว่ามาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้ให้ความหมายของค าว่า “หนี้” ไว้แต่
อย่างไร หากแต่ให้หลักไว้ว่า เมื่อเกิดมีหนี้ขึ้นแล้วฝ่ายที่เรียกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกให้ฝ่ายที่เรียกว่าลูกหนี้
ช าระหนี้ให้แก่ฝ่ายตนได้ จึงเป็นหลักที่ใช้ส าหรับบังคับบัญชาคดีเท่านั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2525, น. 8) 

นอกจากนี้ยังมีนักนิติศาสตร์ก็ได้พยายามอธิบายและให้นิยามความหมายค าว่าหนี้ไว้ต่างกัน บางท่าน
เห็นว่า หนี้คือความผูกพันที่มีผลในทางกฎหมายซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ ชอบที่จะได้รับช าระหนี้ มี
วัตถุเป็นการกระท าหรืองดเว้นหรือส่งมอบทรัพย์สินจากบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ (เสนีย์ ปราโมช, 
2505, น. 363) 

บางท่านได้อธิบายว่า หนี้เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายซึ่งฝ่ายหนึ่งต้องกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ต้องกระท าการนั้นเรียกว่า ลูกหนี้ ส่วนฝ่ายที่ได้รับผลจากการกระท านั้น
เรียกว่า เจ้าหนี้ ส่วนการกระท านั้นแยกออกไปเป็น 3 ชนิด คือ (1) กระท าการอย่างที่เข้าใจกัน (2) กระท าการ
ละเว้นการกระท า และ (3) กระท าการโอนทรัพย์สิน (จี๊ด เศรษฐบุตร, 2522, น. 375) 

เมื่อพิจารณาสาระส าคัญแห่งหนี้แล้วอาจสรุปได้ว่าหนี้ (obligation) คือ ความผูกพันในกฎหมาย
ระหว่างบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้ มีสิทธิหรืออ านาจอันชอบธรรมที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า
ลูกหนี้ ให้จ าต้องส่งทรัพย์สินให้ท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ (ปันโน 
สุขทรรศนีย์, 2514, น. 277-278) 

ที่ว่าต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้นหมายความว่า หนี้หรือสิทธิเหนือบุคคลนี้ต้องมีคู่กรณี 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ทรงสิทธิ อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในหน้าที่จ าต้องช าระหนี้ บุคคลผู้เป็นฝ่ายในหนี้นั้น อาจจะเป็นบุคคล 2 คน
หรือกว่านั้นขึ้นไปก็ได้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล อีกทั้งไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นเรื่องผูกพันกัน
ระหว่างบุคคลสองคนเท่านั้น อาจมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ร่วมอยู่ฝ่ายหนึ่งและมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้
ร่วมอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้  
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ความผูกพันในกฎหมายอันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องหนี้นั้น สิทธิในเรื่องหนี้เป็นบุคคลสิทธิ (Jus 
In Personnam) คือ เจ้าหนี้ มีสิทธิเรียกร้องให้มีการรับผิดจ ากัดตัวบุคคลที่หนี้ผูกพันอยู่เท่านั้น ไม่ผูกพันไปถึง
บุคคลภายนอกจึงท าให้ต่างกับทรัพย์สิทธิ (Jus In Rem) เพราะทรัพย์สิทธินั้นก่อให้เกิดอ านาจและหน้าที่ใน
บุคคลทั่วไปไม่จ ากัด ส่วนที่ว่าหนี้จะต้องมีวัตถุแห่งหนี้นั้น วัตถุแห่งหนี้หมายความถึงข้อก าหนดที่ลูกหนี้จะต้อง
ปฏิบัติการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบทรัพย์สินอย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้แก่เจ้าหนี้และในส่วนของวัตถุประสงค์แห่งหนี้นั้นหมายความถึงประโยคสุดท้ายที่เจ้าหนี้จะพึง
ได้รับจากการปฏิบัติการช าระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้นวัตถุประสงค์แห่งหนี้จึงเป็นปัจจัยก่อให้เกิดหนี้ขึ้นและมี
ขอบเขตไม่จ ากัด เพราะย่อมแล้วแต่ประโยชน์ที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างมุ่งหมายจะได้รับจากสัญญาเป็นเรื่อง  ๆ 
ไป ส่วนวัตถุแห่งหนี้นั้นไม่ว่ามูลหนี้จะเกิดจากอะไรไม่ส าคัญวัตถุแห่งหนี้ย่อมมีอยู่จ ากัดเพียง 3 ประการเท่านั้น 
คือ การกระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบทรัพย์สิน (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2525, น.9) 

แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของการท าสัญญา 
ความหมายและองค์ประกอบของสัญญา 
ส าหรับค าว่า “สัญญา” มีความหมายและองค์ประกอบ ดังนี้  
1. ความหมายของสัญญา สัญญาคืออะไรนั้น ตามกฎหมายโรมันซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหลัก

ธรรมศาสตร์ (jurisprudence) เมื่อพูดถึงหนี้ที่เกิดจากสัญญาแล้วย่อมหมายถึงหนี้ที่เกิดจากข้อตกลง   
(convection or agreement) ดังนั้นตามหลักธรรมศาสตร์ (jurisprudence) สัญญาคือข้อตกลงซึ่งก่อให้เกิด
หนี้หรือสิทธิในบุคคลระหว่างคู่สัญญานั้น (ดาวพฤหัสบดี (นามแฝง), 2524, น. 309) 

2. องค์ประกอบของสัญญาทางแพ่ง 
ไชยยศ เหมะรัชตะ (2525, น. 194-197) สัญญานั้นเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดง

เจตนาของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องแสดงเจตนาเป็นค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกัน 
ดังนั้นสัญญาจึงย่อมต้องมีองค์ประกอบอันเป็นสาระส าคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ  

2.1 ต้องมีบุคคลเป็นคู่สัญญา 2 ฝ่าย 
องค์ประกอบอันเป็นสาระส าคัญประการแรกของสัญญาคือ สัญญาต้องมีบุคคลผู้เป็นฝ่ายในสัญญา

อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป จะมีบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียวแสดงเจตนาท าสัญญาขึ้นหาได้ไม่ ทั้งนี้การแสดง
เจตนาเพียงฝ่ายเดียวอาจเป็นได้ก็แต่เพียงนิติกรรมฝ่ายเดียวเท่านั้น เช่น การท าพินัยกรรม การปลดหนี้ การ
หักกลบลบหนี้ เป็นต้น 

บุคคล หรือที่เรียกว่า “คู่สัญญา” หรือ “ฝ่ายในสัญญา” ซึ่งพิจารณาแล้วคู่สัญญาในด้านหนึ่งคือบุคคล
ที่เป็นผู้ที่ท าสัญญาและในอีกด้านหนึ่งก็คือบุคคลที่ต้องรับผลของสัญญา คู่สัญญานี้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลก็ได้ ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการกระท า หรือที่มีอ านาจ
ในการด าเนินการ และอาจจะมีการให้ตัวแทนเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

บุคคลที่เป็นคู่สัญญานั้นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้รับการแสดงเจตนา ซึ่งหาก
เจตนาถูกต้องตรงกัน ตามข้อตกลงแล้ว ผลของข้อตกลงนั่นก็คือสัญญาส าเร็จขึ้นตามวัตถุประสงค์ของคู่สัญญา 

โดยปกติเมื่อพิจารณาถึงค าว่า คู่สัญญาแล้วจะไม่นิยมพิจารณาในลักษณะที่เป็นตัวบุคคลแต่ละบุคคล 
แต่จะพิจารณาในลักษณะที่เป็นฝ่ายโดยทุกคนมารวมกันเป็นฝ่ายมักมีผลประโยชน์ร่วมด้วยจึงมารวมกันเป็น
ฝ่ายทางสัญญา ส าหรับสัญญานั้นต้องประกอบด้วยคู่สัญญาอย่างน้อยตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป  
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2.2 ต้องมีการแสดงเจตนาตรงกัน 
องค์ประกอบของสัญญาในประการที่สองนี้เป็นผลมาจากหลัก “สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง” ซึ่ง

สัญญาจะเกิดข้ึนหรือเป็นผลส าเร็จต่อเมื่อมีการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนา
เป็นค าเสนอและอีกฝ่ายหนึ่งได้แสดงเจตนาเป็นค าสนอง หากค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย
สัญญาย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าค าเสนอและค าสนองไม่ถูกต้องตรงกัน สัญญาก็ย่อมไม่เกิดขึ้น การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ท าค าเสนอไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ท าค าสนองอันมีข้อความเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัดหรือมีการแก้ไข
อย่างอ่ืนๆ อย่างนี้สัญญาย่อมไม่เกิดขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 359 วรรคสอง      
เพราะคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกัน 

เจตนาที่แสดงออกมานั้นต้องเสนอสนองถูกต้องตรงกัน ต้องไม่เป็นเจตนาที่เกิดขึ้นโดยส าคัญผิด ถูกกล
ฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ การแสดงเจตนาในการท าสัญญา อาจแสดงเจตนาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางวาจา 
ลายลักษณ์อักษร หรืออากัปกิริยาก็ได้ แต่ต้องแสดงออกมาให้ถูกต้องตรงกับใจจริงที่ต้องการแสดงการพิจารณา
ต้องเริ่ม จากกระบวนการในการก่อเจตนาคือ ท าค าเสนอค าสนองแล้วจึงพิจารณาที่เจตนาในการแสดงออกมา
นั้น ส าหรับประเด็นของ “ต้องตรงกัน” นั้นหมายความว่าเจตนาทั้งสองนั้น ได้หล่อหลอมรวมกันเป็นเจตนา
เดียวกัน คือ เจตนาร่วมกันของสัญญา 

การแสดงเจตนาท าค าเสนอและค าสนองอันจะก่อให้ เกิดสัญญาขึ้นได้นั้น ค าเสนอและค าสนอง
ดังกล่าวจะต้องถูกต้องตรงกันในเนื้อหาเป็นเบื้องต้น ส่วนกรณีที่จะถือว่าค าเสนอและค าสนองจะถูกตรงกัน
เมื่อใดนั้นอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณีคือ  

(1) กรณีที่ต้องมีการเจรจา: ที่ว่าสัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกันนั้น
หมายความว่า ค าเสนอและค าสนองดังกล่าวจะต้องถูกต้องตรงกันในทุกข้อที่ทุกฝ่ายประสงค์จะก่อให้เกิด 
ความผูกพันเป็นสัญญาต่อกัน เหตุนี้ถ้าขาดความตกลงกันในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อส าคัญแล้วสัญญายังไม่
เกิดข้ึน ดังนั้นในการท าสัญญาที่มีข้อตกลงหลายข้อ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายย่อมจะต้องท าการเจรจาตก
ลงกัน ในรายละเอียดของสัญญาทุกข้อไป หากคู่กรณีไม่อ่านท าความตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด สัญญา
ที่มุ่งหมายจะท านั้นย่อมยังไม่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 366 วรรคแรก 

(2) กรณีที่ไม่ต้องมีการเจรจา : ในบางกรณีแม้คู่สัญญาจะยังไม่มีการตกลงกันข้อใดข้อหนึ่งแต่มี
พฤติการณ์ที่พึงอนุมานได้ว่า ถึงหากจะยังไม่ได้ท าการตกลงกันในข้อนั้น สัญญาก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 367 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคู่กรณีเพียงท าค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกัน
ในเนื้อหาสาระทีส่อดคล้องกันสัญญาก็เกิดข้ึนแล้วโดยไม่ต้องมีการเจรจาตกลงในรายละเอียด ของสัญญาณนั้น
อีกแต่ประการใด ตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างว่าความ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างท าของชนิดหนึ่งนั้น แม้คู่สัญญาจะยังไม่ได้
ตกลงเรื่องค่าจ้างว่าความอันนับได้ว่าเป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้างท าของซึ่งจะขาดเสียมิได้และจะมีผลท าให้
สัญญาจ้างท าของนั้นไม่เกิดข้ึนก็ตาม แต่ถ้าผู้รับจ้างว่าความได้เข้าว่าความให้แก่ผู้ว่าจ้างอันเป็นการปฏิบัติตาม
สัญญาไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าคู่สัญญามีเจตนาผูกพันกันแล้วแม้ยังไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อ 
สัญญาจ้างท าของก็ยังเกิดขึ้น ส่วนค่าจ้างว่าความนั้นศาลย่อมก าหนดให้ตามจ านวนที่เห็นสมควรโดยควรคิดว่า 
คู่สัญญาจะตกลงกันโดยสุจริตหรือตามปกติประเพณี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1454/2510) 

2.3 ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ในทางภาวะวิสัยและอัตวิสัย 
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องค์ประกอบของสัญญาประการสุดท้ายก็คือ ทุกสัญญาต้องมีวัตถุประสงค์ ส าหรับวัตถุประสงค์ก็คือ
เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่เกิดจากการท าสัญญา หักประโยชน์ในท้ายที่สุดดังกล่าวมาจากตัวสัญญาเอง
เราเรียกว่าวัตถุประสงค์ของสัญญานั้นว่าเป็นวัตถุประสงค์ในทางภาวะวิสัย แต่หากประโยชน์ในท้ายที่สุดมา
จากตัวคู่สัญญาแล้ว เราเรียกว่าวัตถุประสงค์นั้นว่าเป็นวัตถุประสงค์ในทางอัตวิสัย ปกติสัญญาอาจจะมี
วัตถุประสงค์ทางด้านภาวะวิสัยและอัตวิสัยรวมอยู่ด้วยกันก็ได้ ประการส าคัญ วัตถุประสงค์ในทางอัตวิสัยอัน
จะเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญานั้นจะต้องเป็นเป้าหมายอันร่วมกันของคู่สัญญา มิใช่ของแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียง
ฝ่ายเดียว ในสัญญาทุกประเภทจะต้องมีวัตถุประสงค์เสมอ 

สาระส าคัญก็คือ สัญญานั้นต้องมีวัตถุประสงค์เสมอ ส่วนวัตถุประสงค์ของสัญญาอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญา โดยอาศัยหลักเรื่องเสรีภาพในการท าสัญญาก็ได้ ซึ่งจะมีข้อจ ากัดก็เพียงว่า จะต้อง
ไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัย อีกทั้งจะต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150  
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ผิดแผกแตกต่างกับกฎหมายอันมิใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนนั้นย่อมใช้บังคับกันได้หาตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 151 

สัญญาจ้างท าของและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
“สัญญาจ้างก่อสร้าง” นับเป็นรูปแบบหนึ่งของ “สัญญาจ้างท าของ” นับเป็นหนึ่งในเอกเทศสัญญา

ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587-607  โดยที่มาตรา 587 ได้ระบุไว้ว่า “อันว่าจ้างท าของนั้น 
คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง ตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง 
เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น” ดังนั้น การจัดท าสัญญาจ้าง
ก่อสร้างจึงต้องยึดถือแบบอย่างตามการท าสัญญาจ้างท าของ โดยผู้ว่าจ้างมีวัตถุประสงค์  คือ ให้ผู้รับจ้างท า
หน้าที่รับสร้างบ้าน แล้วผู้ว่าจ้างจะให้สินจ้างเป็นการตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง 

โดยข้อก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างท าของนั้นจะถูกบังคับใช้
เป็นข้อก าหนดในสัญญาทันทีเมื่อมีการท าสัญญาจ้างท าของกันเกิดขึ้น ซึ่งในข้อก าหนดไม่ได้มีการระบุไว้ถึง
รูปแบบการท าสัญญา ดังนั้น สัญญาก่อสร้างจึงสามารถท าสัญญาได้ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ได้ นอกจากนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาสามารถเขียนเพ่ิมเติม หรือเขียนข้อก าหนดที่ต่าง
จากที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587-607 เพ่ิมเติมได้ แต่ข้อก าหนดในสัญญาที่เขียน
เพ่ิมเติมลงไปนั้นจะต้องไม่ขัดกับมาตรา 150 ที่ไม่ให้เขียนข้อก าหนดที่ต้องห้ามในทางกฎหมาย รวมถึงผิด
ศีลธรรมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย (อดิศร สุรินทร์ธนาสาร, 2557, น. 12) 

การตีความสัญญา 
ส าหรับหลักการตีความสัญญาในทางกฎหมายไทยนั้น การตีความจะต้องมีการแสวงหาเจตนารมณ์ที่

แท้จริงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งเจตนารมณ์ของคู่สัญญานี้โดยปกติ ได้แก่  เจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายในขณะท าสัญญา โดยมีข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการตีความสัญญา 
คือ มาตราที่ 10-14, 171 และ 368 ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
414 

1. ต้องพิจารณาจากเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาที่ท าขึ้นมากกว่าถ้อยค าส านวนตามตัวอักษรโดยการ
ตีความสัญญานั้นหากเกิดมีการใช้ถ้อยค าที่ไม่ชัดเจนหรือสามารถตีความได้หลายนัย ศาลจะพิจารณาโดยดูจาก
ความมุ่งหมายของคู่สัญญาเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดถือแต่เพียงตามตัวอักษรอย่างเดียว  

2. ต้องตีความไปตามประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีของสัญญานั้น ๆ ด้วยการ
ตีความสัญญาจะค านึงถึงความประสงค์ของคู่สัญญาและต้องยึดตามหลักประเพณีปฏิบัติทั่วไปของธุรกิจนั้น 

3. ต้องตีความให้เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบในมูลหนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อก าหนดในสัญญาไม่
ชัดเจน ศาลจะใช้หลักนี้เพ่ือค้นหาเจตนารมณ์ของคู่สัญญา และหากเป็นกรณีสัญญาส าเร็จรูป จะใช้การตีความ 
“ในกรณีมีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป
นั้น” (อรรยา สิงห์สงบ, 2550) 

หลักการท าสัญญา 
อดิศร สุรินทร์ธนาสาร (2557, น. 13-14) ในการที่จะท าสัญญานอกจากจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ

ของสัญญาแล้ว ยังต้องค านึงถึงหลักการท าสัญญาที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ตัวสัญญาที่ได้ท านั้นมีความเป็น
ธรรมและสามารถใช้คุ้มครองผลประโยชน์ของตัวคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการท าสัญญา
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ต้องมีการระบุชื่อของสัญญาให้ตรงกับเนื้อหาในสัญญา 
2. ควรมีการระบุสถานที่ท าสัญญาไว้ รวมถึงวันที่ท าสัญญา และมีการระบุให้ชัดเจนว่าวันที่ท าสัญญา

เป็นวันเริ่มต้นสัญญาหรือไม่ 
3. ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และอายุ ของคู่สัญญาให้ชัดเจน 
4. ระบุถึงวัตถุประสงค์ของสัญญาให้ชัดเจน รวมไปถึงนิยามทรัพย์ที่เป็นต้นเหตุของสัญญา เช่น การ

ก่อสร้างบ้าน ให้ระบุสถานที่ก่อสร้าง 
5. ต้องมีการระบุราคาในตัวสัญญาไว้อย่างชัดเจน 
6. ระบบถึงหน้าที่ของคู่สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
7. หากมียกเว้นกฎหมายใด ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน 
8. ข้อก าหนดในการยกเลิกสัญญา ควรระบุไว้ว่าสัญญายกเลิกได้อย่างไร รวมไปถึงกรณีที่ผิดสัญญา

อย่างไรจึงสามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งรวมถึงค่าปรับในการยกเลิกสัญญาด้วย 
9. ระบุถึงจ านวนสัญญาที่ได้จัดท าขึ้น ว่ามีกี่ฉบับ ใครเป็นผู้ถือ รวมถึงหากต้องมีการปิดอากรแสตมป์

ต้องติดให้เรียบร้อย 
ความหมายของสิทธิยึดหน่วง 
เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันของไทย มิได้มีบทบัญญัติใดให้

ความหมายค าว่า “สิทธิยึดหน่วง” ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งโดยหลักสิทธิยึดหน่วงส่วนใหญ่ก็อยู่ในกฎหมายเฉพาะ
เรื่องอย่างกระจัดกระจาย และอีกส่วนหนึ่งก็ศึกษาได้จากค าพิพากษาของศาลที่ได้ วินิจฉัยจากลักษณะของ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไปจากความเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงสามารถสรุปได้ว่า “สิทธิยึด
หน่วง” หมายถึงสิทธิหรืออ านาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าหนี้
ผู้มีสิทธิยึดหน่วงซึ่งครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืนและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น โดย
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เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วงมีสิทธิที่จะยึดถือทรัพย์สินนั้น ให้อยู่ในความครอบครองของตนต่อไปจนกว่าจะได้รับ
ช าระหนี้จากลูกหนี้จนสิ้นเชิง (วชิรพร จารุวัฒนกุล, 2554, น. 26-27) 

เปรียบเทียบสิทธิยึดหน่วงกับสัญญาต่างตอบแทน 
สัญญาต่างตอบแทน หมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันหรือต่างฝ่ายยัง

มีหนี้ที่จะต้องช าระตอบแทนซึ่งกันและกัน เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างท าของ เป็นต้น 

ผลของการไม่ช าระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 369 กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ของตน จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ช าระ
หนี้แก่ตนก่อนได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือทั้งสองฝ่ายต้องมีการช าระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณี
ที่หนี้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ถึงก าหนดช าระพร้อมกันด้วย หากหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถึงก าหนดช าระแต่
หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนดช าระ ในกรณีเช่นนี้คู่สัญญาฝ่ายที่หนี้ถึงก าหนดช าระจะปฏิเสธไม่ช าระหนี้
ของตนโดยเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งช าระหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระไม่ได้ การช าระหนี้ตามสัญญาต่างตอบ
แทนได้แก่ การกระท า งดเว้นการกระท า หรือส่งมอบทรัพย์ (ศักดิ์ สนองชาติ, 2539, น. 409-410) 

การบังคับช าระหนี้ 
การบังคับช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้นโดยเจ้าหนี้

บังคับช าระหนี้ได้ตามประเภทของวัตถุแห่งหนี้ เพราะวัตถุแห่งหนี้แต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน การ
บังคับชาระหนี้จึงแตกต่างกันไปด้วย การใช้สิทธิเรียกร้องในการให้ลูกหนี้ชาระหนี้ท าให้เจ้าหนี้บังคับชาระหนี้ได้
เอง หรือต้องใช้สิทธิทางศาลนั้น ก็เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จึงต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับช าระหนี้ว่ามีสิทธิบังคับช าระหนี้อย่างไรบ้าง และจะต้องพิจารณาการ
บังคับชาระหนี้ตามประเภทของวัตถุแห่งหนี้ด้วย 

เมื่อมีหนี้เกิดขึ้น และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ ดังที่
บัญญัติในมาตรา 194 ว่า “ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้...” หาก
ลูกหนี้ยังคงเพิกเฉย ไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้ก็ขอบังคับช าระหนี้ได้ ตามมาตรา 213 บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้
ละเลยเสียไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับช าระหนี้ก็ได้...” ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางศาล 
เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิจะบังคับช าระหนี้ได้ด้วยตนเอง มีเพียงสิทธิที่จะขอบังคับเท่านั้น เพราะสิทธิทางหนี้เป็ นเพียง
สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้เท่านั้น หามีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้โดยตรงเหมือนกับทรัพยสิทธิที่มี
อ านาจบังคับการเอาด้วยอ านาจตนเองไม่ (สุนทร มณีสวัสดิ์, 2557, น. 84) 

หนี้ที่เกิดจากมูลสัญญานั้น การที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้ตามมาตรา 
213 หรืออาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 386 บัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อ
สัญญา หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมท าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง... แสดง
เจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่” ดังนั้น เจ้าหนี้อาจใช้สิทธิบังคับช าระหนี้ตาม
มาตรา 213 โดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 386 ถึงมาตรา 388 หรือเจ้าหนี้อาจจะไม่ใช้สิทธิบังคับ
ช าระหนี้ตามมาตรา 213 โดยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 386 ถึงมาตรา 388 เพ่ือให้คู่กรณีกลับคืนสู่
ฐานะเดิมตามมาตรา 391 ก็ได้ แต่จะใช้สิทธิทั้งสองทางพร้อมกันไม่ได้ ต้องเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น เพราะ
ถ้ามีการเลิกสัญญาแล้วย่อมไม่มีมูลหนี้ที่จะบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได้ (ไพโรจน์, 2559, น. 87-88) 
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หลักเกณฑ์ในการบังคับช าระหนี้ 
พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ (2559, น. 34-45) การที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ต้อง

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ หนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว ลูกหนี้ละเลยไม่ช าระหนี้ และหนี้นั้นเป็นหนี้ที่
เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ 

1. หนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว 
การถึงก าหนดช าระหนี้อาจเป็นการถึงก าหนดตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้หากหนี้ดังกล่าวไม่ได้

ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้ ในบางกรณีการถึงก าหนดแห่งหนี้นั้นอาจอนุมานเอาจากพฤติการณ์ต่างๆ ได้ แต่หาก
หนี้ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้และไม่สามารถอนุมานเอาจากพฤติการณ์ต่างๆ ได้ เจ้าหนี้ย่อมเรียกให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้โดยพลัน ดังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าเวลา
อันจะพึงช าระหนี้นั้นมิได้ก าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะ
เรียกให้ช าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช าระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน” 

2. ลูกหนี้ละเลยไม่ชาระหนี้ 
เสนีย์ ปราโมช (2560, น. 622-623) การที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบังคับช าระหนี้นอกจากหนี้ต้องถึงก าหนด

แล้วยังต้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้ละเลยไม่ช าระหนี้ของตน ค าว่า “ละเลย” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ลูกหนี้ไม่ใส่
ใจที่จะช าระหนี้ ความหมายของ ค าว่า “ละเลย” ในมาตรา 213 วรรคหนึ่ง คือ การไม่ช าระหนี้ กฎหมายไม่ได้
มุ่งท่ีความใส่ใจของลูกหนี้ ไม่ว่าลูกหนี้จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ แม้ลูกหนี้จะไม่ใส่ใจแต่ไม่ช าระหนี้ให้ส าเร็จก็ได้ชื่อว่า
ละเลยไม่ช าระหนี้ ผลคือ เจ้าหนี้สามารถขอให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามที่เป็นหนี้กันได้ และการที่
ลูกหนี้ละเลยไม่ช าระหนี้ตามมาตรา 213 นั้นหมายถึงกรณีไม่ช าระหนี้เสียเลย มิใช่ช าระหนี้ล่าช้าหรือช าระหนี้
บกพร่อง ส่วนเมื่อไรลูกหนี้จึงจะได้ชื่อว่าละเลยไม่ช าระหนี้นั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องที่หนี้ถึงก าหนด ตราบ
ใดที่หนี้ยังไม่ถึงก าหนดเวลาจะต้องช าระ ลูกหนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าละเลยไม่ช าระหนี้ ในกรณีที่หนี้มีเวลาก าหนด
ช าระไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน ก่อนถึงก าหนดเวลานั้นลูกหนี้ยังได้ประโยชน์แต่เงื่อนเวลา เว้นแต่การจะได้ไปเป็น
เหตุให้ลูกหนี้ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาไม่ได้ แต่ในกรณีท่ีหนี้ไม่มีเวลาช าระก าหนดไว้ เมื่อใดที่ลูกหนี้จึงจะ
ชื่อว่าละเลยไม่ช าระหนี้จะต้องเข้าใจว่า ตราบใดที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้บอกกล่าวทวงถามไป ลูกหนี้ย่อมไม่สามารถ
จะรู้ได้ว่าเจ้าหนี้ต้องการให้ช าระหนี้นั้นหรือไม่ เพราะฉะนั้นจะว่าลูกหนี้ได้ละเลยไม่ช าระหนี้ยังไม่ได้จนกว่า
เจ้าหนี้จะบอกกล่าวทวงถามไปแล้วลูกหนี้ไม่ใช้  

3. เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ 
แพรทิพย์ ชาติสวัสดิ์ (2560, น. 34-38) หลักเกณฑ์ประการสุดท้ายส าหรับการใช้สิทธิบังคับช าระหนี้ 

คือ หนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ กล่าวคือ ต้องเป็นหนี้ในแพ่งและการช าระหนี้
ไม่ตกเป็นพ้นวิสัย 

3.1 หนี้ในแพ่ง 
หนี้อาจแบ่งออกเป็นหนี้ในแพ่ง และหนี้ในธรรมหรือหนี้ธรรมดาความหมายของหนี้ทั้งสองชนิดนี้อาจ

อธิบายได้ว่า หนี้ในแพ่ง คือ หนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ ส่วนหนี้ใน
ธรรมหรือหนี้ธรรมดา คือ หนี้ที่มีข้อบกพร่องที่ท าให้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ แต่มีผล
บางอย่างเช่นเดียวกับหนี้ในแพ่ง เช่น ถ้าลูกหนี้ช าระหนี้ไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ น ามาหักกลบลบหนี้กับหนี้อ่ืนได้ 
แปลงหนี้ใหม่ได้ ตัวอย่างหนี้ในธรรม เช่น หนี้ที่กฎหมายห้ามฟ้องร้องบังคับคดีหากขาดหลักฐานเป็นหนังสือ 
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เช่น หนี้ตามสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์และสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคา 20,000 บาทขึ้นไปตาม
มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม หนี้ตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 538 หนี้กู้ยืมเงินเกินกว่ า
สองพันบาท ตามมาตรา 653 หนี้ค้ าประกัน มาตรา 680 หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา 
851 นอกจากนี้ยังมีหนี้ที่ช าระตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคมตามมาตรา 408 (3) โดย
ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีตามมาตรา 411 การให้โดยธรรมจรรยาหรือให้ในการสมรสตาม
มาตรา 535 (3) (4) เป็นหนี้ในธรรมด้วย 

3.2 การช าระหนี้ต้องไม่ตกเป็นพ้นวิสัย 
หนี้ที่เจ้าหนี้จะสามารถบังคับให้ลูกหนี้ช าระได้นั้นต้องยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถบังคับให้ช าระหนี้ได้  

หากการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เจ้าหนี้ย่อมไม่สามารถบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้นั้นได้ การที่จะถือว่า       
การช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนั้นในเบื้องต้นมีความหมายว่าการช าระหนี้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ไม่
สามารถท าได้ หากการพ้นวิสัยนั้นได้เกิดขึ้นแล้วขณะท าสัญญา สัญญานั้นย่อมเป็นโมฆะตามมาตรา 150 อัน
หมายถึงว่าไม่มีหนี้เกิดข้ึน ไม่ต้องมาพิจารณาในเรื่องสิทธิของเจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้ แต่หากการช าระหนี้
กลายเป็นพ้นวิสัยหลังจากที่ได้ท าสัญญากันแล้วลูกหนี้ย่อมหลุดพ้นจากการช าระหนี้ ตามมาตรา 219 ซึ่งมีทั้ง
การพ้นวิสัยในลักษณะที่ไม่มีใครสามารถช าระหนี้นั้นได้ตามมาตรา 219 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าการช าระหนี้
กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ
นั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการช าระหนี้นั้น” และลักษณะที่เฉพาะตัวลูกหนี้เองไม่สามารถช าระ
หนี้นั้นได้ตามมาตรา 219 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่
สามารถจะช าระหนี้ได้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ที่ท าให้การช าระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้น ” 
เช่น ก. ท าสัญญาซื้อรถยนต์จาก ข. หลังจากท าสัญญาแล้วปรากฏว่ารถถูกไฟไหม้หมดทั้งคัน ไม่ว่าใครก็ไม่
สามารถส่งมอบรถคันนี้ให้ ก. ได้ ถือว่าการส่งมอบรถกลายเป็นพ้นวิสัย หรือ ก. ท าสัญญาจ้าง ข. ให้เป็น
ทนายความเขียนค าให้การแก้คดี ปรากฏว่า ข. เส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพาตท าไม่ได้ แม้การเขียน
ค าให้การแก้คดีจะเป็นไปไม่ได้ส าหรับ ข. เท่านั้นแต่กฎหมายไทยถือว่าการช าระหนี้นั้นกลายเป็นพ้นวิสัย 

เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิร้องขอให้
ศาลบังคับการช าระหนี้ให้ ซึ่งกฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 

การใช้สิทธิบังคับช าระหนี้ของเจ้าหนี้นั้น เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้โดยพลการหรือใช้ก าลังบังคับลูกหนี้
ไม่ได้ เจ้าหนี้ต้องใช้วิธียื่นฟ้องลูกหนี้ต่อศาล เพ่ือให้ศาลบังคับช าระหนี้นั้นและการบังคับช าระหนี้มิใช่ว่าเจ้าหนี้
จะบังคับได้ทุกกรณี เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได้ต่อเมื่อสภาพแห่งหนี้เปิดช่องให้บังคับช าระ
หนี้ได้ ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง เจ้าหนี้ต้องบังคับช าระหนี้โดยวิธีอ่ืนดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 213 วรรคสองและวรรคสาม 

เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ ศาลย่อมสั่งให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ อันเป็นการบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกหนี้ต้องช าระหนี้ให้ตรงตามความประสงค์
อันแท้จริงแห่งมูลหนี้และตามวัตถุแห่งหนี้นั้น ๆ โดยวัตถุแห่งหนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ กระท าการ งดเว้นกระท า
การ และส่งมอบทรัพย์สิน การบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงจึงแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุแห่งหนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสารจากวิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจ้างท าของ สัญญาจ้างก่อสร้าง สิทธิยึดหน่วง และการบังคับช าระหนี้เป็นส าคัญ ตัวบท
กฎหมาย ต าราทางกฎหมาย บทความทางกฎหมายและจากวารสารกฎหมาย ค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาของ
ศาลที่เกี่ยวข้องกับจ้างท าของ ตามมาตรา 599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือเป็นข้อมูลใน    
การวิเคราะห์ปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ 

2. ขั้นตอนการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดประเด็นปัญหาเรื่องการใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้างและ

ค้นคว้าเรื่อง แบบของสัญญาทางแพ่ง วิธีการบังคับช าระหนี้ในชั้นศาล และการท าสัญญาไว้เป็นหลักฐานแทน
การแสดงเจตนาไว้ในสัญญา มาปรับใช้ในงานจ้างก่อสร้าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้การเก็บข้อมูลจากแห่งปฐมภูมิ ที่ได้มาจากเอกสาร อาทิ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิยึด

หน่วงสินจ้างของนายจ้าง ตามมาตรา 599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
เช่น ต ารา หนังสือ วารสารทางกฎหมาย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างของประเทศไทย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ 

สัญญาจ้างก่อสร้าง ค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับจ้างท าของ ตามมาตรา 599 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ต ารา หนังสือ วารสารทางกฎหมาย 
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการตีความบทบัญญัติมาตรา 599 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือลดความได้เปรียบเสียเปรียบของฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง และเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ท้ังสองฝ่าย 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัญหาในเรื่อง การใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา คือ ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท า
ของในงานก่อสร้าง ผู้วิจัยพบว่ามีปัญหาดังนี้ คือ 

1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 ในเรื่อง การขอบังคับช าระหนี้ต่อศาล  
กรณีท่ี ผู้ว่าจ้างไม่ยอมช าระสินจ้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา เนื่องจากผู้ว่าจ้างอ้างว่างานที่
ท าจากการต่อเติมงานเพิ่มมีความช ารุดบกพร่อง จึงใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างไว้ พร้อมเรียกค่าเสียหายใน
ฐานความผิดที่ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อเติมงานนอกเหนือจากสัญญาจ้าง และฟ้องร้องผู้รับเหมา
เป็นจ าเลยในคดีผู้บริโภคต่อศาล หากคู่สัญญาได้ท าข้อตกลงกันไว้ในสัญญาก็มีสิทธิในการเรียกร้องได้โดยการ
พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ว่ามีความเสียหายจริง ไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงพยานเอกสารเสมอไป อาจอิงด้วย
การใช้พยานบุคคลซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ได้รู้ ได้เห็น เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องงานที่จ้างกันท าได้ ซึ่งกฎหมายก็ให้
น าสืบได้ แต่ความน่าเชื่อถือของพยานที่น าสืบจะไม่ดีพอ เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ยกตัวอย่าง 
เช่น ในการน าสืบพยานบุคคลของฝ่ายผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างอยู่เสมอว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ งานส่งมอบ
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แล้วโดยงานสมบูรณ์ ไม่มีความช ารุดบกพร่อง หรือ ผู้รับจ้างท าตามค าสั่งที่ผู้ว่าจ้างให้ท า มิได้ท าการงานนอก
ค าสั่งแต่อย่างใด หรือ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานไปแล้วโดยไม่ได้โต้แย้งใดๆ ส่วนฝ่าย ผู้ว่าจ้างจะอ้างว่า ผู้รับ
จ้างส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน ผู้รับจ้างจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาท าให้ผู้ว่าจ้างเกิดความ
เสียหาย หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ า ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่ตกลง จึงท าให้งานมี    
ความช ารุดบกพร่อง มีรอยแตกร้าว พ้ืนยุบ เทพ้ืนไม่เรียบร้อย เป็นต้น จึงเป็นเหตุท าให้ ผู้ว่าจ่าง ใช้ข้ออ้าง
ดังกล่าวข้างต้น ในการยึดหน่วงสินจ้างไว้ไม่ยอมชะร าสินจ้างให้แก่ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง 

2. ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีสัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานที่มีการตรวจสอบและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ
เป็นที่ได้รับความนิยม อาทิ เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC , AIA (American Institute of 
Architects), AGC (Associated General Contractors of American), EJCDC (Engineers Joint 
Contract Documents Committee) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีสัญญาก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ก็มิได้
แก้ปัญหาในงานก่อสร้างได้อย่างครอบคลุมในเฉพาะงาน เพราะ งานก่อสร้างไม่มีรูปแบบของสัญญาที่ แน่นอน 
ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกัน เพราะกฎหมายเปิดช่องให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะท าสัญญากันได้อย่าง
เสรี (อดิศร สุรินทร์ธนาสาร, 2557, น.14) 

3. ทางออกของปัญหาอีกทางหนึ่ง คือ การพูดคุย เนื่องจากการฟ้องร้องอาจจะเสียเวลา หรือ 
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น การหันหน้าเข้าคุยตกลงเงื่อนไขกันใหม่อาจจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่าแต่หาก
ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ต้องถึงขั้นฟ้องร้อง ก็อาจใช้แนวทาง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตาม มาตรา 386 ถึง มาตรา 388 เพ่ือให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา 391 ก็ได้ 
ดังตัวอย่างฎีกาที่ 1852/2558 ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อสร้างเนื่องจากไม่ตั้งเสาหลังบ้านให้แล้วเสร็จ 
โจทก์ไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากจ าเลย แต่การที่โจทก์มีหนังสือซึ่งเป็นเนื้อหาเป็นการทวง
ถามให้ช าระค่าจ้างและบอกเลิกสัญญาไปยังจ าเลยและจ าเลยก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังโจทก์และไม่ยอม
ให้โจทก์ท างานต่อไป ตามพฤติการณ์ถือว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจ าเลยเลิกกันโดยปริยาย โจทก์จ าเลยต่างไม่
มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการที่สัญญาเลิกกัน แต่เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์กับจ าเลยซึ่งเป็นสัญญาจ้าง
ท าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 เป็นสัญญาต่างตอบแทน โจทก์จ าเลยต้องให้อีกฝ่าย
หนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 391 วรรคหนึ่ง โจทก์
ท างานให้จ าเลยแล้วเสร็จไปบางส่วนไม่อาจกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมได้ กรณีต้องบังคับตามมาตรา 391 
วรรคสาม จ าเลยต้องจ่ายค่าแห่งการงานของโจทก์นั้น 

เมื่อดูจากฎีกาฉบับนี้ เมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกันเสียแล้ว ให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่ฝ่ายผู้รับจ้าง
มักจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมไม่ได้ เนื่องจากมีการท างานที่ไม่ได้ใช้ เฉพาะแรงงาน แต่มีการขุดเจาะและจ้างบุคคล
อ่ืนมาท างานแก่ผู้ว่าจ้างหรือโจทก์ ดังนั้น ผู้รับจ้างย่อมต้องได้ค่าแห่งงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องช าระเงินเช่น
ว่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 บัญญัติว่า “ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมี
สิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้...” 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิยึดหน่วงสินจ้างของผู้ว่าจ้างท าของในงานก่อสร้าง  ผู้วิจัยพบว่า

ปัญหาที่ส าคัญของผู้ว่าจ้างที่ไม่ยอมช าระสินจ้างให้แก่ผู้รับเหมา เนื่องจาก มิได้ท าสัญญาแก้ไขงานก่อสร้าง
เพ่ิมเติมเอาไว้ โดยผู้ว่าจ้าง อาจมีการให้ผู้รับเหมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานอยู่บ่อยครั้ง และในแต่ละครั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมงาน ก็จะมีรายละเอียดที่เพ่ิมเติมเข้ามาเป็นจ านวนมาก ทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างงาน
เพ่ิมเติม อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็มากเพ่ิมขึ้นตามกันไปและโดยส่วนมาก เมื่อผู้ว่าจ้างไม่พอใจกับการแก้ไขงานที่
ผู้รับเหมาได้แก้ไขเพ่ิมเติม ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาใน
ที่สุด ซึ่งวิธีการป้องกันปัญหาคือ ผู้ว่าจ้างควรจะมีการตามงานผู้รับจ้างสม่ าเสมอ หากเมื่อใดที่ผู้รับจ้างท างาน
นอกแบบ ไม่เป็นไปตามสัญญา ให้หยุดการก่อสร้างทันที และตกลงงานที่ว่าจ้างเพียงเท่าที่ได้รับ ความเสียหาย
ก็จะเกิดน้อยลง หรือหากผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างบุคคลอื่นมาท างานต่อเองเนื่องจากผู้รับจ้างท าผิดแบบ ก็อาจจะเรียก
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้างนั้นได้อีก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการบัญญัติเพ่ิมเติมมาตราไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 7 เรื่องจ้างท าของ 
เพ่ือมิให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ดังนี้ คือ อันสัญญาจ้างท าของนั้น หาก
มิได้มีหลักฐานในการจ้างงานเพื่อท าของไว้เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเป็น
ส าคัญ หรือ หากมิได้มีหลักฐานในการแก้ไขเพ่ิมเติมงานไว้เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้สัญญาจ้างท าของเป็นสัญญาที่มีแบบ
ก าหนดไว้โดยชัดเจน ต่างจากหลักเดิมของสัญญาจ้างท าของที่ไม่ต้องท าตามแบบและไม่ต้องมีพยานหลักฐาน
อย่างไร ก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคลังสินค้าอันตรายให้มีระบบการบริการจัดการที่เป็นมาตรฐาน  ตอบรับความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า โดยวิธีการวิจัยเริ่มต้นจากศึกษากระบวนการท างานของคลังสินค้าอันตราย และระบุถึง
สาเหตุของปัญหาด้วยผังแสดงเหตุและผล หรือผังก้างปลา เพ่ือท าให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในคลังสินค้าอันตราย จากนั้นน าสาเหตุดังกล่าวมาวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
กระบวนการท างานในคลังสินค้าอันตรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายสรุปปัจจัยหลักที่ส่งผลให้     
การด าเนินงานในคลังสินค้าอันตรายเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการใน
คลังสินค้าอันตราย โดยจากการศึกษาพบว่า การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากร รวมถึงการจัดตารางเวลาของผู้ปฏิบัติงาน และรถที่ใช้ในการจัดส่งมีต่อโดยตรงต่อการบริหาร
คลังสินค้าอันตราย นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้บริการจัดการคลังสินค้าอันตรายให้
ประสบความส าเร็จคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อทั้งภายในและภายต่อองค์กร 
ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดีองค์ประกอบทั้ง 4 จะน ามาสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการคลังสินค้า
อันตราย 

 
ค าส าคัญ : คลังสินค้าอันตราย, โมเดลการบริหารจัดการ, การจัดการคลังสินค้า, ผังแสดงเหตุและผล 
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Abstract 

This study aims to propose a model for successfully to manage dangerous 
warehouse to develop the standard of manage management for dangerous goods that, 
there are many requirements from the customer. The methodology starts with a study 
about the flow process of dangerous goods warehouse. Then, to identify the cause of the 
problem by using the Cause-and-Effect Diagram or Fishbone Diagram for finding the root 
cause of the problem and solving that problem. After that, that root causes of problems 
were analyzed and suggested the solution for developing the efficiency of dangerous goods 
warehouse. Finally, the significant factors that affect to manage warehouse will be 
summarized with a model. The result of this study shown the preventive inspection for 
equipment, resource management, schedule planning for operators and vehicles are a 
significant factor for succession to manage dangerous goods warehouse. Moreover, 
Information Technology is the critical factor to be focused on connecting between internal 
and external warehouse. In conclusion, 4 elements will be lead to success in managing the 
dangerous goods warehouse. 
 
Keywords : Dangerous Warehouse, Managing Model, Warehouse Management 
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บทน า 
จากแนวโน้มการขยายตัวของการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเลที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ  

11.1 ในปี 2558 ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ดังที่ระบุในรูปที่ 1 แบบรายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยประจ าปี 2559 เนื่องจากการขนส่งทางเรือหรือทางชายฝั่งทะเลเป็นการขนส่งชนิดเดียวที่สามารถขนส่ง
สินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ จึงส่งผลให้ทั้งในอดีตและใน
ปัจจุบันรวมถึงอนาคต รูปแบบการขนส่งสินค้าทางเรือหรือชายฝั่งทะเลเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความส าคัญ
ต่อประเทศไทย และนอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับหนึ่งในสามที่มีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท่าเรือดังกล่าวคือ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือมีตู้สินค้าผ่านมากที่สุด
อันดับที่ 23 ของโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานสถิติการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ไว้ดังนี้ คือ  
มีสินค้าขาเข้า 2,456,602.066 ล้านบาท และสินค้าขาออก 3,254,236.902 ล้านบาท โดยสินค้าที่ ผ่านเข้า 
ออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบไปด้วย สินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้ารถยนต์ สินค้าเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 
หรือพืชผลทางการเกษตร สินค้าภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เพ่ือน ามาเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต 
โดยข้อมูลดังกล่าวได้ระบุไว้เป็นของปีงบประมาณ 2555 โดยส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รูปที่ 1 
ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (พันตัน) 

 

 
ทีม่า: กระทรวงคมนาคมส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). รายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทย 

 
ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในท่าเรือแหลมฉบังที่ท าให้ท่าเรือต้องหยุดให้บริการ เนื่องจากความเสียหายที่

เกิดขึ้นส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความน่าเชื่อถือของภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ 
คลังสินค้าอันตรายที่ท าหน้าที่บริหารจัดการสินค้าอันตรายที่รับจากท่าเรือแหลมฉบัง การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการจัดการสินค้าอันตราย  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสินค้า
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อันตรายของคลังสินค้าอันตราย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย  โดย
ด าเนินการศึกษาจากเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าอันตรายโดยทั่วไปและการจัดการสินค้าอันตราย
ในท่าเรือแหลมฉบัง กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเรือแหลมฉบัง  และข้อมูลของคลังสินค้า
อันตราย การสังเกตจากการปฏิบัติงานจริงของคลังสินค้าอันตราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานว่าสอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานอย่างแท้จริงหรือไม่ 

คลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษารับสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังอาศัยมาตรการด้านกฎระเบียบของท่าเรือ
แหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทย กฏหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าอันตรายทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสินค้าอันตราย ยิ่งกว่านั้นคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษาได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DG-Net) ซึ่งการพัฒนาระบบ DG-Net ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวน าข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าอันตรายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าอันตราย
ดังกล่าวยังคงมีปัญหาบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาระบบ DG-Net 
ดังกล่าวถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการคลังสินค้ าอันตรายส าหรับท่าเรือ
แหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้าอันตราย  
ซึ่งท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นในด้านของระบบการท างานในด้านต่างๆ เช่น  กระบวนการท างานของคลังสินค้า
อันตรายว่ามีระบบการด าเนินงานในลักษณะอย่างไร  ปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติการมีอะไรบ้าง  และสามารถ
น าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขในปัญหานั้นๆได้  และยังสามารถให้ค าแนะน า     
แก่บุคคลที่สนใจในกระบวนการท างานต่างๆ ในรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตรายให้ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน าความรู้บางส่วนไปต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตประจ าวันรวมไปถึงการประกอบอาชีพ
ในอนาคตต่อไป  

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษากระบวนการท างานเพ่ือการปรับปรุงให้กระบวนการท างานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งขึ้นสามารถท าได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือ 7 QC Tool ที่ Dr. J. M. Juran 
ได้น ามาเสนอในปี ค.ศ. 1954 โดยการเชิญของประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องมือทั้ง 7 ชนิดประกอบด้วย  ผังแสดง
เหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone Diagram) บางครั้งเรียกว่า Ishikawa 
Diagram ซึ่งเรียกตามชื่อของ Dr.Kaoru Ishikawa ผู้ซึ่งเริ่มน าผังนี้มาใช้ในปี ค.ศ. 1953, แผนภูมิพาเรโต 
(Pareto Diagram), กราฟ (Graphs), แผ่นตรวจสอบ (Checksheet), ฮีสโตแกรม (Histogram), ผังการกระจาย 
(Scatter Diagram), และแผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

และในกรณีการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและที่มาของปัญหา เครื่องมือที่ถูกน ามาใช้คือ ผังแสดงเหตุและผล 
(Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ดังที่ปรากฎในงานวิจัยของ เมธิศา 
(2555) ได้น าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
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ซ่ึงการใช้เครื่องมือดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยพบสาเหตุหลักของปัญหานั่นคือ กระบวนการผลิต จากนั้นได้แก้ไขปัญหา
โดยการปรับขั้นตอนการผลิต การวางแผน การจัด Layout ให้เหมาะสมและการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็น
การสร้างรายได้เพ่ิมให้กับบริษัท จากการเกิดปัญหาด้วยเครื่องมือดังกล่าวท าให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปีเดียวกัน อดิศร (2555) ได้ใช้เครื่องมือผังก้างปลาใน
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต ท าให้พบว่ามีความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 3 ประเภทอัน
ได้แก่ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตงานเสีย การขนย้ายและการเคลื่อนย้าย และจากค้นพบดังกล่าวท าให้
สามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการท างาน และลดรอบเวลา
การผลิตรวมในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย ผลจากประสิทธิภาพในการน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการศึกษา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงได้น าผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือ    
ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) มาประยุกต์ใช้ 

ส าหรับการศึกษาการคลังสินค้าอันตราย ผู้วิจัยได้เรื่มต้นศึกษากระบวนการท างานของคลังสินค้า
อันตรายดังที่ได้ระบุไว้งานวิจัยของ นฤมล (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือแหลม
ฉบัง ซึ่งเป็นคลังสินค้าอันตรายหลักที่รับสินค้าดังกล่าวจากการขนส่งทางเรือซึ่งเป็นการขนส่งที่มีปริมาณสูงสุด 
และนอกเหนือจากนี้ยังได้ศึกษากระบวนการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไดก้า  (ไทย) จ ากัด ในงานวิจัยของ
ลักขณา (2552) อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้าอันตรายต้องมีการดูแลรักษา จัดเก็บและควบคุมเป็นกรณีพิเศษ 
ผู้จัยจึงได้ศึกษาวิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามที่ได้รวบรวมไว้ใน ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม. (2550) และคู่มือส าหรับการขนส่งสินค้าอันตรายที่ถูกต้องของการท่าเรือ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน 
วารสาร การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2555) รวมถึงผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าอันตราย โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายต่างๆ จากการ
วิจัยของ กานต์ (2553) และเนื่องจากงานการศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริการจัดการคลังสินค้าอันตราย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการ และประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ
คลังสินค้าอันตรายจึงเป็นอีกส่วนประกอบส าคัญท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากงานวิจัยของ คมสัน (2560) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษากระบวนการท างานของคลังสินค้าอันตราย 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่พบในคลังสินค้าของคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษา 
3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานของคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษา  
4. เพ่ือน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตรายให้ประสบความส าเร็จ 
โดยความคาดหวังของคณะผู้วิจัยเกี่ยวกับโมเดลการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย เพ่ือน าไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาคลังสินค้าอันตรายให้มีระบบการบริการจัดการที่เป็นมาตรฐาน ตอบรับความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า และประเภทของสินค้าอันตรายที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบใน
กรณีท่ีมีการเริ่มต้นธุรกิจคลังสินค้าอันตราย เพ่ือลดการลองผิดลองถูกของผู้ประกอบการ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นทุน เวลาที่ เสียไป หรือแม้กระทั้งภัยอันตรายที่ไม่คาดคิดจากสินค้าอันตรายต่างๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปต่อยอดในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือให้กิจการประสบความส าเร็จ 
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ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการท างาน, ปัญหาระหว่างการท างาน, และแบบอย่างที่ดีในกระบวนการท างาน 

โดยเก็บข้อมูลจากคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษาแห่งหนึ่งที่รับสินค้าอันตรายจากท่าเรือแหลมฉบัง 
 

การด าเนินการวิจัย 
ท าศึกษาโดยเริ่มจากประเภทของสินค้าอันตราย จากนั้นศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษาแห่งหนึ่งที่รับสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง โดยการบริการของ
คลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษา ให้บริการในการดูแลสินค้าอันตรายครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรับสินค้าอันตราย
จากท่าเทียบเรือแหลมฉบัง บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าและออกในระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการ
น าเข้าส่งออก การรับฝาก และการขนส่งสินค้าอันตราย  ("DG-NET")  ซึ่งเป็นระบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย 
DITS เพ่ือควบคุมและติดตามสถานะการเข้าออกของสินค้าอันตรายทั้งหมดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง การขน
ย้ายสินค้าอันตรายระหว่างท่าเทียบเรือแหลมฉบังกับคลังเก็บสินค้าอันตรายของคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษา  
และคลังสินค้าของผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย การน าสินค้าอันตรายเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ 
และรับฝากสินค้าอันตราย เป็นต้น จากนั้นท าการสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ีน และสถานการณ์ท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานโดยเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในการไปปฏิบัติงานได้
จริง และช่วยพัฒนาให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นท าการสรุปผลในรูปแบบโมเดลการ
บริหารจัดการคลังสินค้าอันตรายให้ประสบความส าเร็จเพ่ือน าไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในล าดับต่อไปตามรูปที ่2 

 
รูปที ่2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษาได้แบ่งประเภทของสินค้าอันตราย

แบ่งเป็น  3  กลุ่มในระบบดังที่ปรากฎในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1: การจ าแนกประเภทของวัตถุอันตราย 
สินค้าอันตราย กลุ่มที่  1 กลุ่มที่  2 กลุ่มที่  3 
ค าจ ากัดความ สินค้าอันตรายร้ายแรงมากที่

ห้ามบรรทุก  หรือขนถ่ายหรือ
เคลื่อนย้ายบนเรือผ่าน  หรือ
ถ่ายล าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 

สินค้าอันตรายร้ายแรงท่ี
อนุญาตให้ท าการบรรทุก ขน
ถ่ายข้างล าในเขตท่าเรือ
แหลมฉบัง  แต่ไม่อนุญาตให้
ฝากเก็บในเขตท่าเรือแหลม
ฉบัง 

สินค้าอันตรายที่
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
กลุ่มที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ซึ่ง
อนุญาตให้ท าการบรรทุก 
หรือขนถ่ายข้างล าในเขต
ท่าเรือแหลมฉบัง แต่ต้อง
เคลื่อนย้ายไปฝากเก็บท่ี
คลังสินค้าอันตรายทันที 

ตัวอย่างสินค้าอันตราย สินค้าอันตรายประเภท 6.2 
สารแพรเ่ชื้อ ประเภท 7 วัสดุ
กัมมันตรังส ียกเว้น สารโคบอลต์ 
-60 และ Tantalum Glass 

สินค้าอันตราย 
ประเภท  1  วัตถุระเบิด  
และประเภท  2.3  ก๊าซพิษ 

นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 และ 
2 

 
ส าหรับกระบวนการท างานในคลังสินค้าอันตรายกรณีศึกษา มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ การรับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายในกระบวนการบริหารจัดการสินค้าอันตราย จะเริ่มตั้งแต่การรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายโดยเจ้าของเรือ หรือผู้น าเข้า-ส่งออก หรือตัวแทน ซึ่งประสงค์จะน าเข้าหรือ ส่งออก
สินค้าอันตรายในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงสินค้าอันตรายทั้งหมดที่บรรทุกมาบนเรือ  ผ่านเขตท่าเรือ
แหลมฉบังต้องด าเนินการตามข้ันตอนหลักๆ ดังนี้  
 
แผนกรับเข้า 

1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ต้องการน าเข้าหรือส่งออกและสินค้าอันตรายทั้งหมดที่  
บรรทุกมาบนเรือผ่านเขตท่าเรือแหลมฉบังในเว็ปไซต์ก่อนเรือเทียบท่าไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมง  ยกเว้นสินค้า
อันตรายที่บรรทุกขึ้นเรือจากประเทศกัมพูชา  ประเทศเวียดนาม  ประเทศมาเลเซีย  และประเทศสิงคโปร์  
ต้องแจ้งข้อมูลก่อนเรือเทียบท่าไม่น้อยกว่า  12  ชั่วโมง  และเรือที่มาจากท่าเรือ  69  กรุงเทพหรือท่าเรือ
ภายในประเทศต้องแจ้งข้อมูลก่อนเรือเทียบไม่น้อยกว่า  5  ชั่วโมง 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกรับเข้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่จะท าการขนส่งหรือขนถ่าย  ณ  
ท่าเรือแหลมฉบังจากเจ้าของเรือหรือผู้น าเข้า-ส่งออกหรือตัวแทนแล้ว  ทางคลังสินค้าอันตรายมีกระบวนการ
ในการจัดการสินค้าอันตรายจะแยกเป็นขั้นตอนที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้าอันตราย 

3. แผนกวางแผนสินค้าอันตราย  (DG  Planner)  จะน าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายจากในระบบและ
น าใบรับรองการตรวจสอบสินค้าอันตราย จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอันตราย (Dangerous 
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Goods  Safety,  DGS) โดยจะมีข้อมูล  คือ  ชื่อเรือ/เที่ยวการเดินทางของเรือ  เบอร์ตู้สินค้า  ประเภทสินค้า
อันตราย  ขนาดชนิดของตู้สินค้าอันตรายและน้ าหนักของตู้สินค้าอันตราย และข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
(SDS)   

4. แผนกวางแผนสินค้าอันตราย (DG Planner)  น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการจัดการใน
การจัดเก็บหรือจัดวางตู้สินค้าอันตราย  ภายในคลังสินค้าอันตราย  รวมไปถึงการวางแผนเกี่ยวกับการขนส่งตู้
สินค้าอันตรายไปยังท่าเทียบเรือต่างๆ หรือไปยังโรงงานหรือบริษัทของลูกค้าด้วย ซึ่งการจัดเก็บหรือจัดวางตู้
สินค้าอันตราย และสินค้าอันตรายของคลังสินค้าอันตรายนั้นจะเป็นไป ตามข้อก าหนด IMDG Code และคู่มือ
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทย   
 
ปัญหาที่พบในแผนกรับเข้า 

ปัญหาที่พบในแผนกรับเข้าสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิก้างปลาดังรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือเครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) โดยในกระบวนการนี้ระบุถึงระบบที่ใช้และรถที่ใช้ในการขนส่ง 
นอกจากนี้วิธีการท างาน (Method) ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการคือวิธีการท างาน
ยังขาดประสิทธิภาพซึ่งท าให้ลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นการล่าช้าในการให้บริการ เกิดการรอคอยต่างๆ ในระบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือ 

 

 
รูปที ่3 แผนภูมิก้างปลาส าหรับวิเคราะห์ปัญหาของแผนกรับเข้าคลังสินค้าอันตราย 

 
แผนกจัดเก็บ 

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้สินค้าอันตราย ณ ประตูทางเข้า-ออกคลัง (Dangerous Goods Checker, DG 
Checker) ท าหน้าที่ตรวจสอบเบอร์ตู้สินค้าและสภาพตู้สินค้าอันตรายตามใบตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนที่
ตู้สินค้าดังกล่าวจะถูกน าไปจัดเก็บหรือจัดวางภายในพ้ืนที่คลังสินค้าอันตราย 
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2. เมื่อตู้สินค้าอันตรายถูกขนส่งเข้ามาในพ้ืนที่ของคลังสินค้าอันตรายเจ้าหน้าที่  DG Checker 
ด าเนินการประสานงานรับข้อมูลสินค้าที่จะน าเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจากทางลูกค้า โดยทางอีเมล์แล้วท าการ
พิมพ์ใบรับสินค้าจากระบบ  และส่งต่อข้อมูล คือ ชื่อเรือ เที่ยวการเดินทางของเรือ เบอร์ตู้สินค้า ประเภท
สินคา้อันตราย ขนาด ชนิดของตู้สินค้าสินค้าอันตราย เป็นต้น  ให้กับแผนก  DG  Planner  เพ่ือก าหนดพ้ืนที่
จัดเก็บหรือจัดวางสินค้าอันตราย  (Location)  ภายในคลังสินค้าอันตรายให้ถูกต้องเหมาะสม 
 
ปัญหาที่พบในแผนกจัดเก็บ 

ปัญหาที่พบในแผนกจัดเก็บสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิก้างปลาดังรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือเครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) ที่มีการช ารุดระหว่างใช้งาน โดยเกี่ยวเนืองกับวิธีการท างาน 
(Method) ซึ่งไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงานนั่นเอง 
 

 
รูปที ่4 แผนภูมิก้างปลาส าหรับวิเคราะห์ปัญหาของแผนกจัดเก็บในคลังสินค้าอันตราย 

 
แผนกจ่ายสินค้า 

กรณีที่มีการขนส่งตู้สินค้าอันตรายออกจากคลังสินค้าอันตราย เจ้าหน้าที่ DG Checker และระบบ
กล้อง CCTV ณ ประตูทางเข้า-ออกคลัง จะด าเนินการตรวจสอบเบอร์ตู้สินค้าและสภาพตู้สินค้าอันตรายจากใบ
ตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ท าการขนส่งตู้สินค้า   
 
ปัญหาที่พบในแผนกจ่ายสินค้า 

ปัญหาที่พบในแผนกจ่ายสินค้าสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิก้างปลาดังรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคือเครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) ที่กล่าวถึงจ านวนรถที่ไม่เพียงพอ และนอกจากนี้ยังต้อง
ปรับปรุงวิธีการท างาน (Method) ที่อาจจะไม่เหมาะสมท าให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ได้ 
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รูปที่ 5 แผนภูมิก้างปลาส าหรับวิเคราะห์ปัญหาของแผนกจ่ายสินค้าในคลังสินค้าอันตราย 

 
แนวทางในการแก้ปัญหา 
 
ตารางท่ี 2: สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 

สาเหตุของปัญหา เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) วิธีการท างาน (Method) 
แผนกรับเข้า - ระบบการรบัแจ้งข้อมูลสินค้าอันตราย (DG-Net) 

ไม่เสถียร 
วิธีแก้ไข มีการก าหนดการตรวจเชคระบบในเป็น
มาตรฐาน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบท่ีใช้ด้วย 

- จ านวนรถขนส่งมีไมเ่พียงพอ 
วิธีแก้ไข มีการวางแผนการใช้รถโดยท าการพยากรณ์
ความต้องการประกอบกับการวางแผนงานให้เหมาะสม 

- ลูกค้าบางรายไมส่ามารถส่งข้อมลูได้อย่าง
ถูกต้อง 
วิธีแก้ไข พิจารณาความเหมาะสมของระบบท่ีใช้ 
 

แผนกจัดเก็บ - พบอุปกรณ์ที่ช ารุดระหว่างการปฏิบัติงาน 
วิธีแก้ไข ก าหนดผู้ทีร่ับผดิชอบการตรวจเช็คสภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน 

- ไม่มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการตรวจเช็ค
สภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน 
วิธีแก้ไข ทบทวนกระบวนการท างานใน
กระบวนการตรวจสอบ แล้วระบุลงในแผนการ
ท างานให้ชัดเจน 

แผนกจ่ายสินค้า - จ านวนรถขนยกสินค้ามไีมเ่พียงพอ 
วิธีแก้ไข มีการวางแผนการใช้รถโดยท าการ
พยากรณ์ความต้องการประกอบกบัการวางแผนงาน
ให้เหมาะสม 

- วิธีการท างานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ท างานของพนักงาน 
วิธีแก้ไข ท าการศึกษากระบวนการท างานว่ามี
ขั้นตอนใดที่ไมส่อดคล้องกับสถานการณ์การ
ท างานจริง 
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สรุปผลการวิจัย 

 
รูปที่ 6 โมเดลการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตรายให้ประสบความส าเร็จ 

 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับสินค้า อันตราย กระบวนการ

จัดเก็บ และกระบวนการจ่ายสินค้า จะเห็นได้ว่า สาเหตุหลักมาจากเครื่องมือและอุปกรณ์การท างานหรือ 
Equipment และวิธีการท างานหรือ Method ซึ่งหากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะต้องอาศัยการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงการจัดตารางเวลาไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
หรือรถที่ใช้ในการจัดส่ง นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้บริการจัดการคลังสินค้าอันตราย
ให้ประสบความส าเร็จคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อทั้งภายในและภายต่อองค์กร 
ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดีองค์ประกอบทั้ง 4 ดังที่แสดงในรูปที่ 6 จะท าให้การด าเนินการบริหารจัดการ
คลังสินค้าอันตรายประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือโอกาสในการประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย หลังจากที่ปัจจัยที่จะ

ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการแล้ว ควรมีการน าหัวข้อดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และวาง
แผนการในอนาคตหรือ Road Map เพ่ือให้ทราบทิศทางของนโยบายหรือแผนในอนาคต และเพ่ิมโอกาสใน
แนวความคิดเหล่านั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากยิ่งข้ึน 

 
เอกสารอ้างอิง 

กานต์ ธนะเศรษฐวิไล. (2553). ผลกระทบของกฎหมายการจัดเก็บสินค้าอันตรายต่อการจัดเก็บสินค้าอันตราย
ของบริษัท กรณีศึกษา : บริษัท สิงโต จ ากัด การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร บริหารธุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
434 

คมสัน  โสมณวัตร. (2560). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการ และประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ
คลังสินค้าอันตราย Veridian E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 – 3431 ฉบับ
ภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ ปีที่ 10  ฉบบัที่ 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560 

นฤมล  ศุกระรัศมี. (2557). การจัดการสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทยการ
ค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2550). คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550. 
กรุงเทพมหานคร. 

เมธิศา  จุ้งลก. (2555). การศึกษาปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพใน ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของ ห้าง
หุ้นส่วน จ ากัด กรีน เดลี่ฟู้ดส์ การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

ลักขณา ชัยพัฒนานนท์. (2552). การจัดการคลังสินค้าบริษัท ไดก้า (ไทย) จ ากัด การศึกษาเฉพาะบุคคลเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วารสาร การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย. มิถุนายน 2555 UK P&I Club.  2005. 
Dangerous Goods Guide.Book it Right and Pack it Tight 1 for Shipper   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2559). รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ประจ าปี 2559  

อดิศร แสงฉาย. (2555). การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องถ่วงน้ าหนัก : กรณีศึกษา บริษัท สตีล
เลอร์ สตีล เวอร์คส์ จ ากัด การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
435 

แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการท างานในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา คลังสินค้าแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ชญารัฐ ศรีสงคราม, สุภาพร โคตรสงคราม, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
Email: shayarath.srizongkhram@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานของคลังสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปศึกษาที่กิจกรรมรับ และส่งสินค้า 
ส าหรับวิธีการในการศึกษา งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีส ารวจและสรุปขั้นตอนกระบวนการท างานในกิจกรรมหลักทั้ง
สองโดยใช้แผนภาพกระบวนการท างานเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือระบุสาเหตุที่แท้จริงของกระบวนการท างาน
และน ามาปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประปฏิบัติงาน 
และหัวหน้างานในกระบวนการท างาน หลังจากท่ีทราบถึงปัญหาที่แท้จริงแล้ว หลักการ ECRS ถูกน ามาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่พบในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวพบว่า 
ขั้นตอนในการรับสินค้าได้ปรับปรุงโดยใช้หลักการการจัดเรียงใหม่ ในการแก้ปัญหาเนื่องจากเดิมขั้นตอน    
การท างานจะมาเตรียมยานพาหนะตอนที่ของมาถึงแล้ว ท าให้บางครั้งได้รับการแก้ปัญหาไม่ทันเวลา จึงมี   
การจัดเรียงขั้นตอนการท างานในการับสินค้าใหม่ ส าหรับในแผนกส่งสินค้าปรับปรุงโดยใช้หลักการการรวมกัน 
คือใช้หลักการรวมระบบในทุกแผนกให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือป้องกันการจัดส่งสินค้าที่ผิดพลาดและการท างาน 
ที่ซ้ าซ้อน  

 
ค าส าคัญ : คลังสินค้า, กระบวนการท างาน, การไหลของข้อมูล 
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Abstract 

This study aims to propose the solution to the problem for warehouse operation in 
Bangkok. Receiving and delivering process were focused on this case. The methodology of 
this research uses the flow process for collecting the data from the operator.  The root 
cause of the problem and the way to improve the process were concerned. The data were 
collected with the operator and head of department. After that, the root cause of the 
problem in receiving and delivery process is concluded. After that, ECRS was developed to 
solve the problem of increasing productivity. Rearrange concept was applied to solve the 
problem In receiving process. In the delivery process, rearrange concept was provided to 
advance prepare vehicle before the goods arrival. Furthermore, the combined concept to 
integrate the information system by using the same tool. The advantage of result included 
the right delivery and efficiency work process. 
 
Keywords : Warehouse, Flow process, Data Flow 
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บทน า 
จากรายงานศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าธุรกิจโลจสิตกิส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโตเป็นอย่างดีท่ามกลาง

การแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ แนวโน้มการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการ จัดการต้นทุนโลจิสติสก์ให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือต้องการให้สอดคล้อง
กับกระแสนปรับเปลี่ยนเศรษฐกจิแบบดิจิทัล อีกท้ังในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้ผู้บริการ 
โลจิสติกส์ในการรองรับ E-Commerce ที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือแย่งชิง ส่วนแบ่งทางการตลาดของการค้าออนไลน์ที่
ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว  นอกจากนี้ธุรกิจ
คลังสินค้าเป็นหนึ่งในสี่ของธุรกิจที่ขยายตัวดีไปพร้อมๆ กับการขนส่งสินค้าทางบก การจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ และรับส่งสินค้า  

ส าหรับอัตราการขยายตัวของธุรกิจคลังสินค้าในปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 5.36-7.0 ซึ่งมีมูลค่า 
75,500-76,700 ล้านบาท จากปีท่ีผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 71,700 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับ
ธุรกิจ นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce  จะน ามาซึ่งความต้องการคลังสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากออฟไลน์ แพลตฟอร์ม (Offline Platform) หรือรูปแบบร้านค้า
หรือห้างสรรพสินค้าปลีก มาเป็นออนไลน์ แพลตฟอร์ม (Online Platform) ส่งผลให้เกิดความต้องการ
คลังสินค้าพรีเมียม ในการจัดเก็บและกระจายสินค้า  ไปยังผู้บริโภคแทนการจัดเก็บไว้ที่ร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้าสาขา 

ณัฐพล (2560) มีการสรุปเกี่ยวกับธุรกิจคลังสินค้าว่าถึงแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูง แต่รายได้
จากค่าเช่าและบริการของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการหลักในธุรกิจที่มี
รายได้จากค่าเช่าและการให้บริการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 13.5 และ 16.2 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการพัฒนา
คลังสินค้าให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้า (Premium Warehouse & built-to-suit) พร้อม
กับการให้บริการ ระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร จึงส่งผลให้ทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทคลังสินค้า
คาดว่า “ยังเติบโตค่อนข้างดี” โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกหรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC) รวมทั้ง แผนพัฒนาระบบการขนส่ง 
อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก 

อีกมุมหนึ่งเมื่อธุรกิจมีการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น มักจะมาพร้อมกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
นั้นท าให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างมุ่งหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาก
ที่สุด จึงท าให้เกิดการแข่งขันขึ้นอย่างมากมายในธุรกิจกรณีของคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า  
ผู้ประกอบการต่างพยายามสร้างจุดขายหรือวิธีการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุด  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าที่เหมาะสม ครบครันด้วยความสะดวกสบาย
ในด้านการเดินทางและการขนส่งตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งการบริการนี้ก าลังเป็นที่ต้องการสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น
บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีธุรกิจประเภทคลังสินค้าเป็นธุรกิจหลัก โดยคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาดังกล่าวเป็น
คลังสินค้าท่ีท าหน้าที่กระจายสินค้าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วโลก ซึ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องพัฒนาศักยภาพในด้าน
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ต่างๆ ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการศึกษาการบริหารงานภายในและกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการด้วยแผนภูมิการไหล เพ่ือระบุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเป็นล าดับต่อไปด้วยหลักการ ECRS 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนภาพการไหลกระบวนการ (Process Chart) 
การศึกษากระบวนการท างานโดยใช้แผนภาพการไหลกระบวนการ (Process Chart) เป็นวิธีการที่ท า

ให้สามารถศึกษารายละเอียดของทั้งกระบวนการผลิต และหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างครบถ้วน นอกจากวิธีการดังกล่าวสามารถระบุตัวแปรส าคัญในการะบวนการ  (Process Input) และ
ผลลัพธ์ในกระบวนการท างาน (Process Output) วิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานโดยการระดมสมอง (Brainstorming) ท าให้ทราบรายละเอียดที่ส าคัญของกระบวนการท างานอย่าง
ครบถ้วน และยังท าให้พบสิ่งผิดปกติในกระบวนการท างานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จึงเป็นที่มาที่ท าให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ถูกน าไปใช้กับ
อย่างแพร่หลายในการสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ดังงานวิจัยของ คณิศร (2561) โดย
ได้ใช้แผนภาพการไหลของกระบวนการท างานในส่วนของกระบวนการผลิต หรือเรียกว่า Flow Process 
Chart ไปใช้ในการหาสาเหตุของบกพร่องในกระบวนการผลิตน้ าดื่ม เพ่ือลดต้นทุนด้านเวลาและแรงงานให้กับ
ผู้ประกอบการ และจากการน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับโรงงาน ส าหรับ
การศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้า อนันทพันธ์ (2554) ได้น าเทคนิคดังกล่าวมาศึกษาวิธีการท างานใน
คลังสินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการเบิกจ่ายอะไหล่และเครื่องมือ และลดระยะทางในการเตรียมวัตถุดิบ
อีกด้วย ในส่วนของคลังสินค้า ธิญาดา (2558) ได้ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในคลังสินค้าโดยการใช้
แผนภาพการไหลของกระบวนการท างานโดยการพิจารณาขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งน าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เข้ามาใช้ในการปฎิบัติงาน และยังมีการลดขั้นตอนการท างาน
ในบางกระบวนการตามแนวทางการจัดกระบวนการท างานสายธารแห่งคุณค่าของหลักแนวคิดแบบลีน 

หลักการ ECRS 
หลักการ ECRS คือ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การก าจัด (Eliminate) คือการศึกษากระบวนการ

ท างานเพือก าจัดความสูญเปล่า 7 ประการที่พบออกไป 2 ) การรวมกัน (Combine) คือการกระบวนการ
ท างานว่าสามารถรวมเป็นขั้นตอนการท างานเดียวกันได้หรือไม่ 3 ) การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) คือ
กระบวนการจัดเรียงล าดับของกระบวนการท างานใหม่ หรือสลับขั้นตอนการท างานใหม่ เพ่ือลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น หรือลดระยะเวลาให้การรอคอย เป็นต้น 
4) การท าให้ง่าย (Simplify) คือการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่นการท าอุปกรณ์ช่วย
ในการจับชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต หรือน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แทนกระบวนการบางอย่าง เป็นต้น 
หลักการ ECRS ได้รับความนิยมและถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานหลังจากที่
ทราบสาเหตุของปัญหา ดังงานวิจัยของ คณิศร (2561) ได้ใช้หลักการ ECRS ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่พบ ซึ่ง
หลักการปรับปรุงการท างานพบว่า สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการท างานได้จากเดิม 254.40 วินาที 
เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที คิด เป็น 32.17% ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมสิทธิ
ภาพในคลังสินค้า ธิญาดา (2558) ได้น าหลักการดังกล่าวมาลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนในบางกระบวนการ 
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การตัดข้ันตอนการตรวจเอกสารออกก่อนท าการตรวจนับสินค้าหรือบริการ การรวมชั้นตอนการปฎิบัติงานของ
พนักงานในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันในแต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน โดยการรวมขั้นตอน  
การตรวจสอบตั้งแต่รับเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และนอกจากนี้ยังมีการออกแบบแผงผังคลังสินค้าใหม่เพ่ือให้
กระบวนการท างานที่ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการท างานของคลังสินค้า โดยศึกษาจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่พบในคลังสินค้าของคลังสินค้ากรณีศึกษา 
3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานของคลังสินค้ากรณีศึกษา  
นอกเหนือไปจากนี้ สามารถน าแนวทางในการแก้ปัญหาจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับคลังสินค้าอ่ืนๆ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบต่อเนื่องและมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของคลังสินค้า
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการท างานและเก็บข้อมูลจากคลังสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 

การด าเนินการวิจัย 
ท าศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานภายในแผนกคลังสินค้าของคลังสินค้ากรณีศึกษา 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยท าการสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการไหลของกระบวนการท างาน 
(Flow Process) และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขี้น ด้วยหลักการ ECRS ส าหรับการลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นในระบบการท างาน โดย E: Eliminate คือการตัดกระบวนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป C: 
Combine คือการรวมกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกัน R: Re-arrange การจัดเรียงกระบวนการ
ท างานใหม่เพ่ือให้กระบวนการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ S:Simplefy คือ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวเข้ามาช่วยระบุแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในการไปปฏิบัติงานได้จริง และช่วยพัฒนาให้ระบบการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในข้ันตอนการรับสินค้า และการส่งสินค้า 

 
ผลการวิจัย 

กระบวนการปฏิบัติงานในแผนกคลังสินค้าสามารถสรุปในรูปแบบการไหลของกระบวนการท างานได้
ดังรูปที่1 ขั้นตอนในการรับสินค้า และรูปที่ 2 ขั้นตอนในการส่งสินค้า  
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รูปที ่1 ขั้นตอนในการรับสินค้า (ก่อนปรับปรุง) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย  
การปฏิบัติงานการรับสินค้า พบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารไม่ระบุ Location โดยสาเหตุเนื่องมากจาก

สินค้าบางอย่างไม่ได้ระบุต าแหน่งในการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการแก้ไขสอบถามและให้ฝ่าย 
กรอกข้อมูลเขียนต าแหน่งใส่เอกสารเอกสารจากต้นทางให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่รับสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือ
เป็นการลดการท างานที่ซ้ าซ้อนด้วย 

นอกจากนี้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าหลักการ ECRS เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกรณีของขั้นตอนในการรับสินค้าได้ปรับปรุงโดยใช้ R หรือ Re-arrange ในการแก้ปัญหา
เนื่องจากเดิมข้ันตอนการท างานจะมาเตรียมยานพาหนะตอนที่ของมาถึงแล้ว ท าให้บางครั้งได้รับการแก้ปัญหา
ไม่ทันเวลา ดังนั้นหลักจากศึกษาการท างานโดยใช้ Flow Process แล้วพบปัญหาจึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ในการรับสินค้าใหม่ดังรูปที่ 2 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
441 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนในการรับสินค้า (แนวทางการปรับปรุง) 

 
รูปที ่3 ขั้นตอนในการส่งสินค้า (ก่อนปรับปรุง) 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย  
การปฏิบัติงานการส่งสินค้า พบปัญหาเกี่ยวกับจ านวนสินค้าก่อนการจัดส่งไม่ครบจ านวน โดยสาเหตุ

มาจากข้อมูลในใบรับสินค้ากับข้อมูลในใบพนักงานตรวจสอบไม่ตรงกัน เนื่องจากระบบข้อมูลมีความผิดพลาด 
ท าให้หยิบสินค้าไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ โดยแนวทางการแก้ไข คือใช้หลักการ ECRS โดยส าหรับปัญหานี้
ใช้หลักการ Combine กล่าวคือใช้หลักการรวมระบบในทุกแผนกให้เป็นระบบเดียวกันดังรูปที่ 4 เพ่ือป้องกัน
การจัดส่งสินค้าที่ผิดพลาดและการท างานที่ซ้ าซ้อน  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ ความผิดพลาดข้อมูลข้อมูลคือไม่พบสินค้าในต าแหน่งที่ระบบแต่สินค้า
ไปรวมอยู่กับสินค้าประเภทอ่ืนที่แตกต่างกัน โดยสาเหตุมาจากพนักงานคลังสินค้ามีเกิดความผิดพลาดใน   
การวางสินค้าในต าแหน่งที่ถูกต้อง ในกรณีนี้แนวทางการแก้ไขคือ ตรวจสอบใบที่ต้องการหยิบสินค้า เพ่ือให้
ทราบถึงผู้รับผิดชอบและท าการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ว่ามาจากตัวพนักงานเองหรือระบบ 
เนื่องจากหากเกิดจากระบบ จะได้น ามาพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือลด
ระยะเวลาการจัดเรียงสินค้า เพ่ือตรวจสอบสถานะส่งสินค้าให้มีความถูกต้อง แมน่ย า และลดปัญหาสินค้าที่เกิด
การช ารุดก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้า 
 

 
รูปที ่4 ขั้นตอนในการส่งสินค้า (แนวทางการปรับปรุง) 

 
สรุปผลการวิจัย 

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับสินค้า และกระบวนการ
ส่งสินค้า มาจากการส่งต่อข้อมูล หรือการไหลของข้อมูล ซึ่งพบว่าในแต่ละกระบวนการเกิดความผิดพลาด    
ในการไหลของข้อมูลหรือการส่งข้อมูลมากกว่า 50% ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเกิดจากการวางระบบการท างาน    
ไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานยังคงมีการท างานผิดพลาด อีกทั้งเมื่อพบแล้วว่าปัญหาวิธีการได้ มุ่งเน้นไปที่การ
ป้องกันเฉพาะหน้าเท่านั้น 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
443 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้แก้ปัญหาในปัจจุบันไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว หากต้องการแก้ปัญหา

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในคลังสินค้าควรจะท าการศึกษาระบบการส่งต่อข้อมูล และการตรวจสอบใน
คลังสินค้าเพ่ือเกิดการปรับปรุงที่ยั่งยืน และไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นซ้ าอีกในอนาคต ควรมีการวางระบบการ
ไหลของข้อมูลใหม่ และมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวคิดการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน :  
ความท้าทายส าหรับครูสอนพระพุทธศาสนา 

ศุภกาญจน์ วิชานาติ1, จุฬารัตน์ วิชานาติ2 

1,2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
Email : supakanjana.v@pnru.ac.th1, yordkaew55@gmail.com2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาโดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน และ2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จากการศึกษาพบว่ากรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาค าอธิบาย
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้าย คือ การพัฒนาให้
เกิดหลักเบญจธรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม  

แนวทางการน าวิธีการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานสู่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มีความเป็นไปได้อยู่ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น คือ น าไปบรรจุลงในมคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 และประกัน
คุณภาพตนเองระดับหลักสูตร ส่วนระยะยาว คือ ให้ผู้มีอ านาจหรือระบบน ากรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่
มีสติและสมาธิเป็นฐานเข้าไปใน มคอ.1 และ มคอ.2 โดยเฉพาะบรรจุเข้าไปในค าอธิบายรายวิชา ส่วนความ
ท้าทายส าหรับครูสอนพระพุทธศาสนาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยใช้สติและสมาธิเป็น
ฐาน ผู้สอนต้องเป็นต้นแบบที่ดีโดยเข้าใจเข้าถึงและปฏิเวธในสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้หลักปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ ปรโตโฆสะในที่นี้คือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและโยนิโส
มนสิการในที่นี้คือสติและสมาธิเป็นฐาน จึงจะเป็นบุพนิมิตแห่งรุ่งอรุณทางการศึกษา 

 
ค าส าคัญ: สติและสมาธิเป็นฐานการเรียนรู้, ครูสอนพระพุทธศาสนา, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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Abstract  

This academic article has two objectives: 1) to study the concept of 
Buddhism learning management through mindfulness and meditation base, and 2) to 
propose ways to apply the method of learning Buddhism through mindfulness and 
meditation base. From the study, it is found that the framework for learning 
Buddhism through mindfulness and meditation base can be used as a guideline 
framework for developing course descriptions, learning unit, learning activities, 
learning media, measurement and evaluation,  and extra curriculum activities for 
elementary and secondary schools with the goal or the final result to develop and 
cultivate the five ennobling virtues in order to bring peace to society.  

Guidelines for bringing the method of learning Buddhism through mindfulness 
and meditation base to the Bachelor of Education curriculum are in 2 possible ways: 
in the short term, it can be contained into TQF.3, TQF.5, TQF.7, and  curriculum SAR; 
but in the long term, it is in need of a person in authority or the system to apply the 
framework for learning Buddhism through mindfulness and meditation base into 
TQF.1 and  TQF. 2, i.e. its course description. As for the challenges for Buddhism 
teachers towards Buddhism learning management through mindfulness and 
concentration base, the instructor must be a good model by understanding, 
accessing, and realizing the right mindfulness and the right concentration which is 
necessary to rely on conditions for the arising of right view, namely Paratoghosa 
(hearing or learning from others), that is, digital technology for education, and 
Yonisomanasikara (systematic attention), that is, mindfulness and concentration base. 
The said method leads to a foregoing sign of the dawn of education.  
 
Keywords : Mindfulness and Concentration Based Learning, Buddhism Teacher, digital 
technology for education. 
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บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุค Analog ไปสู่ยุคDigital และยุคRobotic 

จึงท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างาน โดยเฉพาะคุณลักษณะทางจิตภาพ
ของเยาวชนไทยในสังคมในปัจจุบัน ได้แก่ ความรวดเร็ว คิดไวท าไว การตัดสินใจหรือแสดงออก
รวดเร็ว ความคล่องแคล่วและความว่องไว ใจเร็ว ด่วนได้ รอสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน การสนองความ
ต้องการจึงต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหล่อหลอมท าให้เกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกเป็นไปด้วยความรุนแรง ก้าวร้าว ขาดจิตวิญญาณของการตระหนักรู้  การรู้ไม่เท่าทันต่อสิ่ง
เปลี่ยนแปลง การไม่มีโยนิโสมนสิการและการไม่ใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่อยู่รอบข้าง 
คุณลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็นภาพสะท้อนเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจนว่าเยาวชนไทยมีคุณลักษณะ
ดังกล่าว เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

จากตัวแปรคือคุณลักษณะของเยาวชนไทยที่ถูกอิทธิพลเทคโนโลยีดิจิทัลครอบง า จึงเป็นที่มา
ของการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ที่มุ่งเติมเต็มคุณค่าและความหมายให้แก่การเสพ และ
ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยมุ่งให้เป็น “สติดิจิทัล” (Mindful Digital)  เพ่ือการใช้ หรือการอยู่กับ
ดิจิทัล มีสติรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสติเป็นธรรมเครื่องเกื้อหนุนต่อโยนิโสมนสิการ ท าให้โยนิโสมนสิการที่
เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นสามารถรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้ หรือไม่ตกอยู่ภายใต้การครองง าหรืออิทธิพล
ของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ ได้   

อนึ่งการศึกษาในยุคที่ผ่านมานั้น เน้น “ความรู้” ซึ่งไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และไม่ตอบโจทย์คุณ
ค่าท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน จึงเป็นที่มาของการให้ความส าคัญกับ “ตัวรู้” หรือ “สติ” เพ่ือให้
รู้จักคุณค่าและความหมายของชีวิต และเมื่อผู้เรียนมีตัวรู้ หรือมีสติมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลต่อการพัฒนา
สมาธิให้เจริญเติบโตอย่างมีพลังขึ้นในจิตใจ มีความเมตตา มีจิตใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุที่เข้า
มากระทบ สามารถใช้ เทคโนโลยีอย่างรู้ เท่าทันและอยู่ร่วมกันผู้ อ่ืนอย่างสันติสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 : 1) 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งให้ความส าคัญที่เด็กนักเรียนเป็นคนดี
มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ( ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 839/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) โดยผลที่ออกมาได้กรอบ
แนวทางในการพัฒนาค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้
ครูผู้สอนพระพุทธศาสนานาไปจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาที่ใช้สติสมาธิเป็นฐานในรูปแบบ Active Learning พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงการนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันเพ่ือการ
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พัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 : 1) 

กรอบแนวคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
กรอบแนวคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน สามารถน าไปใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการพัฒนาค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้
ครูผู้สอนพระพุทธศาสนานาไปจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาที่ใช้สติสมาธิเป็นฐานในรูปแบบ Active Learning โดยให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ เจตคติ (Attitude) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของบลูม (KPA) เพราะ    
การจัดการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาถือว่ามิติจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานส าเร็จด้วยใจ หากสามารถ
พัฒนาคนหรือมนุษย์ต้องพัฒนาจิตใจให้ส าเร็จก่อน ทุกอย่างถึงจะพัฒนาโดยอัตโนมัติ โจทย์คือ      
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานซึ่งเป็นเครื่องมือกระบวนการพัฒนามนุษย์มุ่งไปที่
จิตใจท าอย่างไรให้เข้าถึง สร้างจิตส านึกหรือตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมคุณค่าแห่งความดีงามและ
สันติสุขอย่างแท้จริง ที่ส าคัญท าอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอนเอจิตใจที่ได้ยีนจิตใจที่เป็นฝ่าย
กุศลธรรมโดยส่วนเดียว และสามารถก าจัดฝ่ายอกุศลธรรมได้อย่างเด็ดขาดหรือชนะใจตัวเองได้ 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงการน าหลักธรรมค า
สอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพ่ือการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการมีจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ประกอบด้วย 1) กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิ
เป็นฐาน (Framework of Mindfulness & Concentration Based Learning) และพัฒนาผลการ
เรียนรู้ (Learning outcome) ที่มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาเบญจธรรม (สติ เมตตา สุจริต เคารพ สัจจะ) 
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 2) กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (Process of Mindfulness & 
Concentration Based Learning : MCBL) นิยามศัพท์เบญจธรรม (สติ เมตตา สุจริต เคารพ สัจจะ) 
ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ในแต่ละระดับชั้น จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน 
ค าอธิบายรายวิชา สาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
โครงสร้างรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงสร้างรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 - 6 และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการสู่การปฏิบัติจริง (Active Learning) และการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
3) กระบวนการวัดและประเมินผล ที่เน้นทักษะกระบวนการและคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และกิจกรรม เสริมหลักสูตรขึ้น พร้อมกับก าหนดให้มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็น
ฐานซึ่งเป็นโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 2 โรง รวมทั้งสิ้นจ านวน 450 โรง เริ่มต้นใน 4 ระดับชั้น 
ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ในปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพ่ือให้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน มีความเข้าใจ
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ที่ตรงกันและสามารถบริหารจัดการงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานแต่ละโรง จึงก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ดังนี้  
(คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561 : 1-2) 

กรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเป็นการอธิบายชุดความคิดที่บ่งชี้ถึง
พัฒนาการของการพัฒนาผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากแกนกลางหรือไตรสิกขาที่อยู่ภายในที่มุ่งเน้นตั้งแต่สติ 
แล้วใช้สติเป็นเครื่องมือพัฒนาและบ่มเพาะให้เกิดสมาธิที่แข็งกล้า และทรงพลัง จนขยายพ้ืนที่ไปสู่การ
กระบวนการของการพัฒนาชีวิต ตั้งแต่พฤติกรรมดี จิตใจเปี่ยมสุข และปัญญาเบ่งบานในการด าเนิน
ชีวิต โดยเป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายคือ การพัฒนาให้เกิดสติสัมปชัญญะ เมตตากรุณา หน้าที่
บริสุทธิ์ กามสังวรและสัจจะ ซึ่งเป็นหลักเบญจธรรมที่สามารถใช้เป็นเครื่องยึดโยงกลุ่มคนต่าง ๆ ให้
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมยุคดิจิทัล (เป้าหมายอย่างแท้จริง)  

 
เส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

แนวคิด“เส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน” โดย
คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แนวคิดมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน โดยมีสาระส าคัญของกระบวนการ ๖ ขั้นตอนซึ่งเน้นการ
มีสติดูกายดูจิตหรือดูรูปนามนั่นเอง ซึ่งกิจกรรมการการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้รูปแบบใดนั้น
จ าเป็นต้องประยุกต์หรือเน้น “ตัวรู้” อย่างกลมกลืนกับกิจกรรมนั้นๆ โดยจุดเด่นของการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐานต้องมีค าถามสะท้อนคิดหรือReflection ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเชิงปฏิบัติ
ควบคู่ไปด้วย เพราะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องน าหลักการค้นพบและรู้จักคุณค่าในตนเอง
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  

เส้นทางเส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานโดยสรุปมี
ค าอธิบายจากคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 
(คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561 : 8-9) 

ปลุกให้ตื่น (Awakening) น ามาใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นหมุดหมายแรกที่เน้น
กระบวนการของการปลุกให้เกิด “การระลึกรู้” ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองให้ผู้เรียนเกิด 
“การตื่นรู้”  อันเป็นผลมาจากการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันเรียนรู้ ในฐานะที่เด็กในวัยนี้มีฮีโร่ หรือวีรบุรุษประจ าตัวตั้งแต่วัยเยาว์อันเป็นผลมาจากการได้
เรียนรู้และสัมผัสผ่านสื่อต่าง ๆ การน าวีรบุรุษเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเรียนจะ
ส่งผลต่อความสนใจ และความใส่ใจของเด็ก ๆ หลังจากนั้น จึงเป็นการน าพระพุทธเจ้าในช่วงวัยของ
การเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์น้อยมาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นต้นแบบส าคัญ
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นเด็กดี เก่งและมีความสุขต่อไปในอนาคต 

ปลูกให้เติบโต (Cultivating) น ามาใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เป็นวัยที่ เริ่มเข้าสู่
สภาพแวดล้อมซึ่งก าลังท้าทายต่อการเลือกที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้อง
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เร่งปลูกคุณค่าและความหมายให้เกิดขึ้นในใจของเด็ก โดยการเริ่มต้นจากการให้เด็กถามว่า  “ตัวเอง
เป็นใคร”แล้วจะเลือกรับเอาตัวอย่างที่ดีและมีคุณค่ามาเป็นพัฒนาตัวเองเพ่ือให้เข้าถึงคุณค่าเหล่านั้น
อย่างไร การปลูกคุณค่าเหล่านั้น จะส่งผลให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามได้เติบโตขึ้นในใจของเด็ก ๆ 
เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันตัวเด็กมิให้ไหลตามกระแสของโลกยุคดิจิทัลและสามารถสร้างพลัง
บวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 

เปลี่ยนให้แกล้วกล้า (Changing) น ามาใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวัยที่ก าลังจัดวาง
ชีวิตให้สอดรับวิถีของโลก และสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปวัยนี้จึงเป็นวัยที่ก าลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดี หรือไม่ดี การพัฒนาในช่วงวัยนี้ จึงเป็นการกระตุกและกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายในของผู้เรียนอย่างรุนแรง โดยการใช้สติและสมาธิเข้ามาเปลี่ยน
โครงสร้างของสมอง เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวก โดยการพัฒนาให้ผู้เรียนเปลี่ยนชุด
ความคิด (Mindset) เพ่ือให้มีปัญญาในการไตร่ตรอง และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ อย่างมีโยนิโสมนสิการ 
โดยเหตุนี้ ปัญญาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกและ
ชีวิต (Wisdom for Change) 

เป็นให้เป็น (Being) น ามาใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –  6 เป็นวัยแห่งการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหมุดหมายที่ปักให้นักเรียนในวัยนี้ได้เรียนรู้และพัฒนาคือ      
การกระตุ้นให้ผู้เรียน “เป็นให้เป็น” เมื่อผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ระดับหนึ่ง เป็นผู้ใฝ่การศึกษาที่มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องจะท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายใน 
สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นนักสิ่งแวดล้อมที่สามารถดูแลเอาใจใส่และปกป้อง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นนักสันติภาพที่ใช้หลักสันติวิธี เป็นเครื่องมือใน     
การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในโลก และสังคมที่ก าลังขัดแย้งและสร้างความรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ฉะนั้น การเป็นให้เป็น จึงมิใช่การเป็นเพ่ือผู้เรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการเป็นที่เป็นไปรับใช้ชาวโลก
ตามแนวทางที่ว่า “ปัญญาเพ่ือชาวโลก” (Wisdom for the World) 

จากแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อประเด็นหัวข้อ 
คือ “เส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน” ดังกล่าวสังเกตได้ว่า   
คณะกรรมการฯ ได้ประยุกต์พุทธวิธีการสอนโดยเรียงล าดับจากง่ายสู่ยาก หรือจากพ้ืนฐานสู่ขั้นสูง ซึ่ง
สามารถพบได้หลักธรรมต่าง ๆ เช่น อนุปุพพิกถา เป็นต้น ในที่นี้ผู้เรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 หรือ ป.1-ป.3 
เป็นการตั้งหมุดแรกว่าด้วยการใช้สติขั้นพ้ืนฐานหรือการระลึกรู้ซึ่งพบได้ง่าย ๆ กับสิ่งรอบตัวแล้วครูผู้สอน
จะเร้าให้เกิดการตื่นรู้โดยพัฒนากายหรือสมองพร้อมกับจิตให้สะสมสติหรือตั้งฐานสติให้มั่นคง ซึ่งขั้นนี้ใน
สติปัฏฐานสี่ข้อว่าด้วย กายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาจะเน้นมากเป็นพิเศษในฐานะเป็นเครื่องมือฝึก
สติให้พร้อมเป็นฐานการเรียนรู้ เมื่อหมุดแรก (ป.1-3) ได้วางรากฐานไว้อย่างดีแล้ว ซึ่งหมุดแรกนี้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จคือต้องให้ผู้เรียนเกิดการตื่นรู้ มีฉันทะและมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ฯ หมุดต่อไปคือระดับ
ช่วงชั้นที่ 2 หรือ ป.4-6 เป็นหมุดให้ผู้เรียนเติบโตทางจิตใจสามารถเข้าไปสู่รากฐานของจิตใจหรือเกิด
จิตส านึกและติดตัวตลอดไปได้ เป็นช่วงที่นอกจากใช้สติและสมาธิเป็นฐานโดยประยุกต์กับสติปัฏฐานสี่
แล้ว ยังต้องใช้หลักอัตถะ 3 ได้แก่ อัตตัตถะหรือประโยชน์ตน, ปรัตถะหรือประโยชน์ผู้อ่ืน และ อุภยัตถะ
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หรือประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งก็คือประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในที่นี้เน้นที่อัตตัตถะเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนจะมี
ภูมิคุ้มกันชีวิตพร้อมไปการเจริญเติบโต ซึ่งได้สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามไปพร้อมกัน ส่วนขั้นต่อไปคือ 
เปลี่ยนให้แกล้วกล้าซึ่งน าไปใช้กับช่วงชั้นที่ 3 หรือ ม.1-ม.3 เป็นหมุดที่ถือว่าเป็นหัวเหลียวหัวต่อส าคัญ 
จ าเป็นต้องใช้สติและสมาธิเป็นฐานการเรียนรู้อย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ในสัมมาทิฏฐิ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องดีงาม เพราะผู้เรียนจะพร้อมน าไปใช้กับชีวิตจริงมากกว่าการท่องจ าหรือมุ่งแต่ทฤษฎี
เพียงถ่ายเดียว ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เพ่ือให้สติและสมาธิมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องเน้นสติปัฏ
ฐานสี่ข้อที่ว่าด้วยจิตตานุปัสสนาไปพร้อม ๆ กับกายเวทนาและธรรมานุปัสสนา หมุดสุดท้าย คือ เป็นให้
เป็น ซึ่งน าไปใช้กับช่วงชั้นที่ 4 คือ ม.4-ม.6 เป็นหมุดที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมเผชิญ
โลกแห่งความเป็นจริง ตั้งตนชอบไว้ดีแล้วสามารถพ่ึงตนเองได้โดยธรรม สามารถเป็นพลเมืองของสังคมได้
หรือตนเองมีคุณค่าหรือสังคมได้ใช้ประโยชน์จากผู้เรียนได้ หมุดนี้สามารถสังเคราะห์กับหลักอัตถะ 3 ข้อ
ที่ว่าด้วยปรัตถะและ อุภยัตถะ ได้ครบสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเครื่องมือปฏิบัติสติ
และสมาธิเป็นฐาน คือ หลักสติปัฏฐานสี่ โดยเฉพาะหมุดนี้จะเน้นไปที่ ธรรมานุปัสสนา จึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหมายในเส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน 

แนวทางการน าวิธีการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานสู่หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต 

เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศก าลังปรับเปลี่ยน
จากหลักสูตรห้าปีปรับมาเป็นหลักสูตรสี่ปี ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์คุรุสภา
บังคับ โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล มีมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพมี
การน าทฤษฎีการจัดการเรียนรู้จากประเทศผู้น าด้านการศึกษา อาทิ ประเทศฟินแลนด์ อเมริกา 
สิงคโปร์ มาเป็นฐานในการออกแบบหลักสูตร อีกทั้งในรายวิชาเอกและรายวิชาชีพครู ร่วมกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา โดยจะมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 
ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาตั้งแต่พ้ืนฐานการท างานมีการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (การศึกษาท่ัวไป) ที่สอดคล้องและตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
20 ปี สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตอาสา ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งน าศาสตร์พระราชา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับค่าย
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Boot Camp เพ่ือ ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านคุรุนิพนธ์ Portfolio ที่บันทึกการเรียนรู้และสิ่งที่
ได้รับการพัฒนา ก่อนส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาวิชาชีพครูจะได้รับการเติม
เต็ม ในส่ วนที่ ขาดและต้ องการ พัฒนา เ พ่ิม เติม  เ พ่ือส า เ ร็ จ เป็ นครูมื ออาชีพที่ มี คุณภาพ 
(iChiangMaiPR.com, มกราคม 25 : 2019) 
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จากลักษณะเหตุปัจจัยในบริบทดังกล่าวข้างต้น ความเป็นไปได้ที่จะน าแนวทางการน าวิธีการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเข้าสู่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะผลิตครูมาใน
อนาคตนั้น มีความเป็นไปได้ดังนี้ 

(1) ระยะสั้น ได้แก่ การบรรจุกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเข้าไปใน มคอ.
3 (มคอ. ย่อมาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือThai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF: HEd) โดยเฉพาะในวิชาชีพครู และวิชาเอกบังคับ ที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง 4 ปี พุทธศักราช 2562 ในหมวด
วิชาชีพครู กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 24 หน่วยกิตนั้น มีวิชาที่น่าสนใจและสามารถเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้
ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานได้ เช่น วิชาปรัชญาและจิตตปัญญาครูและวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ส่วน
วิชาเอกบังคับสามารถบูรณาการได้ทุกวิชาเพราะในโครงสร้างของค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วย
กิตได้เปิดกว้างทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบ
ให้หลักสูตรดังกล่าวที่มีเหมือนกันทั้งประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก 2 แห่งที่ก าลังเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว (ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย) และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสอง
แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าไปใช้ได้ทันทีเช่นกัน  

โดยทั้งหมดนี้ สามารถใช้กลยุทธ์และแนวทางเข้าไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ ปี
การศึกษาแรกหรือภาคการศึกษาแรกบรรจุกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเข้าไปใน 
มคอ.3 โดยเฉพาะในวิชาชีพครู และวิชาเอกบังคับ แล้วเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น น ามคอ.5 มาดู
ผลการศึกษาแล้วรายงานให้ มคอ.7 ทราบเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ตรวจสอบและเป็นข้อมูลรายงาน
ฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรต่อไป เมื่อได้รับการรายงานผลตรวจสอบประกัน
คุณภาพการศึกษาแล้วก็น าผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรหรือ IPO (input-
process-output) โดยเฉพาะข้อเสนอแนะจุดแข็ง แนวทางเสริม, จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข น า
ทั้งหมดนีม้าแก้ไขและพัฒนาให้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

(2) ระยะยาว สามารถบรรจุเข้าไปใน มคอ.1 และ มคอ.2 โดยเฉพาะ มคอ.2 จะมีการปรับเปลี่ยน
ทุก 3-5 ปี ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร 5 
ปี ปรับเป็น 4 ปี นับได้ว่าเป็นโอกาสและผลดีที่สามารถให้ระบบราชการหรือนโยบายรัฐ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันเล่มหลักสูตรมคอ.2 ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากสกอ.และคุรุสภา 
ด้วยแล้ว ในระยะยาวนี้ทางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขอแทรกบรรจุเข้าไปในโครงสร้างหลักสูตรครูทั่ว
ประเทศท่ีก าลังจะน าไปใช้ (คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร, 2562 : 1-8). 
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ความท้าทายส าหรับครูสอนพระพุทธศาสนาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดย
ใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 

การบรรจุหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเข้าไปในค าอธิบาย
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน
สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ใช่เรื่องยากและมีความเป็นไปได้สูงด้วย
ระบบและกระบวนการท างานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ประเด็นส าคัญแห่งความเป็นไปได้และท้าทายส าหรับครู
สอนพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ คือ ผู้สอนเข้าถึงสติและสมาธิแล้วหรือยัง เพราะไม่ใช่ แค่รู้จ า
วิเคราะห์สังเคราะห์เก่งหรือฉลาด แต่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติและเข้าถึงสติและสมาธิได้จริง เป็นต้นแบบ
หรือตัวอย่างได้ โดยสิ่งที่น่ากังวลคือ หากน าสติและสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด หรือเข้าใจเข้าถึงผิด ก็จะ
เป็นมิจฉาสติ-มิจฉาสมาธิไป เช่น สอนกรณีศึกษาจากข่าวประจ าวันแล้วให้จับผิด การตีตราเชิงอคติ 
การซ้ าเติม เป็นต้น กรณีมิจฉา.เหล่านี้ต้องระวัง เพราะฉะนั้นครูสอนพระพุทธศาสนาต้องได้สัมมาสติ
และสัมมาสมาธิ โดยเริ่มจากได้สติคือระลึกได้เป็นฐานซึ่งได้จากการฝึกสติปัฏฐานสี่ แล้วพัฒนาให้
เข้มแข็งมั่นคงด้วยสัมมาสติ คือระลึกรู้ มีความไม่ประมาทในองค์ธรรม อนึ่งเมื่อได้สัมมาสติแล้วก็จะท า
ให้โยนิโสมนสิการสมบูรณ์ซึ่งเป็นปัจจัย แล้วมีปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ ในที่นี้ก็คือการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษามาประยุกต์ช่วยการเรียนการสอน เมื่อโยนิโสมนสิการ
สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ด้วยสติแล้วผนวกกับปรโตโฆสะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ก็จะ
น ากระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลแน่ชัด 

 
อภิปรายผล 

กรอบแนวคิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน สามารถน าไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เป็นการอธิบาย
ชุดความคิดที่บ่งชี้ถึงพัฒนาการของการพัฒนาผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากแกนกลางหรือไตรสิกขาที่อยู่
ภายในที่มุ่งเน้นตั้งแต่สติ แล้วใช้สติเป็นเครื่องมือพัฒนาและบ่มเพาะให้เกิดสมาธิที่แข็งกล้า และทรง
พลัง จนขยายพ้ืนที่ไปสู่การกระบวนการของการพัฒนาชีวิต ตั้ งแต่พฤติกรรมดี จิตใจเปี่ยมสุขและ
ปัญญาเบ่งบานในการด าเนินชีวิต โดยเป้าหมาย หรือผลลัพธ์สุดท้ายคือ การพัฒนาให้เกิดหลักเบญจ
ธรรมที่สามารถใช้เป็นเครื่องยึดโยงกลุ่มคนต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม 

เส้นทางการเรียนรู้ (Milestone) แห่งการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานสามารถใช้หลัก 4 
ป. ได้แก่ ปลุกให้ตื่น (Awakening) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ปลุกให้เติบโต (Cultivating) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4, เปลี่ยนให้แกล้วกล้า (Changing) และเป็นให้เป็น (Being) โดยพัฒนาตามล าดับ 

แนวทางการน าวิธีการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐานสู่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมี
ความเป็นไปได้อยู่ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น คือ น าไปบรรจุลงในมคอ.3 แล้วเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
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รายวิชาหรือระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ มคอ.5 มคอ.7 และประกันคุณภาพตนเองระดับหลักสูตร   
ซึ่งมีรอบวงจรทุก ๆ ปี ส่วนระยะยาว คือ ให้ผู้มีอ านาจหรือระบบน ากรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐานเข้าไปใน มคอ.1 และ มคอ.2 โดยเฉพาะบรรจุเข้าไปในค าอธิบายรายวิชาซึ่งเป็น
กรอบบังคับในรายวิชานั้นต้องเรียนตามกรอบไว้อยู่ 

ความท้าทายส าหรับครูสอนพระพุทธศาสนาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยใช้
สติและสมาธิเป็นฐาน ผู้สอนต้องเป็นต้นแบบที่ดีโดยเข้าใจเข้าถึงและปฏิเวธในสัมมาสติและ
สัมมาสมาธิให้ได้ก่อนจะไปสอนผู้เรียน อนึ่งการเรียนการสอนโดยใช้สติและสมาธิเป็นฐานจะมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนจ าเป็นต้องใช้หลักปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ ปรโตโฆสะ
ในที่นี้คือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและโยนิโสมนสิการในที่นี้คือสติและสมาธิเป็นฐาน จึงจะเป็น
บุพนิมิตแห่งรุ่งอรุณทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จ
สู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” จ านวนทั้งสิ้น 189 บท ผลการศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์ในหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า 
ราษฎร์ล้วนอาลัย” มีการสร้างสรรค์แนวคิดที่หลากหลาย ได้แก่ แนวคิดที่แสดงความจงรักภักดี แนวคิดที่ยก
ย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติ แนวคิดที่แสดงถึงการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาว ไทยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร แนวคิดที่บอกเล่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์
ส าคัญแนวคิดที่แสดงถึงการอัญเชิญพระราชด ารัส แนวคิดที่แสดงถึงการอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการ แนวคิดที่
แสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย แนวคิดที่แสดงถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัย แนวคิดที่แสดงถึงสัจธรรมชีวิต ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้
แต่งได้มีการเลือกเฟ้นถ้อยค าเป็นอย่างดีเพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติที่ตนมีต่อเหตุการณ์สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันจะช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านเกิด
ความคิดอยากจะปฏิบัติตนเป็นคนดีและด ารงชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์เพ่ือประโยชน์สุข  
แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมือง 
 
ค าส าคัญ : แนวคิด, กวีนิพนธ์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
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Concept creation in a poetry anthology “In Commemoration of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej” 
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Abstract 
This paper aims to study concept creation in 189 poems in a poetry anthology “In 

Commemoration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”. The study revealed that various 
concepts have been utilized i.e., royalty, reverence; praise; Thai subject oaths to His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej; main storytelling and phenomenal narrative; royal speech 
application, adherence to royal command, love and care by His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej to the subjects; ascension to heaven; the fact of life, all of which were authored 
with beautiful wording to express their emotion and attitude towards the death of Bhumibol 
Adulyadej to encourage well-doing in readers and inspire readers to follow His Majesty 
footsteps for the benefits of society and country. 
 
Keywords : concept, poetry and His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
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บทน า 
ประเทศไทยมีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่โบราณเป็นระยะเวลา

ยาวนาน จนในที่ สุ ดระบอบการปกครองก็ ได้ รับการเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย  จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความส าคัญสูงสุดของประเทศและเป็นที่เคารพสูงสุดของ
ประชาชนชาวไทยตลอดมา ไม่ว่าในยุคสมัยใดเราต่างระลึกอยู่เสมอว่า ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด ารงเอกราช
มาได้จนทุกวันนี้ ก็ด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่น า ให้ประเทศชาติ
หลีกพ้นอันตรายมาได้ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักทศพิธราชธรรม น าความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ราษฎร     
ทรงท านุบ ารุงประเทศให้รุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นมรดกอันล้ าค่าสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเอกราชที่มีอารยธรรม  

จนกระท่ัง วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ประชาชนคนไทยต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าอาลัย  
เมื่อส านักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น. นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่ งใหญ่ที่คนไทยมิอาจลืมเลือน เพราะนอกจาก
พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติแล้ว พระองค์ยังทรงเป็น "พ่อของ
แผ่นดิน" เหตุการณ์ครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียของปวงชนชาวไทย นับแต่นั้นมาปวงชนชาวไทยจึงแสดงความ
อาลัยต่อเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จสวรรคตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนข้อความ การแต่งกายด้วยชุดสีด า
สุภาพ รวมไปถึงการผลิตงานวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น วรรณกรรมเพลง วรรณกรรมการ์ตูนภาพ และหนึ่งในงาน
วรรณกรรมนั้น คือ กวีนิพนธ์  

กวีนิพนธ์ หมายถึง ค าประพันธ์ที่แต่งขึ้นอย่างมีศิลปะและมีคุณสมบัติเป็นสื่อกลางของความเข้าใจ
ระหว่างผู้แต่งกับผู้อ่าน ค าประพันธ์ที่มีศิลปะในการแต่งจะต้องใช้ภาษาที่งดงาม มีจังหวะและเสียงอันไพเราะ
ผ่านการเรียบเรียงถ้อยค า รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพหรือเกิดจินตนาการ ร่วมรับรู้
ประสบการณ์ทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้แต่ง  

กวีนิพนธ์ยังเป็นความบันเทิงประเภทหนึ่งที่มีบทบาทต่อมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังน ามาใช้เป็นเครื่องมือกล่อมเกลาผู้คนในสังคมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางครั้ง  กวี
นิพนธ์อาจมีส่วนช่วยก าหนดกรอบความคิดและเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ซึ่งในหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า 
ราษฎร์ล้วนอาลัย” ได้ปรากฏแนวคิดท่ีหลากหลาย 

เนื่องจากกวีนิพนธ์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ได้สร้างสรรค์ขึ้น
ในช่วงเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมี
คุณค่าในด้านแนวคิดผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดที่ปรากฏขึ้นในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ 
“พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (2546) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่

ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน (ซีไรต์)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและคุณค่า   
จากกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 – 2544 
รวมทั้งหมด 8 เล่ม ดังต่อไปนี้ 1) เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2) นาฏกรรมบนลานกว้าง    
คมทวน คันธนู 3) ปณิธานกวี อังคาร กัลยาณพงศ์ 4) ใบไม้ที่หายไป จิระนันท์ พิตรปรีชา 5) มือนั้นสีขาว ศักดิ์
สิริ มีสมสืบ 6) ม้าก้านกล้วย ไพวรินทร์ ขาวงาม 7) ในเวลา สุพรรณ ทองคล้อย 8) บ้านเก่า โชคชัย บัณฑิต 
จากการศึกษาพบว่ากวีนิพนธ์ซีไรต์มีแนวคิดที่มุ่งแสดงความรับผิดชอบและส านึกเชิงสังคมของกวีทั้งในด้าน  
การน าเสนอปัญหาของสังคม เช่น ปัญหาโสเภณีปัญหาความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม ปัญหาการใช้อ านาจ
เผด็จการทางการเมืองการปกครอง และการเสนอแนะแนวทางที่ท าให้สังคมเป็นปกติสุข คือการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติซึ่งต้องเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันและเห็นค่าความส าคัญของชีวิตอ่ืนเทียม
เท่าตนเอง ในส่วนของคุณค่าที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์มีคุณค่าส าคัญ 2 ประการคือ คุณค่าด้านการ  สืบทอด
ขนบและสร้างสรรค์วรรณศิลป์และคุณค่าด้านการสร้างพุทธิปัญญา ในส่วนของคุณค่าด้านการสืบทอด - ขนบ
และการสร้างสรรค์วรรณศิลป์นั้น กวีนิพนธ์ซีไรต์แสดงให้เห็นว่ากวี ผู้สร้างได้ศึกษาและใช้ความรู้วรรณคดี
โบราณทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหามาสืบต่อและปรับสร้างใหม่ การสืบขนบและสร้างสรรค์ใหม่ท าให้กวีนิพนธ์ซี
ไรต์เป็นกวีนิพนธ์ร่วมสมัยที่มีรากวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยมีแนวคิดและเนื้อหา
ตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ยังผลให้เกิดความคิดแตกยอดจากพ้ืนฐานที่มีอย่างลึกซึ้งและน่าสนใจ คุณค่า
อีกประการหนึ่งคือกวีนิพนธ์ซีไรต์ทั้ง 8 เล่มแสดงให้ประจักษ์ถึงปัญญาและความรู้แจ้งอัน  เกิดจากการเรียนรู้
ความจริงและความเป็นไปของธรรมชาติของโลกจนเกิดเป็นความเข้าใจตนเองเพ่ือที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมโลก
เดียวกันอย่างศานติในท่ีสุด 

ศุภิสรา วัชรสุธากร ,ภัสสร สุดแสวง และเยาวเรศ โพธิ์ศรี (2560) เขียนรายงานการวิจัยเรื่อง   
“การศึกษาเพลงแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการใช้วัจนลีลา กลวิธีการตั้งชื่อเพลง และลักษณะเนื้อหาในเพลงแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ค าในเพลงแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ภาพพจน์ ในเพลงแสดงความอาลัยใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัจนลีลา กลวิธีการตั้งชื่อเพลง 
ลักษณะเนื้อหา ลักษณะการใช้ค าและภาพพจน์ในเพลงแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลออนไลน์ระหว่างวันที่  13 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
จ านวนทั้งสิ้น 67 เพลง โดยรวบรวมเพลงและเอกสารเนื้อเพลงจาก www.youtube.com การศึกษาพบว่ามี
การใช้วัจนลีลาไม่เป็นทางการ ลักษณะภาษามีความเรียบง่าย แสดงถึงความรักความผูกผันและความใกล้ชิด
กับสถาบันพระมหากษัตริย์และลักษณะเนื้อหาในเพลงสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ในสังคมมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยถ่ายอารมณ์ความรู้สึกผ่านบทเพลง รวมไปถึงการใช้ค าในบทเพลง ทั้ง
การใช้ค าสื่ออารมณ์ทั้งความรู้สึกโศกเศร้า เสียดาย อาลัยอาวรณ์ การใช้ค าหลากเพ่ือแทนอีกความหมายของ
อีกค าหนึ่งขึ้น การใช้ราชาศัพท์ที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การใช้ภาพพจน์เพ่ือแสดงความอาลัย

http://www.youtube.com/
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นนามธรรมเพ่ือ
การสื่อสารถึงผู้อ่านให้ได้มากท่ีสุด 

จากวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของผู้แต่ง 
ที่มีการถ่ายทอดออกมาผ่านเนื้อหาตามบริบทหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความน่าสนใจและ
สามารถน ามาต่อยอดเพ่ือศึกษาลักษณะเนื้อหาและแนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดออกมาผ่านกวีนิพนธ์ใน
เล่มอื่น ๆ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกวีนิพนธ์ 
2. รวบรวมผลงานกวีนิพนธ์ในหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ทีต่้องการใช้ศึกษา 
3. ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วน 

- อาลัย” ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 
สามารถแบ่งแนวคิดได้ ดังนี้ 

1. การแสดงความจงรักภักดี 
แนวคิดนี้แสดงออกถึงความเคารพ และจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังตัวอย่าง 
ในบทกวีของ ตุ๊กตา ลิ้มตระกูล ความว่า  

 ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติเถิด แม้นว่าเกิดทุกแดนดินทุกถ่ินที่  
 แต่หัวใจจะจงรักและภักดี   พระภูมีของข้าบาททุกชาติไป 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 105) 
จากบทกวีข้างต้น มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยด้วยการวิงวอนขอให้ได้เกิด

เป็นข้ารองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทุกชาติ และไม่ว่า
จะเกิดถิ่นที่แดนใด หัวใจก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์ทุกชาติไป 

อีกตัวอย่างหนึ่งในบท “องค์ภูมินทร์สวรรคตก าสรดแสน” ของ สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ ความว่า  
 ดั่งดวงใจไทยทั้งชาติจะขาดสิ้น องค์ภูมินทร์สวรรคตก าสรดแสน 

 แม้ชีวิตราษฎร์พร้อมจะสละแทน   ทั่วดินแดนสะอ้ืนร่ านองน้ าตา 
 กี่ร้อยปีกี่ร้อยวันนานเพียงไหน   พระสถิต ณ ดวงใจไทยทั่วหล้า 
 น้อมร าลึกพระมหากรุณา    ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 198) 
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จากบทกวีข้างต้น มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยกล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-                            
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยก็โศกเศร้าเสียใจราวกับดวงใจของทุกคน
จะขาดสิ้น แม้แต่ชีวิตของพสกนิกรชาวไทยก็พร้อมที่จะสละแทนพระองค์ได้และไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนาน
เพียงใด พระองค์ก็ยังสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรไทยเสมอ จึงน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
และจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 

จากการศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดถึงการแสดงความจงรักภักดี พบว่ากวีส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ค าว่า       
“ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ซึ่งเป็นค าที่แทนใจของผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-           
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพราะเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยที่ทุกคนต้องการเยียวยาจิตใจจากการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้  

2. การยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติ 
แนวคิดนี้แสดงออกถึงการยกย่องสรรเสริญและเชิดชูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ พระ

ปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย   
ทรงอุทิศ พระวรกายเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรและเพ่ือความเจริญของประเทศชาติตลอดมา พสกนิกรชาว
ไทยจึงได้แสดงความรู้สึกผ่านบทกวี ดังต่อไปนี้ 

2.1 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร          
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

แนวคิดนี้แสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกรเพ่ืออยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา         
ดังตัวอย่างในบทกวีของ จรีรัตน์ สาครินทร์ ความว่า 
   มีเด็กถามรักพระองค์ท่ีตรงไหน  รักน้ าพระราชหฤทัยแผ่ไพศาล 

รักพระราชด าริผลิผลงาน    รักโครงการที่ทรงเอื้อเพ่ือมวลชน 
พระราชาที่ไหนท างานหนัก  ไม่ผ่อนพักเพราะเสด็จฯ ทุกแห่งหน 
พระราชาองค์ใดในใจคน    พระราชาภูมิพลของคนไทย 
นับแต่นี้ไม่มีแล้วพระแก้วเกล้า   ทุกค่ าเช้าเศร้าหมองไม่ผ่องใส 
ถึงเย็นย่ าค่ าประโคมเพลงอาลัย   ยิ่งเหมือนใจจะขาดอยู่รอนรอน 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 72) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ   

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกล่าวถึงค าถามของเด็กที่ถามว่า “รักพระองค์ที่
ตรงไหน” ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างมีค าตอบว่ารักพระองค์ที่มีพระราชหฤทัยหรือมีน้ าใจกว้างใหญ่แผ่ไปยัง   
พสกนิกรทั่วถิ่นฐาน พระองค์ยังมีพระราชด าริผลิตผลงานและสร้างโครงการเพ่ือประชาชนตลอดมา บางครั้งก็
ไม่ได้พักผ่อนเพราะเสด็จไปทั่วทุกพ้ืนที่ ซึ่งไม่มีราชาพระองค์ใดทรงงานหนักเท่านี้ และเมื่อไม่มีพระองค์แล้ว จึง
ท าให้ยิ่งรู้สึกเศร้า หม่อนหมอง จนแทบจะขาดใจ  

2.2 พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ 
แนวคิดนี้แสดงออกถึงความเชื่อเรื่อง "สมมติเทพ" หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพลงมาจุติ  

เกิดเป็นมนุษย์ เพื่อประกอบคุณความดีและสะสมบารมี เมื่อเสด็จสวรรคตก็กลับขึ้นสรวงสวรรค์ เป็นความเชื่อ
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ตามคติพราหมณ์หรือฮินดูที่ได้มีการยกย่องให้กษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้า ดังตัวอย่างในบท
กวีของ พลกฤต สุนทรพล ความว่า 
   ทรงเป็นเทพท่ีจุติมาบนโลก  เพ่ือคลายโศกทุกข์ให้ไทยทั้งผอง  
  จอมกษัตริย์แห่งด้าวแผ่นดินทอง   ธ ทรงครองใจไทยนิจนิรันดร์  
  วันสิบสามตุลาปีห้าเก้า    ไทยทุกเหล่าก าสรวลและโศกศัลย์  
  ทรงกลับสู่เมืองฟ้าแดนเทวัญ   ดินแดนอันที่ทรงนิราศมา 

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 140) 
จากบทกวีข้างต้น มีเนื้อหาที่แสดงถึงแนวคิดยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ   

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นสมมติเทพ โดยกล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นเทพที่มา
เกิดบนโลกมนุษย์ เพ่ือคลายความทุกข์โศกให้แก่พสกนิกรชาวไทย และพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่ครองใจ
พสกนิกรชาวไทยตลอดมา แต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พสกนิกรชาวไทยต่างโศกเศร้าเสียใจที่พระองค์ทรงกลับ
สู่ดินแดนแห่งเทพ อันสื่อนัยถึงการเสด็จสวรรคต 

2.3 พระมหากษัตริย์เป็นพระโพธิสัตว์ 
แนวคิดนี้แสดงออกถึงความเชื่อเรื่อง “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์” ซึ่งพระโพธิสัตว์ 

หมายถึง ผู้ที่บ าเพ็ญบารมีเพ่ือการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า หรือจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
ที่ลงมาจุติเพ่ือโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ ดังตัวอย่างในบทของ วิวัฒน์ บุรทัต ความว่า 

พระโพธิสัตว์เสด็จด้าว  แดนสยาม 
  ดับทุกข์ท่ัวเขตคาม   ถิ่นด้าว 

ไขประทีปตื่นตาม   พุทธพจน์ ตรัสเอย 
  ใจสงบทุกย่างก้าว   สติพร้อมคลองธรรม 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 185) 
จากบทกวีข้างต้น กวีได้แสดงแนวคิดยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จ          

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ โดยกล่าวว่าพระองค์เสด็จมายัง
ประเทศไทยเพ่ือดับทุกข์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกเขตแดน และพระองค์ยังมอบปัญญาด้วยหลักค าสอน
แห่งองคส์ัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท าให้จิตใจของพสกนิกรรู้สึกสงบและมีสติรู้ตัวทุกย่างก้าวของการด าเนินชีวิต 

2.4 ทั่วโลกยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
แนวคิดนี้แสดงถึงความยกย่องสรรเสริญ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล -  

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากทั่วโลก ดังตัวอย่างในบทกวีของ ณรงค์ จันทร์พุ่ม 
ความว่า 

ทรงเป็นนักธรณีท่ีเชี่ยวชาญ  ประเมินการณ์ดินน้ าล้ าวิสัย 
  ทั้งลมฟ้าอากาศธาตุวิจัย    ลบแล้งได้ด้วยฝนหลวงร่วงเมฆา  
  พระทรงเป็นยิ่งปราชญ์ทุกศาสตร์ศิลป์  โลกระบิลวิสัยทัศน์วิวัฒน์หล้า  
  จึงรางวัลสิทธิบัตรหลากอัตรา   เหรียญ “สูงสุดการพัฒนาฯ” เหนือค่าใด 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 135) 
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จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าทรงมีความช านาญด้านธรณีวิทยา ทรงมีความสามารถในการประเมิน
เรื่องดิน น้ า อากาศว่ามีลักษณะอย่างไร และพระองค์ทรงแก้ปัญหาความแห้งแล้งด้วยโครงการฝนหลวง          
ที่พระองค์ทรงด าริขึ้น อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านวิชาการและศิลปะ จนทั่วโลกยกย่องว่า
พระองคท์รงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้มอบสิทธิบัตรและเหรียญเพ่ือเชิดชู
พระเกียรติของพระองค์อย่างสูงสุด 

จากการศึกษาแนวคิด การยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติ แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์บทกวีเพ่ือ
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ 
พสกนิกรชาวไทยว่ามีมากมายมหาศาล รวมไปถึงแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีบุญบารมีสูงส่งดังสมมติเทพที่ลงมา
จุติบนโลกมนุษย์ เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลให้พสกนิกรชาวไทยเกิดความสุขสงบร่มเย็น อีกทั้งพระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับ
ศาสนาของประเทศไทย เพราะกษัตริย์จะมีพระราชกรณียกิจหลัก 2 ประการ ประการแรก ทรงท าหน้าที่
ปกครองประเทศ โดยน าเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองเพ่ือความสงบสุขของประชาชน 
เช่น ทศพิธราชธรรม หรือประการที่สอง พระมหากษัตริย์ทรงท าหน้าที่อุปถัมภ์ค้ าชูและท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
อันเป็นศาสนาประจ าชาติ และด้วยเหตุนี้ท าให้พสกนิกรเชื่อว่ากษัตริย์สั่งสมบุญบารมีไว้มากมากถึงขั้นเป็น   
หน่อพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าได้ นอกจากนี้กวียังยกย่อง
สรรเสริญความสามารถของพระองค์ที่ทรงคิดค้นสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย จนทั่วทั้งโลก
ต่างยกย่อง และยอมรับว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีพระปรีชาสามารถ 

3. การให้ค าม่ันสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช แนวคิดนี้แสดงถึงความตั้งใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งอยากท าความดีหรือท าตามค าสอนของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการตอบแทนคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายท างานหนักเพ่ือ
พสกนิกรชาวไทย พสกนิกรจึงแสดงค าม่ันสัญญาผ่านบทกวี ดังต่อไปนี้  

3.1 สัญญาว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและน าค าสอนมาใช้ในชีวิต 
แนวคิดนี้แสดงถึงการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -      

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทท้ังความดีและสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้
เห็นเป็นที่ประจักษ์และจะน าค าสอนของพระองค์มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ดังตัวอย่างในบทของ วันทนา 
วิเศษสกุลศักดิ์ ความว่า 

กว่าเจ็ดสิบปีที่ครองราชย์   ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสันต์ 
“ค าพ่อสอน” พรศักดิ์สิทธิ์นิจนิรันดร์  จักยึดม่ันตามรอยบาทที่ยาตรา 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 145) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกล่าวว่า  กว่า70 ปีที่พระองค์ทรง
ครองราชย์นั้น ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา เพราะมีค าสั่งสอนของพระองค์ที่เปรียบเหมือนพรอัน
ศักดิ์สิทธิ์ พสกนิกรจึงสัญญาว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามที่พระองค์น าพาไว้ 
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3.2 สัญญาว่าจะมีความสามัคคี 
แนวคิดนี้แสดงถึงการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าจะรักและสามัคคีปรองดองกัน เพ่ือความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศไทย ดังตัวอย่างในบทกวีของ ช านาญ ทองดี ความว่า 

      ฝากผลงานพระองค์ท าพร้อมค าสอน    ผืนป่าดอนน้ าดินถวิลหา  
ตามรอย ธ ปฏิบัติด้วยศรัทธา   พัฒนาต่อตั้งยั้งยืนยง 
ขอรับช่วงหวงแหนแผ่นดินนี้   สามัคคีรวมพลังดังประสงค์  
แม้นมีภัยไม่ถอยหนีพลีชีพลง   เผ่าไทยนั้นมั่นคงตลอดกาล 

    (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 92) 
จากบทกวีข้างต้น  แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยว่าจะสามัคคีกัน     

โดยกล่าวว่า ผลงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสร้างไว้ พสกนิกร
ชาวไทยจะน าไปปฏิบัติตามและน าไปพัฒนาต่อให้ยั่งยืน อีกทั้งขอรับช่วงต่อในการดูแลแผ่นดินด้วยความ
สามัคคีตามท่ีพระประสงค์ของพระองค์ แม้จะพบกับอันตรายก็จะสู้ไม่ถอยหนีเพ่ือให้ประเทศมั่นคงตลอดกาล 

3.3 สัญญาว่าจะเป็นคนดีมีคุณธรรม 
แนวคิดนี้ เป็นการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -                

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าตนเองจะปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในใจ เพ่ือความสุขสงบของ
ประเทศชาติ และเพ่ือตอบแทนพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ดังตัวอย่างในบทกวีของ      
ปิยวัตร เฉิดกระโทก ความว่า 

    สิบสามตุลาพระองค์ทรงลาจาก   
   น้ าตาหลากไหลแรงทุกแห่งหน 
   สถิตอยู่ในใจไทยทุกคน   
   ขอท าตนเป็นคนดีมีคุณธรรม 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 138) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยว่าจะเป็นคนดีมี

คุณธรรม โดยกล่าวว่า วันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตรเสด็จสวรรคต ท าให้น้ าตาของพสกนิกรชาวไทยไหลไปทั่วทุกแห่งของแผ่นดินไทย แต่พระองค์จะ
สถิตอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคน และจะขอท าตนเป็นคนดีกระท าแต่คุณงามความดีเพ่ือพระองค์ 

3.4 สัญญาว่าจะรักและปกป้องดูแลสถาบันทั้งสามของประเทศไทย 
แนวคิดนี้เป็นการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร - มหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าตนเองจะรักและปกป้องดูแลรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ดังตัวอย่างในบท “ภัทรมหาราชานุสรณ์” ของ ทัญพิสิษฐ์ โสตถิเสวี ความว่า 

ถวายสัตย์พระภัทรมหาราช  จะรักษ์ชาติศาสน์ประชาพระทรงศรี 
ขอรองบาทราชวงศ์องค์จักรี   จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 199) 
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จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยว่าจะปกป้อง ดูแลสถาบัน
ทั้งสามของประเทศว่า ขอถวายสัตย์สาบานกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ว่าตนเองจะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และขอเป็นข้ารองบาทของราชวงศ์จักรีจนกว่าจะสิ้นชีวิต 

จากการสร้างสรรค์แนวคิดการให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่กวีต้องการจะสื่อก็คือความตั้งใจกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือพระองค ์เพราะพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายท างานหนักเพ่ือพสกนิกรชาวไทย และด้วยเหตุนี้
พสกนิกรจึงอยากให้ค ามั่นสัญญาต่อพระองค์ว่าจะประพฤติตนด้วยการท าความดีมีคุณธรรม มีความสามัคคี
และท าตามค าสอนของพระองค์ โดยมีพระองค์เป็นแบบอย่าง รวมไปถึงพสกนิกรจะปกป้องดูแลรักษา ชาติ 
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญท้ังสามของประเทศไทย 

4. การบอกเล่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์ส าคัญ 
แนวคิดนี้แสดงถึงเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถ่ายถอดออกมาผ่านบทกวี ดังต่อไปนี้ 
4.1 เหตุการณ์ความสูญเสียในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
แนวคิดนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว และเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ประชาชนได้รับรู้ข่าวที่ ถ่ายทอดผ่านทางช่องโทรทัศน์และสื่อ
อินเตอร์เน็ต ดังตัวอย่างในบท “สายพระเนตรมาสิ้นแล้ว” ของ กชกร สิริกัญญกุล ความว่า 
   บ่ายสิบสามตุลาปีห้าเก้า  กระเศร้าก าซาบถิ่นแผ่นดินสยาม 
  ข่าวองค์ฉัตรประเทศปกเขตความ  สู่สวรรค์เสด็จท่ามความอาลัย 
  สายพระเนตรเมตตามาสิ้นแล้ว  พระเสโทดงัหยาดแก้วเคยแววใส 
  รอยพระบาททั่วถิ่นแผ่นดินไทย  จะมาเห็นอีกท่ีไหนในวันนี้ 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 60) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงการบอกเล่าเหตุการณ์ความสูญเสียในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่า เมื่อเวลา

บ่าย พสกนิกรได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ความเศร้าโศกก็เข้าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย และพสกนิกรยังคงนึกถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่           
คอยเมตตา และนึกถึงภาพเหงื่อของพระองค์ที่รินไหลเป็นหยดน้ าใส ๆ เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจาก
การทรงงานหนัก และยังคงจ าภาพของพระองค์ที่ได้ฝากรอยพระบาทไว้ทั่วผืนแผ่นดินไทย ซึ่งในวันนี้คงจะ
ไม่ได้เห็นภาพนั้นอีกต่อไปแล้ว 

4.2 ปรากฎการณ์หมอกธุมเกตุ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554  (2556, น. 601) ค าว่า ธุมเกตุ (อ่านว่า ทุ-มะ-เกด) 

หมายถึง ไฟ ดาวหาง ดาวตก สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดข้ึนในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธง ซึ่งมาจาก ค าว่า 
“ธุม” แปลว่า ควันไฟ หมอก และ “เกต”ุ คือพระเกตุ ดาวตามความเชื่อทางโหราศาสตร์อันเป็นดาวที่เป็นลาง
บอกเหตุร้าย “ธุมเกตุ” ความหมายตรงตามอักษรจึงหมายถึงหมอกควันอันส าแดงให้เห็นโดยพระเกตุ สื่อนัยถึง
การมีเหตุร้ายแรงในบ้านเมือง ซึ่งได้ปรากฏขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังตัวอย่างในบทของ cristopherrobins ความว่า 

 

http://www.royin.go.th/dictionary/lookup_domain.php
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มัวหมอกธุมเกตุเคล้า  คลุมนคร 
  ทวยราษฎร์เทวษอาวรณ์   ร่ าไห้ 
  เทพไท้ท่านอาทร   โปรดเถิด 
  หยุดระวิระงับไว้    ค่ านี้นิจนิรันดร์ 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 234) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงปรากฏการณ์หมอกธุมเกตุในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -                   

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต โดยกล่าวว่า หมอกธุมเกตุนี้ได้ปกคลุมไปทั่วกรุงเทพ              
เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างเป็นทุกข์ร่ าไห้และอ้อนวอนให้เทพเทวดาหยุดเวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยเทิด 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบทของ ต่อเกียรติ เงินกอง ความว่า 
                   แหวกม่านหมอกธุมเกตุอาเพศทิศ  ให้ร้าวจิตเจียนใจจะขาดห้วง 

สุดจะแลแดดิ้นสิ้นทั้งปวง    ให้โหยหวงห่วงหาแสนอาดูร 
(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 103) 

จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงปรากฏการณ์หมอกธุมเกตุ  ที่ได้ปรากฏขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต โดยกล่าวว่า เมื่อพสกนิกรได้เดินทางและเห็น
หมอกธุมเกตุ ก็พาท าให้เศร้าหมองจนแทบจะขาดใจ และพสกนิกรนั้นก็ท าอะไรไม่ได้นอกจากอาลัยอาวรณ์หา
พระองค์ด้วยความเศร้าใจ 

จากการสร้างสรรค์แนวคิดการบอกเล่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์ส าคัญในช่วงสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งเหตุการณ์วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และ
ปรากกฎการณ์หมอกธุมเกตุ  เป็นการน าเหตุการณ์จริงที่กวีได้รับรู้หรือประสบพบเจอมาเรียบเรียงถ้อยค าเป็น
บทกวี เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจที่มีต่อเหตุการณ์นั้น 

5. การอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

พระราชด ารัส หมายถึง ค าพูด เพ่ือแนะน า ให้ข้อคิด มีใจความที่แฝงไปด้วยประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมบ้านเมือง ซึ่งกวีได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการอัญเชิญพระราชด ารัส              
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด
ผ่านบทกวี ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                           
บรมนาถบพิตร เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับซึ่งค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน            
ในการด ารงชีวิต  

“.....ค าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก. ไม่ได้หมายถึงการมีพอ
ส าหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20 
24 ปีเมื่อปี 2517. 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน 
พอมีพอกินนี ้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่ง
ดี และประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บางคนมีมากบางคนก็ ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน     



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 464 

มาสมัยนี้ ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่ท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้           
ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะ ฟุ่มเฟือยแต่ถ้า
ท าให้มีความสุขถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท าสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบ
พอเพียง.....” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล   
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541  
(ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 2551, น. 9) 

ดังตัวอย่างในบท “ในหลวงของปวงไทย” ของยุทธภพ คชโกษัย ความว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงเสียงในหลวง  หลักสามห่วงเก่ียวข้องสองเง่ือนไข 

ห่วงที่หนึ่งรู้ประมาณอย่าซ่านใจ   ท าการใดยึดตามความพอดี 
ห่วงทีส่องมองเหตุอาจส่งผล  อย่าร้อนรนรีบคิดผิดวิถี 
ห่วงที่สามตามมาน่าจะมี    สร้างสิ่งที่โอบอุ้มภูมิคุ้มกัน 
เงื่อนไขแรกเริ่มท่ีมีความรู้   ใช้ควบคู่การงานเพื่อสานฝัน 
เงื่อนไขสองต้องดีมีคุณธรรม  การแบ่งปันสุจริตคิดอดทน 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 156) 
จากบทกวีข้างต้น มีแนวคิดแสดงถึงการอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์เคย
สอนนั้นมี “สามห่วงสองเงื่อนไข” ซึ่งสามห่วงที่ว่าก็คือ ห่วงที่หนึ่งรู้จักพอประมาณ ให้มีความรู้จักพอดีไม่      
ฟุ่มเฟือย ห่วงที่สองมีเหตุผล ให้มีคิดตริตรองให้รอบคอบก่อนจะท าสิ่งใด ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง     
ให้เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ของสถานการณ์ที่คาดว่า    
จะเกิดขึ้นในอนาคต และ อีกสองเงื่อนไขคือ เงื่อนไขที่หนึ่งมีความรู้  ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
อย่างรอบด้านก่อนที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ ใช้ควบคู่กับงานของเรา เงื่อนไขที่สองมีคุณธรรม          
ให้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

จากการสร้างสรรค์แนวคิดการอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล -     
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดแก่พสกนิกรชาวไทย                    
เพ่ือที่จะน้อมน าถ้อยค าของพระองค์ที่แฝงไปด้วยประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตมาปรับใช้เพ่ือเป็นประโยชน์       
ทั้งต่อตนเองและสังคมบ้านเมือง เช่น เศรษฐกิจพอพียงที่ท าให้พสกนิกรชาวไทยต่างก็ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ                       
และอยู่ไดด้้วยตัวเองในยามล าบาก 

6. การอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

แนวคิดนี้เป็นการอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกตามโบราณ      
ราชประเพณี เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดังตัวอย่างในบท “13 ตุลาคม 2559” ของวิรุณ ตั้งเจริญ 
ความว่า 
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         น้ าตานองหลากล้นท่วมท้นแผ่นดิน เอกองค์ภูมินทร์เสด็จสู่สรวงสวรรค์ 
ตะวันเดือนดาวมืดมิดจาบัลย์   ทุกข์เศร้าโศกศัลย์นิรันดร์กาล 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”   พระกรุณาธิคุณเลิศเลอล้ าแผ่ไพศาล 
พระบริสุทธิคุณแห่งองค์นฤบาล   พระราชทานศานติสุขแก่ทุกคน 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 175) 
จากบทกวีข้างต้น มีการอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พล-อดุลยเดช  บรมนาถบพิตรว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” โดยกล่าวว่า พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์       
ที่กล่าวถ้อยค าแก่พสกนิกรชาวไทยว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีจิตใจบริสุทธิ์ และน าความศานติสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน        
เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต พสกนิกรก็ต่างโศกเศร้าน้ าตาไหลท้วมทั่วทั้งแผ่นดิน ทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์  
และดวงดาวต่างก็มืดดับลงร่วมโศกเศร้าไปด้วย  

จากการสร้างสรรค์แนวคิดการอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -             
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แสดงให้เห็นว่ากวีต้องการจะสื่อสารความคิดแทนพสกนิกรชาวไทย
ทุกคนว่าต่างก็ซาบซึ้ ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรม                
ส่งผลให้พสกนิกรและประเทศชาติมีความสุขสงบร่มเย็น ตลอดการครองราชย์กว่า 70 ปี ที่ผ่านมา 

7. ความรัก ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

แนวคิดประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-    
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมไปถึง     
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ดังตัวอย่างในบท “ดังสายฟ้าฟาด” ของ แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข     
ความว่า 
           พระเสด็จทั่วแดนไทยทั้งไกลใกล้ โอ้อกเอ๋ยต่อไปไม่ได้เห็น  

เพ่ือไพร่ฟ้าทรงตรากตร ายอมล าเค็ญ  เหนื่อยหนักเป็นเพราะพระกรุณาประชาชน  
พระเสโทหลั่งไหลไม่ได้พัก   เพราะความรักความห่วงใยจนได้ผล  
พอเพียงพาพ้นพรากจากความจน   โลกยินยลบรมกษัตริย์นักปรัชญา   

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 86) 
จากบทกวีข้างต้น มีการแสดงถึงความรักความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตรมีต่อพสกนิกร โดยกล่าวว่าพระองค์เสด็จไปทั่วทุกที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะใกล้หรือไกล         
ทรงตรากตร าล าบากและยอมเหนื่อย จนพระเสโทของพระองค์หลั่งไหลก็เพราะความรักและความห่วงใยที่
พระองค์มีต่อพสกนิกร พระองค์ยังสอนให้พสกนิกรรู้จักพอเพียง เพ่ือให้ด ารงชีวิตได้และห่างจากความจน     
จนทั่วทั้งโลกได้ยินและได้เห็นว่าพระองคท์รงเป็นกษัตริย์นักปรัชญา 

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่และความเสียสละของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีเมตตาและทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย
รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมากกว่าความสบายของพระองค์เอง 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 466 

8. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  
แนวคิดนี้แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสู่

สวรรคาลัย ซึ่งการสวรรคตของพระมหากษัตริย์คือการเสด็จกลับสู่สวรรค์ของเทวดาเพราะพสกนิกรชาวไทยมี
ความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีบุญญาธิการลงมาจากสวรรค์เพ่ือดูแลพสกนิกรบนผืนแผ่นดินไทย ดัง
ตัวอย่างในบทของ ศศิธร ธัญลักษณานันท์ ความว่า 

กราบถวายบังคมลาฝ่าพระบาท  ทรงลินลาศลับล่วงสู่สรวงสวรรค์ 
ทิ้งปวงราษฎร์โศกสะอ้ืนทุกคืนวัน   ดับสุริยันชรอุ่มฟ้าแสนอาลัย 
พระราชกิจทรงไว้เพ่ือไทยทุกผู้   ร าลึกอยู่ตราบชีพจะหาไม่ 
ส่งเสด็จสู่ทิพย์วิมานสถานไกล  สุขพระทัยโสตถิกสานติ์กาลนิรันดร์ 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น.190) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                 

เสด็จสู่สวรรคาลัยหรือสู่ทิพย์วิมาน ส่งผลให้พสกนิกรชาวไทยต่างโศกเศร้าเสียใจอยู่ทุกคืนวัน เสมือนแสงของ
ดวงอาทิตย์ได้ดับลงท าให้ท้องฟ้ามืดมัว แต่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงท าไว้ก็จะยังอยู่ในจิตใจของ             
พสกนิกรชาวไทยเสมอ และพสกนิกรชาวไทยต่างขอให้พระองค์เสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์และมีความสุขใน
สถานที่นั้นตลอดไป 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบทของ เกียรตินคร ความว่า 
จกัรวาลหลั่งแล้ว  น้ าตา  

ท่วมทั้งไตรโลกา    ห่มไห้  
สรรพชีวิตมิดมหา   มืดบอด  
กราบแทบพระบาทไท้  ส่งห้วงทิพย์พิมาน  

     (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น.66) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                  

เสด็จสู่สวรรคาลัย ก็ส่งผลให้พสกนิกรต่างโศกเศร้าหลั่งน้ าตาไปจนท่วมทั้งจักรวาลและทั้งสามโลก ซึ่งก็คือ 
มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก และท าให้สรรพสิ่งต่าง ๆ เหมือนมีชีวิตที่มืดมิดหม่นหมอง พสกนิกรชาวไทยจึง
ท าได้เพียงกราบแทบพระบาทของพระองค์ และร าลึกถึงพระองค์ท่ีเสด็จสู่สรวงสวรรค์  

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           
เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย แม้ว่าพสกนิกรชาวไทยจะอาลัยอาวรณ์และโศกเศร้าเสียใจมากมายเพียงใด             
ก็คงท าได้เพียงกราบแทบพระบาทเพ่ือร่ าลาและร าลึกนึกถึงพระองค์อยู่ในใจตลอดไป 

9. สัจธรรมชีวิต 
แนวคิดนี้เป็นการแสดงถึงกฎแห่งธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกต้องประสบพบเจอไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงหรือหลบหนีได้ ซึ่งก็คือ กฎไตรลักษณ์ และสังสารวัฏ หรือการวนเวียนกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
แม้แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบุญบารมีมาก ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกฎของธรรมชาติ ดังตัวอย่างในบทของ 
สนอง จุลกะทัพพะ ความว่า  
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ดังขาดขวัญแห่งเมืองที่เรืองรุ่ง  น้ าท่วมกรุงก่อนเอยเคยรักษา 
แต่น้ ามากคราวนี้ที่ชลนา    กลั่นร่ าลาความพรากความจากจร 
อนิจจังโลกนี้มิเที่ยงแท้    เพราะเกิดแก่ตายดับลับไปก่อน 
เห็นภาพ ธ ครั้งใดให้อาวรณ์   มรณานุสรณ์มิผ่อนปรน 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 218) 
จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดของสัจธรรมชีวิตว่า “อนิจจัง” หมายถึง ความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน          

ไม่ม่ันคง ไม่แน่นอนและ “มรณานุสรณ์มิผ่อนปรน” หมายถึง มนุษย์ควรระลึกถึงความตายว่าความตายไม่เคย    
ผ่อนปรนหรือยกเว้นให้ใครทั้งสิ้น โดยกล่าวว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
บรมนาถบพิตรสวรรคต ก็เหมือนประเทศได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไป เพราะพระองค์เคยช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วม 
แต่คราวนี้ น้ าที่ ท่ วมไม่ ใช่น้ าจากภัย พิบัติ แต่ เป็นน้ าตาจากพสกนิกรด้ วยความเศร้ า โศกเสี ย ใจ                        
หากด้วยกฎธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงแท้ ต้องวนเวียนอยู่กับการเกิด แก่ เจ็บและตายจึงเข้าใจได้
ว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ ความตายก็ไม่สามารถผ่อนปรนได้ พสกนิกรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงของชีวิต
นี้ได้เช่นกัน 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบท “ดวงใจของแผ่นดิน” ของ วิวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่ ความว่า 
กราบบังคมส่งเสด็จสุดวิปโยค จะหมุนโลกตามหาองค์ก็คงฝืน  

พิลาปร่ าน้ าตาวอนฟ้าฟ้ืน   มิอาจขืนสัจธรรมพร่ าอาลัย 
(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 170) 

จากบทกวีข้างต้น แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับสัจธรรม โดยกล่าวว่า พสกนิกรชาวไทยขอกราบบังคมส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความเศร้าโศกอย่างมาก                  
แม้ว่าพสกนิกรจะไม่สามารถหมุนโลกตามหาพระองค์หรือร่ าร้องร าพันขอให้พระองค์ฟ้ืนได้เพราะเข้าใจ          
ในกฎธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถหยุดความตายได้ พสกนิกรจึงท าได้เพียงแต่ระลึกถึงพระองค์ด้วย         
ความอาลัย 

จากการสร้างสรรค์แนวคิดสัจธรรมชีวิต แสดงให้เห็นว่ากวีได้น าหลักธรรมมาสื่อสารให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง  
กฎธรรมชาติของโลกใบนี้ว่ามนุษย์ย่อมพบกับการเกิด แก่ เจ็บ และตาย วนเวียนไปไม่รู้จบ โดยไม่มีใครที่จะ
หลีกหนีไปได้ แม้แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบุญบารมีมากก็ไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงกฎธรรมชาติหรือความ
จริงแท้ของชีวิตนี้ได ้

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 
พบแนวคิดที่หลากหลาย เพราะกวีในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทยย่อมรับรู้เรื่องราว เหตุการณ์ และข่าวสาร
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดมา  จึงได้ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจและความคิดผ่านการกลั่นกรองและเรียบเรียงถ้อยค าอย่างประณีตเพ่ือสื่อสาร             
ไปยังผู้อ่านให้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดร่วมกัน ได้แก่ 1) การแสดงความจงรักภักดี เป็นการแสดงออกถึงความ
เคารพ และจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร         
2) การยกย่องสรรเสริญ เชิดชูพระเกียรติ เป็นการยกย่องสรรเสริญและเชิดชูพระเกียรติ  ของพระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย
ด้วยการอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและเพ่ือความเจริญของประเทศชาติ รวมไปถึงแสดงให้
เห็นว่าพระองค์มีบุญบารมีสูงส่งดังสมมติเทพที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลให้พสก
นิกรชาวไทยเกิดความสุขสงบร่มเย็น อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ อัน
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับศาสนาของประเทศไทย และ ทั่วทั้งโลกต่างยกย่องและยอมรับ
ว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีพระปรีชาสามารถที่ทรงคิดค้นสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาในแก้ปัญหาของพสกนิกรชาวไทย 
3) การให้ค ามั่นสัญญาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ เป็นการแสดงถึงความตั้งใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้ง
อยากท าความดีหรือท าตามค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เพ่ือเป็นการตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 4) การบอกเล่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์ส าคัญ 
เป็นการแสดงถึงเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ตัวกวีได้ประสบพบเจอมา 5) การอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการอัญเชิญพระราชด ารัสของพระองค์ในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาถ่ายทอดผ่านบทกวี เพ่ือให้พสกนิกรได้ระลึกถึงและปฏิบัติตามค าสอนของพระองค์  6) 
การอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เป็นการอัญเชิญ พระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เพ่ือที่จะให้
เห็นว่าพระองค์ได้ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิศราชธรรมอย่างที่พระองค์เคยตรัสไว้ตลอดมา  7) ความรัก 
ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ของพระองค์ที่ทรงมีเมตตาและทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสก
นิกรรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  8) พระผู้ เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นการแสดงถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ท่ามกลางความ
โศกเศร้าของพสกนิกรชาวไทย 9) สัจธรรมชีวิต เป็นการแสดงถึงกฎแห่งธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก
ต้องประสบพบเจอไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีได้ ก็คือ กฎไตรลักษณ์และสังสารวัฏ หรือการวนเวียนกับ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย แม้แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบุญบารมีมากก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกฎของธรรมชาติ
เหล่านี้ได้  

แนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความรักและความห่วงใยทั้งที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
และแสดงให้เห็นความโศกเศร้า อาลัยอาวรณ์ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้สูญเสียพระมหากษัตริย์                     
ที่เป็นเสมือนหลักยึดเหนียวจิตใจของชาวไทยทั้งชาติจึงท าให้พสกนิกรชาวไทยต่างอาลัยอาวรณ์คร่ าครวญถึง
พระองค์ รวมไปถึงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ว่าทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆ  ด้าน
และไดน้ าความรู้นั้นมาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุข ความเจริญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ท าให้พสกนิกร
ชาวไทยนั้นเปรียบเทียบว่าพระองค์ทรงเป็นเทพหรือพระโพธิสัตว์ที่ลงมาจุติเพ่ือช่วยเหลือมนุษย์ และ
ประเทศชาติให้มีความสุขสงบร่มเย็นนั่นเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
บทความวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์“พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วน-

อาลัย” เป็นแนวทางหนึ่งให้ผู้สนใจน าไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาวิเคราะห์ด้านแนวคิดในบทกวีนิพนธ์      
เรื่องอ่ืน ๆ หรือ ใช้ประกอบการศึกษาผลงานของกวีท่านอ่ืนต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์แนวคิดในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วน-
อาลัย” ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณบุคคลหลายท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ 
อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ชี้น าแนวทาง และให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาข้อมูลความรู้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยท าให้ผู้วิจัยได้มีความรู้และน าความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้กับบทความวิจัยนี้ รวมทั้ง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยทุกท่านที่คอยแนะน า ชี้แนะ ตักเตือนและให้ก าลังใจผู้วิจัยได้
มีความตั้งใจและมีก าลังใจในการท าบทความวิจัยนี้จนส าเร็จ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. (2560). พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.  
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. (2546). วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์). วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศุภิสรา วัชรสุธากร, ภัสสร สุดแสวง, เยาวเรศ โพธิ์ศรี. (2560). การศึกษาเพลงแสดงความอาลัยใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . รายงานการวิจัย สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2551). ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัช
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 470 

การรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งขอบเขตของการวิจัยคือศึกษาค าศัพท์โบราณจากเว็บไซต์ที่
มีคนเปิดอ่านมากที่สุดเกินหนึ่งหมื่นครั้งได้รวบรวมไว้จ านวน 3 เว็บไซต์คือ TeenMthai.com , Sanook.com 
และ Dailynews.com โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 75 คน โดยผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการรับชมละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นประจ า มีการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสจากบริบทในละคร นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสช่วยให้คนในปัจจุบันเข้าใจความหมายของค าศัพท์โบราณมากขึ้น รวมถึงส่วนใหญ่
ไม่ใช้ค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในการสื่อสาร และนักศึกษาเกินกึ่งหนึ่งมีความมั่นใจ
ในการท าแบบทดสอบการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณในระดับปานกลาง (2) จ านวนข้อทั้ง 40 ข้อใน
แบบทดสอบที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยท าแบบทดสอบผ่าน (นักศึกษาตอบถูกกึ่งหนึ่ง หรือ 20 คะแนนขึ้นไป) 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 และจ านวนนักศึกษาทั้ง 75 คน ที่ท าแบบทดสอบผ่าน (ข้อที่จ านวนนักศึกษาตอบถูกกึ่ง
หนึ่งขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยค าที่นักศึกษาตอบถูกมากที่สุด 5 อันดับแรกคือค าว่าชม้อยชม้ายชายตา, 
คันฉ่อง, โล้ส าเภา, วิปลาสและโดนเอ็ด 
 
ค าส าคัญ : การรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณ, บุพเพสันนิวาส
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Abstract 

This paper, “Recognition of archaic words in the television play: Buppesannivas of 
students majored in Thai program”, aims to investigate how students majored in Thai 
program recognize archaic words in a television play: Buppesannivas. Delimitation was 
archaic words from 3 websites with 10,000+ viewer, three websites were within the score i.e., 
TeenMThai.com, Sanook.com and Dailynews.com. Population and sample group were 75 
third year students majored in Thai program (2019). (1) Most students were female; they 
have seen the play regularly and recognized the archaic words from contexts of the play. 
Most students agreed that the play helped people in the current period gain better 
understanding in archaic words; however, they did not use the words learned from the play 
in a communication. Half of the students had moderate confidence in an archaic word 
recognition test with 40 questions; (2) 75% had a moderate result (correct half of the 
answers or 20 marks); 92% from 75 students passed the test (The number of students 
answered correctly, since half or more.); 5 most correct answers were Chamoi, Chamaichaita, 
Kanchong, Losamphao, Wiphalat and Don-en. 
 
Keywords : recognition of archaic words, Buppesannivas 
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บทน า 
ละครโทรทัศน์เป็นรายการทางโทรทัศน์รูปแบบหนึ่งที่ให้ความจรรโลงใจแก่ผู้ เสพหรือผู้รับชม       

เน้นความบันเทิงเป็นหลักผลิตขึ้นเพ่ือการรับชมภายในเคหสถาน (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2562 (1)) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของละครโทรทัศน์ไว้ว่า “น. ละครพูดที่แสดง
ทางโทรทัศน์ มีการตกแต่งฉากให้เหมือนจริง” โดยในปัจจุบันละครโทรทัศน์ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะ
นอกจากจะให้ความบันเทิงเป็นหลักแล้ว ยังช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้รับชมว่าละครจะมีกลวิธีการจบ
เรื่องแบบใด หรือท าไมตัวละครแต่ละตัวจึงมีอุปนิสัยเช่นนั้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาในเรื่องการใช้ภาษารวมถึงการ
สร้างจินตนาการตลอดจนให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ละครประเภทอิงประวัติศาสตร์ให้ความความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น ๆ และที่ส าคัญละครโทรทัศน์ยังแฝงข้อคิดให้ผู้รับชมสามารถมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 

ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในประเทศไทยมีทั้งละครโทรทัศน์ที่ประพันธ์โดยคนไทยเองและซื้อ
ลิขสิทธิ์มาออกอากาศ หากเป็นละครโทรทัศน์ที่ประพันธ์โดยคนไทยเองเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องชนชั้นสูงใน
สังคมไทย ตัวละครมุ่งเน้นไปที่ฝ่ายดี  ฝ่ายเลว สามารถเดาตอนจบของเรื่องได้ง่าย มักจะจบลงแบบ
สุขนาฏกรรม (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2562 (2)) และมีแนวเรื่องท่ีหลากหลาย เช่น ละครสะท้อนสังคม ละคร
จักร ๆ วงศ์ ๆ ละครย้อนยุค เป็นต้น ส าหรับละครแนวย้อนยุคนั้นถือได้ว่าเป็นแนวละครที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากสะท้อนภาพความรุ่งเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย 

ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส เป็นละครย้อนยุคเรื่องหนึ่งที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ในต้นปี 2561 และได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยขณะละครก าลังออกอากาศ ความนิยม
ของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งตัว
ด้วยชุดไทยโบราณ การไปสถานที่ท่ีปรากฏในละคร เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดพระมหาธาตุ ท าให้การท่องเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง นอกจากนั้นมีการเลียนแบบการใช้
ภาษาเช่นเดียวกับละครโทรทัศน์ที่มีการใช้ค าเก่า ค าศัพท์โบราณที่ไม่ได้ใช้สื่อสารในปัจจุบันแล้ว เช่น ค าว่าออ
เจ้า เวจ อึดตะปือนัง เป็นต้น ซึ่งภาษาเหล่านี้ได้เกิดเป็นสติกเกอร์ไลน์ (มนธิชา ก้องวุฒิเวช, 2560 : 93) 
รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้รวบรวมค าศัพท์เหล่านี้มาเผยแพร่ เช่น sanook.com พาดหัวว่า “10 ค าศัพท์ 
บุพเพสันนิวาส ที่ออเจ้าทั้งหลายควรรู้” Mthai.com พาดหัวว่า “รวมค าศัพท์ ละครบุพเพสันนิวาส ที่หลาย
คนเพ่ิงเคยได้ยิน” การใช้ภาษานั้นเกิดกระแสในบุคคลทั่วไปตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ มีการน าค าศัพท์โบราณที่
ปรากฏในละครโทรทัศน์มาใช้ในชีวิตประจ าวันอีกครั้งในช่วงที่ละครก าลังออกอากาศ ถึงขนาดที่รัฐบาลเรียก
คณะผู้จัด นักแสดง เข้าพบเพ่ือพูดคุยและหารือถึงมาตรการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทย 
(ธาม เชื้อสถาปนศิริ, ออนไลน์, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจของสวนดุสิตโพล ที่สอบถามในเรื่อง "ละคร
บุพเพสันนิวาสในทัศนะประชาชน" จากหัวข้อละครบุพเพสันนิวาสมีผลต่อตัวประชาชนเองอย่างไร โดยอันดับ 
2 ตอบว่าอยากท าตามละคร เช่น พูดค าโบราณ แต่งชุดไทย รับประทานอาหาร เที่ยวสถานที่ต่าง ๆ 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ (ออนไลน์, 2561) กล่าวถึงกระแสของบุพเพสันนิวาสไว้ในบทความเรื่องส่องคัน
ฉ่อง (ปรากฏการณ)์ บุพเพสันนิวาสว่า “ละครเรื่องนี้ตอบความต้องการลึก ๆ เชิงจิตวิทยาของสังคม คือ ความต้องการ
หลบหนีปัจจุบัน และย้อนกลับไปแสวงหาความเก่าแก่ สมัยยุครุ่งเรืองสูงสุดของประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือที่จะบ่ง
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บอกว่าคนไทยก็มีดี มีเอกลักษณ์ ความเป็นชาตินิยมและประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมมาช้านาน หาใช่ชาติที่
ปราศจากรากแก่นเหง้าแต่อย่างใด” 

กระแสการใช้ค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา
การรับรู้ค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเป็นผู้ที่
ศึกษาเก่ียวกับภาษาและการเปลี่ยนแปลงของภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว นอกจากนั้นสังคมคาดหวัง
ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านภาษาไทยมากกว่าคนทั่วไป การศึกษานี้จะท าให้เห็นว่า
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าใจความหมายและใช้ค าศัพท์โบราณเหล่านั้นได้ถูกต้องหรือไม่เพียงใด อันเป็น
การอนุรักษ์ถ้อยค าในภาษาไทยให้อนุชนได้รับรู้และใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการรับรู้ค าศัพท์โบราณละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส จากเว็บไซต์ 
teen.mthai, sanook.com และ dailynews ได้รวบรวมไว้ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าเหล่านี้ไว้ดังนี้ 

ค า น. เสียงพูด, เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ, เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพ่ือ
แสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว , ใช้ประกอบหน้าค าอ่ืนมีความหมาย
เช่นนั้น เช่น ค านาม ค ากริยา ค าบุพบท 

ศัพท ์ (1)  [สับทะ-, สับ] น. เสียง เช่น โทรศัพท์, ค า เช่น ศัพท์บัญญัติ (ส. ศพฺท; ป. สทฺท ว่า เสียง, ค า) 
(2) น. ค ายากท่ีต้องแปล, ศัพท์แสง ก็ว่า (ส. ศพฺท; ป. สทฺท ว่า เสียง, ค า) 

โบราณ (1) [โบราน, โบรานนะ-] ว. มีมาแล้วช้านาน, เก่าก่อน, เช่น อักษรโบราณ หนังสือโบราณ, เก่า, เก่าแก่, 
เช่น แพทย์แผนโบราณ ของโบราณ (ป. โปราณ; ส. เปาราณ).  

(2)  (ปาก) ว. ไม่ทันสมัย เช่น คนหัวโบราณ. (ป. โปราณ; ส. เปาราณ) 
ในที่นี้สรุปความหมายของ “ค าศัพท์โบราณ” ได้คือ เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น

ซึ่งมีมาแล้วช้านาน 
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ชิฟแมนและคานุก (2000) ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้คือกระบวนการที่บุคคลแต่ละคน
มีการเลือก การประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมา ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มี
เนื้อหา 

อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะผู้เขียน (2554) ให้ความหมายการรู้สึกและการรับรู้ คือ การที่อวัยวะ
รับความรู้สึกมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมอง ข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
พลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง สี เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น 
ตารับแสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู้สึกให้แปรพลังงานเหล่านี้ เป็น
กระแสประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน นั่นคือการับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู้ 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ให้ความหมายการรับรู้ หมายถึง การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็น
ประสาทสัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเป็น
สิ่งที่รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจ าเป็นที่อินทรีย์จะต้องใช้ประสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิม ดังนั้นหากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนั้น ๆ แต่จะ
เกิดเฉพาะการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546) กล่าวว่า การรับรู้คือกระบวนการที่อินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตพยายามท า
ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการใช้อวัยวะสัมผัสจากสิ่งเร้าและ
จัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้นจะแปลสิ่งเร้าที่รับสัมผัสว่าสิ่งเร้านั้นคืออะไร ขั้นแปล
ความหมายนี้เป็นขั้นที่มีการใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานของการแปลความหมาย 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) ให้ความหมายการรับรู้ว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความและตอบสนอง
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความ
เข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถท า
ให้แปลความถูกต้อง 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้รับ
ความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจากสิ่งเร้าที่รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า ความรู้ 
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจและการรับรู้นั้นมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดไว้
ว่าสิ่งเร้าอย่างเดียวกันอาจจะท าให้คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกันได้ การที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ 
วัฒนธรรม การศึกษา ดังนั้นการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งนั้นจึงขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้วย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาค าศัพท์โบราณ โดยน าค าศัพท์มาจากเว็บไซต์ที่รวบรวมค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์

เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีผู้เปิดอ่านมากที่สุดเกินหนึ่งหมื่นครั้ง 3 เว็บไซต์ ซึ่งคือ TeenMthai.com จ านวน 37 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 475 

ค า, Sanook.com จ านวน 9 ค าและ Dailynews.com จ านวน 10 ค า ตัดทอนค าที่ซ้ ากันในแต่ละเว็บไซต์จึง
ได้ค าศัพท์โบราณทั้งหมด 40 ค านอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเรื่องการสร้าง
แบบสอบถามและแบบทดสอบ 

2. สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบขึ้นมาท้ังหมด 5 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลจ านวน 3 ข้อ  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 1 ข้อ  
ส่วนที่  3 แบบทดสอบการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์  เรื่อง

บุพเพสันนิวาสจ านวน 40 ข้อ  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามค าศัพท์โบราณที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยใช้สื่อสารในปัจจุบัน

จ านวน 1 ข้อ  
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความมั่นใจในการท าแบบทดสอบ จ านวน 1 ข้อ 

3. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง 
4. ปรับปรุงและน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
5. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
7. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค าศัพท์โบราณจากเว็บไซต์ที่ได้รวมรวบค าศัพท์โบราณไว้จ านวน 3 เว็บไซต์
คือ TeenMthai.com, Sanook.com และ Dailynews.com ได้ทั้งหมด 40 ค าผู้วิจัยได้น ามาทดสอบการรับรู้
ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสโดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้
แบบสอบถามและแบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาวิจัยพบว่า 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.30 มีการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 58.70 และนักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ความหมายจากบริบทในละครมาเป็นล าดับที่หนึ่ง 
นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ช่วยให้
คนในปัจจุบันเข้าใจความหมายของค าศัพท์โบราณมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.00 รวมถึงส่วนใหญ่ไม่ใช้ค าศัพท์
โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 66.70 และนักศึกษาเกินกึ่งหนึ่งมี
ความมั่นใจในการท าแบบทดสอบค าศัพท์โบราณที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในระดับ     
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.70 
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การรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจ านวน 75 คน ท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด 40 ข้อ ค่าคะแนนข้อละ 1 คะแนนนั้น มีข้อที่นักศึกษาท าแบบทดสอบผ่าน (ข้อที่จ านวนนักศึกษาตอบ
ถูกกึ่งหนึ่งขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีข้อที่นักศึกษาท าแบบทดสอบไม่ผ่าน (ข้อที่จ านวนนักศึกษาตอบ
ถูกไม่ถึงก่ึงหนึ่ง) คิดเป็นร้อยละ 25.00 และค่าเฉลี่ยของคะแนนคือ 26.43 นอกจากนั้นนักศึกษาทั้ง 75 คนท า
แบบทดสอบผ่าน (คะแนนกึ่งหนึ่งหรือได้คะแนน 20 คะแนนขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ส่วนนักศึกษาที่ท า
แบบทดสอบไม่ผ่าน (คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือได้คะแนนไม่ถึง 20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 8.00 และค าที่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตอบถูกเป็นล าดับที่หนึ่งคือค าว่าชม้อยชม้ายชายตา คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
จ านวนนักศึกษา ล าดับที่สองมี 3 ค า คือค าว่าคันฉ่อง, โล้ส าเภา และวิปลาส คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของจ านวน
นักศึกษา ส่วนค าที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตอบถูกน้อยที่สุดมี 2 ค า คือค าว่ าน้ ามันครั่งและสะตุ คิดเป็น
ร้อยละ 17.30 ของจ านวนนักศึกษา 

 
อภิปรายผล 

ผลของการศึกษาวิจัย เรื่อง การรับรู้ค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีประเด็นน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1) การศึกษาสถานภาพของนักศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จากการสัมภาษณ์อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ตอบว่าวิชาภาษาไทยนั้นเป็นวิชาที่
ละเอียดอ่อน ใช้อารมณ์และเหตุผลในการอ่านคิด และมีการวิเคราะห์เป็นหลัก ท าให้ผู้หญิงเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้
มากกว่าผู้ชาย และจากการสัมภาษณ์นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2562 ให้เหตุผลว่าการเรียนในศาสตร์ทางด้านภาษาต้องใช้ความละเอียดอ่อน เน้นความสวยงามทาง
วรรณศิลป์ จึงท าให้เพศหญิงสนใจเรียนมากกว่าเพศชาย หากเป็นเพศชายก็มักจะเป็นเพศที่สาม ประเด็นต่อมา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ตอบว่า รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นประจ า เป็นเพราะ
ในช่วงที่ละครก าลังออกอากาศนั้น ละครมีกระแสได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ของโลกในทวิตเตอร์ (ข้อมูลจาก 
Twitter เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561) การประเมินค่าความนิยมหรือเรตติ้ง (Rating) อย่างเป็นทางการจากการ
ประกาศโดยต้นสังกัดคือไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ระบุว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีค่าความนิยมเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานคร สูงถึง 16.0 หรือค่าความนิยมทั่วประเทศ 11.4 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจาก
ทุกเพศทุกวัยซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ที่คนไทยส่วนใหญ่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของนวนิยายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเขียน การใช้
ภาษา การใช้กลวิธีในการเขียน ซึ่งละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนี้ก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง
บุพเพสันนิวาสของรอมแพง ประเด็นสุดท้ายในการศึกษาสถานภาพของนักศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยส่วนใหญ่ตอบว่ารับรู้ความหมายของค าศัพท์โบราณในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสจากบริบท
ในละครเองสอดคล้องกับค าตอบที่ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์เป็นประจ า ซึ่ง
บริบทในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมีการใช้ค าศัพท์โบราณค่อนข้างมาก ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
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นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฏีการรับรู้ที่ว่ามนุษย์จะรับรู้ได้ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น 
แรงจูงใจ ความสนใจ เป็นต้น (กันยา สุวรรณแสง, 2544) ซึ่งในระหว่างที่ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ออกอากาศนั้นละครได้รับความนิยม ท าให้ผู้คนเกิดแรงจูงใจและความสนใจที่จะรับชม เมื่อรับชมแล้วบริบทใน
ละครมีการใช้ค าศัพท์โบราณค่อนข้างมากท าให้เกิดการรับรู้ความหมายของค าศัพท์โบราณ 

2) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสช่วยให้
คนในปัจจุบันเข้าใจความหมายของค าศัพท์โบราณมากขึ้น อาจเป็นเพราะละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในละครมีการใช้ค าศัพท์โบราณค่อนข้างมาก ท าให้ผู้คนในสังคมเกิดกระแส
การเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยชุดไทย การท าอาหารที่ปรากฏในละคร เช่น หมูโสร่ง เป็นต้น 
ตลอดจนการไปเที่ยวสถานที่ที่ปรากฏในละคร รวมถึงการใช้ภาษาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้ภาษาเช่นเดียวกับ
ละครโทรทัศน์ที่มีการใช้ค าศัพท์โบราณที่ไม่ได้ใช้สื่อสารในปัจจุบันแล้วมาใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวันอีกครั้ง 
เช่น ค าว่าออเจ้า เวจ อึดตะปือนัง เป็นต้น นอกจากนั้นภาษาเหล่านี้ได้เกิดเป็นสติกเกอร์ไลน์ (Line Sticker) 
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภาษาในสติกเกอร์ไลน์นี้ต้องเป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ รู้จัก รู้ความหมายหรือใช้
กันอย่างกว้างขวางจึงจะสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ นอกจากนั้นสติกเกอร์ไลน์ที่มีค าศัพท์โบราณไม่ได้มีเพียง
ต้นสังกัดอย่างไทยทีวีสีช่อง 3 เท่านั้นที่เป็นผู้ผลิต แต่เป็นสติกเกอร์ไลน์ที่สร้างสรรค์มาจากบุคคลทั่วไปด้วย 
การที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตอบว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสช่วยให้คนในปัจจุบันเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์โบราณมากขึ้นนั้นยังสอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ที่ว่าการรับรู้เกิดจากสิ่ง เร้า (ละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสและค าศัพท์โบราณที่ตัวละครใช้สื่อสาร) จากนั้นบุคคลจะเกิดความรู้สึกอย่างใด
อย่างหนึ่ง (อยากใช้ตาม) จากนั้นจึงแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
ความจ า เจตคติ ความต้องการ (รู้ว่าค านั้น ๆ หมายความว่าอย่างไร) และท าให้เกิดการตอบสนองทางการรับรู้
อย่างใดอย่างหนึ่ง (การใช้ตาม) (กันยา สุวรรณแสง, 2544) ด้วยเหตุนี้ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมี
ความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสช่วยให้คนในปัจจุบันเข้าใจความหมายของค าศัพท์โบราณ
มากขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่ใช้ค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสในการสื่อสารมากถึงร้อยละ 66.70 อาจเป็นเพราะการท าแบบสอบถามนี้ได้จัดท าขึ้นหลังจาก
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสจบไปเป็นเวลาประมาณ 8 เดือนด้วยสาเหตุนี้อาจท าให้ความนิยมในการใช้
ค าศัพทโ์บราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในการสื่อสารลดน้อยลง แต่ก็ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ยัง
ใช้ค าศัพท์โบราณเหล่านี้ในการสื่อสารอยู่ โดยค าศัพท์โบราณที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตอบว่าใช้มากที่สุด
คือค าว่าออเจ้า คันฉ่อง โข โล้ส าเภา ตามล าดับ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการ
ท าแบบทดสอบค าศัพท์โบราณที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่อยู่ที่ 26.43 และจ านวนของนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบผ่านซึ่งมากถึงร้อยละ 92.00 
ท าให้เห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีการรับรู้และมีความมั่นใจในความหมายของค าศัพท์โบราณจาก
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นอย่างดี 
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3) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยท าแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 40  ข้อ ค่าคะแนนข้อละ 1 
คะแนน โดยจ านวนข้อที่นักศึกษาท าแบบทดสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งมีมากกว่าจ านวนข้อที่นักศึกษา
ท าแบบทดสอบไม่ผ่านถึง 3 เท่า จ านวนนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด และค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักศึกษาท าได้คือ 26.43 คะแนน และคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 37 
คะแนน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ความหมายของค าศัพท์
โบราณที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่านักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นประจ า และรับรู้ความหมายของ
ค าศัพท์โบราณท่ีปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสจากบริบทในละครหรือแหล่งอ่ืน ๆ ส่วนคะแนนที่
ต่ าสุดคือ 13 คะแนน อาจอนุมานได้ว่านักศึกษาคนนั้นเป็นนักศึกษา 6 ใน 75 คนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยที่ไม่เคยรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเลย นอกจากนั้นค าศัพท์โบราณที่นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยตอบถูกเป็นล าดับที่หนึ่งและตอบถูกทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.0 คือค าว่าชม้อยชม้ายชายตา อาจ
เป็นเพราะค านี้ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ตัดค าให้สั้นลงเหลือเพียงแค่ “ชม้อย” หรือ “ชม้าย” แต่ยังคง
ความหมายในทางเดิม ซึ่งหมายถึงช้อนตาช าเลืองดูเพ่ือเรียกร้องให้สนใจ, ชายหางตาดูด้วยความสนใจ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554) และค าท่ีนักศึกษาตอบผิดมากที่สุดมีสองค าคือค าว่าน้ ามันครั่ง
และสะตุ อาจเป็นเพราะสองค านี้เป็นค าศัพท์เฉพาะ เช่น น้ ามันครั่งใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนค าว่าสะตุ
ใช้ทางการแพทย์แผนโบราณ เป็นต้น จึงท าให้สองค านี้เป็นค าศัพท์โบราณที่ไม่ค่อยแพร่หลายเหมือนค าอ่ืน ๆ 
ที่อาจน ามาใช้ในนวนิยายหรือละครโทรทัศน์แนวย้อนยุค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคที่ต่างยุค
สมัยกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องการรับรู้ความหมายค าศัพท์โบราณจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยฉบับนี้ จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากบุคคลส าคัญหลายท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัยในหลาย ๆ ด้าน 

ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม เป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้
ด้วยดี 

ขอกราบขอบคุณบิดา มารดา ที่ได้ให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้ศึกษาเกิดแรงผลักดันไม่ย่อท้อต่อ
ความเหนื่อยล้าและอุปสรรคที่ได้พบเจอในการท าวิจัยครั้งนี้เสมอมา 
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ขอขอบคุณคณะผู้จัด ผู้เขียนบทประพันธ์ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ตลอดจนผู้เขียนนวนิยาย
เรื่องบุพเพสันนิวาส ที่สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่านี้ให้กับคนไทยได้อ่านและรับชม รวมถึงท าให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาค าศัพทโ์บราณที่แฝงอยู่ในบทประพันธ์นั้น 

ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้
ในด้านการเรียนในศาสตร์ภาษาไทยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการท า
แบบทดสอบในงานวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนางสาวรัตนมณี สมศรี  และเพ่ือน ๆ ทุกคนที่เป็นก าลังใจ และสนับสนุน
ช่วยเหลืออย่างไม่ขาดตกบกพร่องมาโดยตลอด จนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์          
“พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” จ านวนทั้งสิ้น 189 บท ผลการศึกษาพบว่า มีทั้งด้านการใช้ค าและการใช้
ภาพพจน์ ซึ่ง ด้านการใช้ค า มีการเล่นค า การซ้ าค าและซ้ าความ การสรรค าที่ประกอบไปด้วย ค าสื่ออารมณ์ 
ค าหลาก และค าราชาศัพท์ ซึ่งการใช้ค าเหล่านี้ช่วยให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านที่แสดงความอาลัย
อาวรณ์ต่อเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                 
และยังช่วยแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของกวีในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอด 70 ปี                   
ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ส่วนการใช้ภาพพจน์ มีการใช้ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ นามนัย 
ปฏิทรรศน์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน การอ้างถึง และปฏิปุจฉา ซึ่งการใช้ภาพพจน์นี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ
และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของกวี เนื่องจากภาพพจน์มีความส าคัญในการสื่อถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
กลายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่ งขึ้นผ่านการเรียงร้อยถ้อยค าในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าการกล่าว                      
อย่างตรงไปตรงมา 
 
ค าส าคัญ : วรรณศิลป์, ภาพพจน์, กวีนิพนธ์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร 
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Abstract 

This paper aims to study artistic language creativity in 189 poems in a poetry anthology 
“In Commemoration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”. The study revealed that 
wording and figures of speech were utilized. Wording consisted of pun; repetition and 
restatement; word formation i.e., emotional word, zeugma and royal word, reader who 
mourned for the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej can be deeply touched by 
these words and techniques; moreover, these help reflecting poets’ sentiment and feeling as 
the Thai subjects who swear allegiance to the royal institute and have great a great conscience 
in His Majesty generosity having bestowed in his reign on the Thai subjects for 70 years. As for 
figures of speech, they consisted of simile, metaphor, symbol, metonymy, paradox, hyperbole, 
personification, reference and rhetorical question; these help creating imagination and 
understanding of the poems as they narrow abstract questions into more clear concrete 
questions by composing a comparative word instead of direct statement.  
 
Keywords : artistic, language, figure of speech, poetry, His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
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บทน า 
กวีนิพนธ์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งเป็นร้อยกรองมีความไพเราะในเรื่องของการใช้ภาษา มีลักษณะ

แบบแผน รูปแบบ และกฎเกณฑ์บังคับในการแต่งเฉพาะเจาะจงลงไปอีก โดยรวมแล้วกวีนิพนธ์จะต้องมีความ
งามอันเกิดจากการเสือกสรรการใช้ภาษาของกวีและการแสดงเนื้อหาสาระต้องก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก 
และจินตนาการควบคู่กันไป (ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา, 2542 น. 3)  

ผู้แต่งกวีนิพนธ์แต่ละบุคคลล้วนเป็นพสกนิกรที่อยู่ในสังคมไทย ย่อมรับรู้เรื่องราวและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่มีระบบการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมา
ตั้งแต่โบราณเป็นระยะเวลายาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความส าคัญสูงสุดของประเทศและ
เป็นที่เคารพสูงสุดของประชาชนชาวไทยตลอดมา ไม่ว่าในยุคสมัยใด พสกนิกรชาวไทยต่างระลึกอยู่เสมอว่า
ประเทศชาติ เจริญรุ่ ง เ รืองมาได้ จนทุกวันนี้  ก็ ด้ วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ                             
ของพระมหากษัตริย์ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงท านุบ ารุงประเทศให้รุ่งเรือง                    
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นมรดกอันล้ าค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การรับรู้บริบท                 
ของสังคมไทยดังกล่าวจึงเกิดกวีนิพนธ์ในลักษณะยกย่องเชิญชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์นับไม่ถ้วน         
และเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญของประเทศกวีก็ย่อมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่มีต่อเหตุการณ์นั้น
ผ่านการเรียงร้อยถ้อยค าอย่างประณีต ดังเหตุการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.               
เป็นวันและเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก
ของพสกนิกรชาวไทยเสด็จสวรรคต กวีจึงสร้างสรรคบ์ทกวีขึ้นมากมายเพ่ือแสดงอารมณ์สะเทือนใจต่อเรื่องราว 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ขึ้นเพ่ือน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร                            
พระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงท าเพ่ือให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท       
ที่สอนใหพ้สกนิกรอยู่ในความดีงาม ความพอดีและพอเพียง นับเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรชาวไทยที่ได้เกิดมา
อยู่ ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผู้แต่งกวีนิพนธ์ ได้แสดงถึงความจงรักภักดีและความผูกพันที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัติรย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจบทกวีทั้งสิ้นล้วนแสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจ ประวัติศาสตร์ความทรงจ า และยังเฉลิมพระกียรติของ
พระองค์ให้ทั่วโลกได้รับรู้ ซึ่งบทกวี ทั้ง 189 บท มีการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรอง 
โดยเลือกเฟ้นถ้อยค าเป็นอย่างดี เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปสู่ผู้อ่าน หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าที่น่าสนใจใน
ด้านความงามทางภาษาวรรณศิลป์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ที่ปรากฏในหนังสือรวม
บทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

กิตติมา จันทร์ลาว (2555) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์กวีนิพนธ์ของ สถาพร ศรีสัจจัง”                      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบฉันทลักษณ์และกลวิธีการประพันธ์กวีนิพนธ์ของสถาพร  ศรีสัจจัง                   
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โดยศึกษาจากบทกวีนิพนธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง ที่ใช้นามจริงและใช้นามปากกาว่า “พนม นันทพฤกษ์” และ             
“อินถา ร้องวัวแดง” ที่ได้รับการจัดพิมพ์รวมเล่มแล้ว จ านวน 8 เล่ม ได้แก่ 1) ก่อนไปสู่ภูเขา 2) ยืนต้านพายุ 
3) คือนกว่ายเวิ้งฟ้า 4) ที่ว่ารัก – รักนั้น 5) ดั่งผีเสื้อเถื่อน : คือชายพเนจร , ป่าภู-ทุ่งราบและเวิ้งทะเล                 
6) ณ เพิงพักริมห้วย 7) ทะเล ป่าภูและเพิงพัก 8) ฟ้องนายหัว จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า สถาพร ศรีสัจจัง               
ใช้รูปแบบในการประพันธ์กวีนิพนธ์ 2 ชนิด คือ รูปแบบฉันทลักษณ์เดิมที่มีมาแต่โบราณ ได้แก่ โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอน ร่ายและรูปแบบกวีพจน์อิสระ ในด้านกลวิธีการประพันธ์มีวรรณศิลป์ที่เด่นด้านการใช้ค า การใช้
ภาพพจน์ การสรรค าที่เหมาะสมด้วยเสียงและความหมาย การใช้สัญลักษณ์และมีกลวิธีการน าเสนอที่
หลากหลาย  

นาวิณี หล าประเสริฐ (2550) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาษาวรรณศิลป์ในเพลงพระราชนิพนธ์                        
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาษาวรรณศิลป์ในเพลง                     
พระราชนิพนธ์ การศึกษาพบว่า ภาษาวรรณศิลป์ในเพลงพระราชนิพนธ์ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับค า 
และระดับความ ระดับค าพบว่ามีการใช้ค า ได้แก่ สัมผัส ประกอบด้วยสัมผัสสระและสัมผัสอักษร นอกจากนี้  
ยังปรากฏการเล่นเสียงวรรณยุกต์ด้วย การใช้ค าในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์โดดเด่นด้วยการใช้ค าซ้อน
หลากหลายประเภท ได้แก่ ค าซ้อน 2 พยางค์ 3 พยางค์ และ 4 พยางค์ นอกจากนี้ยังพบการหลากค าและ  
การสรรค า ส่วนการศึกษาระดับความประกอบด้วยการใช้ภาพพจน์  เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ปรากฏการใช้
ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อปุลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ สัทพจน์ และปฏิปุจฉา อีกทั้งพบการใช้ส านวนในเนื้อ
เพลงพระราชนิพนธ์มี 2 ประเภท คือการใช้ส านวนเดิมและส านวนที่ดัดแปลงจากเดิม การใช้สัญลักษณ์ในเนื้อ
เพลงพระราชนิพนธ์พบในเพลงที่มีเนื้อหาสถาบันซึ่งเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัย การสร้างเอกภาพในเนื้อ
เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบด้วยการซ้ าค าซ้ าความ และมีการใช้ความเปรียบคู่ขนา 

พรทิพย์ ฉายกี ่และ จันทนา แก้ววิเชียร (2553) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์แนวคิดและศิลปะ
การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา คุณวุฒ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดศิลปะการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา คุณวุฒิ จ านวน 57 เพลง ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้น ระหว่างปี 
พ.ศ.2541-2553 การศึกษาพบว่า แนวคิดท่ีพบมากที่สุดคือ แนวคิดเก่ียวกับความรัก แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ
และแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาพบว่ามีการใช้ศิลปะแบบการเล่นค าใน
วรรณกรรมเพลงมากท่ีสุด รองลงมาคือการซ้ าความ การซ้ าค าและการหลากค า ศิลปะการใช้ภาพพจน์ พบว่ามี
การใช้อุปมาอุปไมย มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นามนัย อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน ปฏิปุจฉาและอติพจน์ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกวีนิพนธ์  
2. รวบรวมผลงานกวีนิพนธ์ในหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” จ านวนทั้งสิ้น 189 บท  
3. ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์

ล้วนอาลัย” ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกเป็นด้านการใช้ค าและด้านการใช้ภาพพจน์ 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วน

อาลัย” พบว่า 
1. การใช้ค า  
ในการศึกษาวรรณศิลป์ด้านการใช้ค าในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 

พบว่ามีการใช้ค า ได้แก่ การเล่นค า การซ้ าค าและซ้ าความและการสรรค า โดยจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
1.1 การเล่นค า  

การเล่นค าคือการน าค าที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันหรือใกล้เคียงกันมาเล่นในเชิงเสียงและความหมาย                  
(ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549 น. 31) ดังตัวอย่าง ในบท “บทกวีเขียนทั้งน้ าตา” ของ ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ ความว่า 

จะข่มตาหลับได้อย่างไรเล่า  เมื่อรุ่งเช้าขาดตะวันอันไสว  
จริงหรือฝันฝันหรือจริงกริ่งหัวใจ   เหมือนถูกไฟคลอกสิ้นทั้งวิญญาณ  
ลืมตามาเคยภิรมย์ในร่มฉัตร   อ่ิมมนัสร่มเย็นเป็นสุขศานต์  
ลืมตามาพรุ่งเช้าคงร้าวราน   พระภูบาลครรไลไปเมืองฟ้า 

     (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 150) 
จากบทกวีข้างต้น มีการเล่นค า คือ “จริงหรือฝันฝันหรือจริง” ซึ่งเป็นการเล่นค าสลับที่ จริงหรือฝัน                  

ฝันหรือจริง เป็นการถามย้ าความรู้สึกของกวีเองว่าเป็นความจริงหรือความฝันที่ได้สูญเสียพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไป จากที่รู้สึกดีเพราะเคยได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ของพระองค ์แต่ปัจจุบันไม่มีพระองค์แล้ว ท าให้รู้สึกร้อนรุ่มจิตใจเสมือนถูกไฟคลอก จากที่เคยลืมตามาแล้วอ่ิม
อกอ่ิมใจร่มเย็นเป็นสุข กลับเป็นเช้าที่ลืมตามาเจ็บซ้ าเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคตสู่สรวงสวรรค์แล้ว 

1.2 การซ  าค าและซ  าความ  
การใช้กลวิธีการซ้ าค าและซ้ าความในบทกวี ถือเป็นการเน้นย้ าความให้หนักแน่นยิ่งขึ้น การซ้ าค าในแง่

วรรณศิลป์มักจะซ้ าค าที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวีต้องการจะสื่อและ
ก่อให้เกิดคุณค่าด้านวรรณศิลป์อีกด้วย จากการศึกษาบทกวีนิพนธ์ในหนังสือรวมบทกวี “พระเสด็จสู่ฟ้า 
ราษฎร์ล้วนอาลัย” พบตัวอย่างการซ  าค าในบทกวีของ พรทิพย์ ค าดี ความว่า  

ประจักษแ์ล้วค าว่าพระบารมี  ประจักษท์ุกข์ท้นทวีพระอาสัญ  
ประจักษช์ัดกว่าสองหมื่นห้าพันวัน  ประจักษ์ความมหัศจรรย์ ธ ทรงงาน  
ประทับในดวงใจเนานานเนื่อง   ประทับเรื่องรุ่งเรืองสมัยพิศาล  
ประทับพิมพ์พระบาทเยี่ยมแดนกันดาร  ประทับการครองธรรมน าครองใจ 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 139) 
จากบทกวีข้างต้น มีการซ้ าค าว่า “ประจักษ์” หมายถึง ปรากฏชัด อาจเป็นทางตาหรือใจก็ได้ เช่น 

ประจักษ์แก่ตา ประจักษ์แก่ใจ และซ้ าค าว่า “ประทับ” หมายถึง อยู่ที่, อยู่กับที่ กวีต้องการย้ าให้เห็นว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงท าความดี แม้ว่าพระองค์จะจากไป  
แต่พระองค์ก็ทรงคลายทุกข์ให้กับพสกนิกรได้ และกว่าสองหมื่นห้าพันวันที่พระองค์ทรงงานเพ่ือพสกนิกร   
ชาวไทย สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏเห็นได้ชัด พระองค์จึงอยู่เป็นความสว่างไสวในใจของพสกนิกรไปเป็นเวลานาน 
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เพราะฝ่าพระบาทของพระองค์ได้ประทับรอยอยู่ทั่วทุกถิ่นแดนไทย รวมถึงคุณงามความดีของพระองค์        
จะครองใจพสกนิกรอยู่ตลอดไป 

ส่วนการซ  าความ ในที่นี้คือ การซ้ าข้อความ วลี หรือประโยค อาจจะซ้ าเพียงแค่สองครั้งหรือมากกว่า
ก็ได้ มักซ้ าเพ่ือเน้นย้ าความหมายหรือเพ่ือสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ วิวัฒน์ บัตรเจริญ ความว่า 

  พระเอยพระภูมิพล  ธ ครองชนครองไผท  
  ทศพิธราชธรรมสมัย   น้อมกายใจนบสักการ  
  พระเอยพระภูมิพล   ราษฎร์ทุกคนรักภูบาล  
  ร่มฉัตรปกป้องสถาน   คุ้มภัยรานสบสุขศรี  

พระเอยพระภูมิพล   พระทัยดลสมานไมตรี  
  ไพรัชประเทศทวี   พระบารมีเด่นอดุล 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 183) 
จากกวีข้างต้น มีการซ้ าความ คือ “พระเอยพระภูมิพล” เพ่ือเน้นย้ าถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-                

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงครองราชย์ด้วยหลักทศพิธราชธรรม  พระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนรัก เพราะพระองค์ทรงปกป้องคุ้มภัยประเทศเพ่ือให้พสกนิกรมีแต่
ความสงบสุข อีกทั้งพระองค์ทรงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ด้วยพระบารมีของพระองค์จึงไม่มีสิ่งใดมา
เทียบเท่าได ้

1.3 การสรรค า 
การสรรค า หมายถึง การเลือกสรรค าที่น ามาเรียงร้อยในบทประพันธ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ตามจุดมุ่งหมายของกวีหรือผู้สร้างงาน  
ค าที่เลือกมาต้องเป็นค าที่มีความหมายสมบูรณ์ในแง่ของการสื่อสาร ทั้งการสื่อความหมายในระดับต่าง  ๆ 

การสื่อภาพและการสื่ออารมณ์ที่กวีประสงค์  ดังนั้น การสรรค าจึงมีลักษณะหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกวีหรือผู้แต่ง การสรรค ามีปรากฏทั้งในงานร้อยกรองและร้อยแก้ว  (สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, 
2548 น. 13-14) จากการศึกษาหนังสือรวมบทกวี “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” พบการสรรค า ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ค าสื่ออารมณ์  
การใช้ค าสื่ออารมณ์ หมายถึง การเลือกใช้ค าเพ่ือเร้าใจผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกคล้อย

ตาม เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด โศกเศร้า เหงา รัก ชื่นชม ยกย่อง ฯลฯ (พิทยา ลิ้มมณี, 2537 น. 25)              
ซึ่งการศึกษาบทกวีนิพนธ์ในหนังสือรวมบทกวี “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” มีการใช้ค าสื่ออารมณ์ดังนี ้

1) การใช้ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า สลด หดหู่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสลด หดหู่ และเศร้าโศกเสียใจ 
ต่อเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังตัวอย่าง ในบท
กวีของใจ กัลป์หะรัตน์ ความว่า 
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   แสนวิโยคโศกก าสรดรันทดนัก ดั่งเสาหลักมาสะบั้นขวัญผวา 
  ฟ้าสะท้านดินสะเทือนเหมือนร่ าลา  ชนทั่วหล้าแสนเศร้าร้าวรานใจ 

ขอพระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์   นิจนิรันดร์ตราบสิ้นอสงไขย 
  แม้ว่ากาลจะผันผ่านนานเพียงใด   ขอเทิดไท้สถิตมั่นนิรันดร 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 80) 
จากบทกวีข้างต้น  มีการใช้ค าสื่ออารมณ์ว่า “โศก” หมายถึง ความทุกข์ ความเศร้า “ก าสรด” 

หมายถึง ความเศร้า “รันทด” หมายถึง มีจิตใจหวั่นไหวมากเพราะความโศกสลด เพ่ือสื่อถึงความเศร้าโศก
เสียใจของพสกนิกรชาวไทยที่ต้องพรากจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่เป็นเสมือนเสาหลักของประเทศชาติได้ขาดสะบั้นไป ส่งผลให้พสกนิกรต่างเจ็บปวดรวดร้าวใจอย่างมาก และ
ท าได้เพียงน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สรวงสวรรค์ตราบนานเท่านาน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ก็ขอยกย่อง
เชิดชูพระองค์ด้วยใจรักตลอดไป 

2) ค าที่สื่อถึงอารมณ์ปลุกเร้าใจ และความรู้สึกที่จริงใจ เป็นการใช้ค าปลุกเร้าจิตใจให้เกิดความรู้สึก
เชื่อมั่น มุ่งม่ัน กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ จุฬา ยิ่งด านุ่น ความว่า 
   “ค าพ่อสอน” ทุกค ายังจ าได้  ซื่อสัตยไ์ว้อยู่พอเพียงเป็นวิถี 
  จะเดินตามรอยพระบาทชั่วชีวี   เกิดใต้ร่มพระบารมีทุกชาติไป 
  ด้วยอาดูรอาลัยใจจะขาด    กราบพระบาทพระขวัญมิ่งผู้ยิ่งใหญ่ 
  ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย    สถิตในทิพย์พิมานส าราญเทอญ 
       (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น.77) 

จากบทกวีข้างต้น กวีเลือกใช้ค าว่า “ซื่อสัตย์” หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ “ชั่วชีวี” หมายถึง ตลอดชีวิต 
เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของพสกนิกรที่จดจ าค าสอนของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร ได้ทุกค าว่าพระองค์ทรงสอนให้อยู่ในความดีงาม ซื่อสัตย์และมีชีวิตอยู่แบบพอเพียง ซ่ึงพสก
นิกรมุ่งม่ันจะท าตามค าสอนของพระองค์ด้วยความจริงใจไปตลอดชีวิต และขอกราบพระบาทของพระองค์พระ
ผู้เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดจนน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความรู้สึกเศร้าโศกอาลัย 

3) ค าที่สื่อถึงอารมณ์อาลัยอาวรณ์ เป็นการใช้ค าที่แสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ต่อเหตุการณ์เสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ    
ทันตแพทย์วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ความว่า  

   ด้วยจงรักภักดียิ่งชีวิต   ขออุทิศแด่ราชันมิ่งขวัญหล้า 
  ประจงจีบดอกไม้จันทน์ไว้วันทา   ส่งเสด็จสู่ฟ้าท้นอาลัย 
  จัดกลีบใบดอกตูมบานใส่ก้านช่อ  น้ าตาคลอตื้นตันและหวั่นไหว 
  หวนคิดถึงฝ่าพระบาทแทบขาดใจ   จะซ่อนโศกได้ปานใดในวันลา 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 185) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ค าว่า “อาลัย” หมายถึง ระลึกถึงด้วยความเสียดาย “หวนคิดถึง” หมายถึง 

หวนนึกถึงด้วยใจผูกพัน เพ่ือสื่อถึงอารมณ์อาลัยอาวรณ์ของพสกนิกร จึงขออุทิศตนเพ่ือพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจงจับจีบของดอกไม้จันทน์ไว้ส าหรับกราบไหว้
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และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยและระลึกถึงจนแทบจะขาดใจ แม้จะซ่อนความโศกเศร้าก็มิอาจ
ซ่อนไว้ได ้

4) ค าที่สื่อถึงอารมณ์ยกย่อง สรรเสริญ เป็นการกล่าวยกย่อง สรรเสริญที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากเหตุการณ์สวรรคต ดังตัวอย่าง ในบทของ Siriwanna 
Jill ความว่า 
         กราบพระบาทอ าลาพระโพธิสัตว์  เสด็จมาขจัดภัยในโลกหล้า 
  สู่ภพใหม่เพ่ือประกาศศาสดา   แห่งมหาห้วงมหรรณพ์นิรันดร์กาล 
  “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”   ขออยู่ใต้บารมีที่สืบสาน 
  ทรงเหน็ดเหนื่อยกายามาแสนนาน   แสนร้าวรานดวงใจไทยทั้งปวง 

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 237) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ค าว่า “พระโพธิสัตว์” หมายถึง ผู้ซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ยกย่อง สรรเสริญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่ลงมาขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีบนโลกมนุษย์ และขอให้
พระองคเ์สด็จสู่ภพภูมิใหมแ่ห่งห้วงทะเลใหญ่ตลอดกาล ต่อแต่นี้ไปจะขอเป็นข้ารองบาทของพระองค์ทุกชาติไป                
เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อพสกนิกรมานานแสนนาน ท าให้พสกนิกรรู้สึกร้าวรานใจกับการ              
พลัดพรากจากพระองค ์

1.3.2 การใช้ค าหลาก  
ค าหลาก คือ การใช้ค าหนึ่งมาแทนค าอีกค าหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน เพ่ือที่จะไม่ต้องกล่าวค าเดิม

ให้เกิดความซ้ าซาก หรือเพ่ือความงดงาม สละสลวยของถ้อยค า (สุนันท์ อัญชลีนุกูล, 2546, น. 24) ดังตัวอย่าง
ในบทกวีของ ตวงรัตน์ กมลวาทิน ความว่า 
   เหมือนโลกัยทลายลง ณ ตรงหน้า  เหมือนอุราแยกยับแดดับสูญ 
  ครั้นเมื่อวันพลันจ าพรากพุทธางกูร  โอ้พระทูลกระหม่อมแก้วลาแล้วไกล 
  พระภูบาลถึงกาลลับกลับสู่สรวง   ไทยดั่งดวงเดือนเลื่อนลับอับแสงใส 
  เหมือนนภาไร้อากาศพิลาปไป  เหมือนดวงใจถูกพรากไกลจากจร 
  นับจากนี้ไม่มีพระองค์แล้ว   ทรงเพริศแพร้วทรงธรรมทรงสั่งสอน 
  ปวงข้าน้อมขอก้มกราบพนมกร   ส่งเสด็จพระอดิศรสุดอาลัย 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 103) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ค าหลาก ได้แก่ “พุทธางกูร” หมายถึง ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าใน       

ภายภาคหน้า, “ทูลกระหม่อมแก้ว” หมายถึง ค าเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ,                 
“พระภูบาล” หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน, “พระองค์” หมายถึง ลักษณะนามใช้แก่พระมหากษัตริย์ ,                  
“พระอดิศร” หมายถึง ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ซึ่งค าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-               
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกล่าวว่า เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตกลับสู่สรวงสวรรค์แล้ว ก็เหมือน
โลกถล่มพังทลายลงตรงหน้า พสกนิกรชาวไทยต่างทุกข์โศกเสมือนอกแยกจากกันและใจได้ดับสลาย           
จนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ประเทศไทยในขณะนั้นก็มืดมนเหมือนดวงจันทร์ที่ไม่มีแสงสว่าง เหมือนท้องฟ้าที่ไม่
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มีอากาศให้หายใจ และเหมือนหัวใจได้ถูกพรากไปใกลตัว แม้วันนี้จะไม่มีพระองค์คอยให้ค าสั่งสอนแล้ว     
พสกนิกรก็ขอก้มกราบและน้อมส่งเสด็จพระองคด์้วยความอาลัย 

1.3.3 การใช้ค าราชาศัพท์  
ค าราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบันค าราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยค า

สุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย (บรรจบ พันธุเมธา, 2534,น. 101)            
ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ ป้าเชี่ยน เฮ้ียนภาษา ความว่า  

จนวันนี้ยังคิดว่าฝ่าพระบาท  ประทับอยู่ศิริราชดังกาลก่อน  
ทอดสายพระเนตรเปี่ยมอาทร   ยังมวลหมู่นิกรดังก่อนมา  
เพียงทรงพระประชวรทรงพระประชวร  รู้แก่ใจยังครวญยังหวนหา  
สะท้านสะทกอกร้าวหนาวน้ าตา   ได้แต่เฝ้าภาวนาว่าไม่จริง  
แหงนหน้ามองชั้นสิบหกอกสะท้าน  ประจักษ์แน่แก่ดวงมานในทุกสิ่ง  
เสียงสะอ้ืนในทรวงคอยท้วงติง   พระขวัญมิ่งเสด็จสวรรค์ครรไลลับ  

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 136) 
จากบทกวีข้างต้น กวีได้ใช้ค าราชาศัพท์คือค าว่า “ฝ่าพระบาท” หมายถึง ฝ่าเท้า “ประทับ” หมายถึง 

อยู่ที่ “ทอดสายพระเนตร” หมายถึง ดู,มอง “พระประชวร” หมายถึง ป่วย “เสด็จ” หมายถึง ไป เพ่ือสื่อว่า 
แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะจากไปแล้ว แต่พสกนิกรก็ยังคิดว่า
พระองค์ยังประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและคิดว่าพระองค์ยังทรงทอดพระเนตรด้วยความห่วงใยต่อ               
พสกนิกรเหมือนก่อน แม้จะรู้ว่าพระองค์ทรงประชวรก็ยังอยากให้พระองค์กลับมาเหมือนเดิมและได้แต่ภาวนา
ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สวรรคต เมื่อมองไปยังตึกชั้น 16 ที่พระองค์เคยประทับอยู่แล้วก็รู้สึก
เย็นเยือกเข้าหัวใจ ซ่ึงพระองค์จะยังปรากฏอยู่ในสายตาและหัวใจของพสกนิกรชาวไทยและมีแต่เสียงสะอ้ืนไห้
ของพสกนิกรที่ต่างเศร้าเสียใจเมื่อพระองค์จากไปสู่สวรรค์คาลัย 

2. การใช้ภาพพจน์  
ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยค าที่แสดงความรู้สึกนึกคิด และการแสดงเรื่องราวให้มีอรรถรสโดยผู้เขียนต้อง

รู้จักใช้กลวิธีในการเลือกสรรถ้อยค าอย่างมีศิลปะ เพ่ือให้เกิดความงามและจินตภาพในการเขียน ที่ท าให้ผู้อ่าน
เกิดความประทับใจซาบซึ้งมากกว่าการกล่าวถ้อยค าอย่างตรงไปตรงมามักใช้กับการถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึก 
ที่เป็นนามธรรม (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 357)  

การศึกษาการใช้ภาพพจน์ในหนังสือรวมบทกวี “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” มีการใช้ภาพพจน์ 
ดังนี้ 

2.1 อุปมา คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของสองอย่าง  ซึ่งอาจ
ไม่ใช่ของชนิดเดียวกัน หรือเรื่องเรื่องเดียวกัน ในการเปรียบเทียบมีค าที่แสดงว่าเหมือนเป็นเครื่องเชื่อม เช่นค า
ว่า ดัง ดุจ ประหนึ่ง เป็นต้น (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 566)         
ดังตัวอย่าง ในบทของ S.GUY II Nelumbo nucifera ความว่า 

 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 490 

ดั่งโพธิ์ใหญ่ไทรร่มล้มต่อหน้า  เหล่านกกาก็ครวญคร่ าน้ าตาไหล 
ใจก็แหลกปีกก็ล้าอ่อนอาลัย   แทบจะลืมหายใจเสียบัดนั้น 
เหมือนท้องฟ้าไร้ตะวันพลันมืดมิด  เหมือนชีวิตไร้หลักจักสร้างสรรค์ 
เหลือแต่ร่างที่ ‘ใจหาย’ ไปด้วยกัน   เหมือนคืนวันหยุดนิ่งด าดิ่งลง 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 237) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปมาว่า “ดั่งโพธิ์ใหญ่ไทรร่มล้มต่อหน้า” , “เหมือนท้องฟ้าไร้

ตะวันพลันมืดมิด” , “เหมือนชีวิตไร้หลักจักสร้างสรรค์” และ “เหมือนคืนวันหยุดนิ่งด าดิ่งลง” เพ่ือ
เปรียบเทียบว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ก็เหมือน
ร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรได้ล้มลงต่อหน้า พสกนิกรจึงต่างเศร้าโศกเสียใจ แม้แต่นกกาก็คร่ าครวญเพราะ
เหมือนใจแหลกสลายและปีกก็อ่อนล้าลง เพราะร าลึกถึงพระองค์ และเหมือนกับท้องฟ้าไร้แสงของพระอาทิตย์
จนไม่มีแสงสว่างคอยน าทางชีวิต เหมือนชีวิตไม่มีพระองค์ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ อีกทั้ง
เหมือนกับวันเวลาได้หยุดนิ่งแต่เพียงแค่นี้  

2.2 อุปลักษณ์ คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง กล่าวเปรียบโดยตรงระหว่างสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วม
บางประการของสองสิ่ง หรือมากกว่านั้นโดยมีค าแสดงเปรียบเทียบนั้นว่า  เป็น คือ เท่ากับ (พจนานุกรมศัพท์
วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 569) ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ น้องแสนดี ความว่า 
   ดั่งตะวันฉายแสงทุกแหล่งหล้า  อรุณฉายทาบฟ้าสว่างไสว  
  คือความอุ่นอาบห้วงดวงหทัย   ด้วยการณ์กิจโอบดวงใจไทยทุกดวง  
  ธ ทรงเป็นสุริยันอันยิ่งใหญ่   ธ ทรงเป็นหลักชัยในแดนสรวง  
  ธ ทรงเป็นดั่งโพธิ์ไทรหนึ่งในทรวง  ธ ทรงเป็นหนึ่งในหลวงแห่งปวงชน   

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 118) 
จากบทกวีขา้งต้น มีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ความว่า “ธ ทรงเป็นสุริยันอันยิ่งใหญ่” ซึ่งในบทนี้ใช้ค า

ว่า “เป็น” เปรียบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่
ยิ่งใหญ่ คอยน าพาแสงสว่างให้แก่พสกนิกรอันสื่อนัยถึงความอบอุ่นและคุณงามความดี และมีการใช้ภาพพจน์    
อุปลักษณค์วามว่า “ธ ทรงเป็นหลักชัยในแดนสรวง” และ “ธ ทรงเป็นดั่งโพธิ์ไทรหนึ่งในทรวง” เพ่ือเปรียบว่า
พระองค์ทรงเป็นเสาหลักของประเทศชาติและทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ              
แม้วันนี้ไม่มีพระองค์แล้ว แต่พระองค์ก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

2.3. สัญลักษณ์ คือ การใช้สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นตัวแทนสิ่งอ่ืนที่มีคุณสมบัติ  บาง
ประการร่วมกัน (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 500) ดังตัวอย่าง ในบท
กวีของ ครูไผ่ เมืองคอน ความว่า 

    ชุดด าพร้อมห้อมล้อมเต็มสนามหลวง  เหล่าปวงข้าพระบาทมาท้าแดดแสง  
  จวบจนค่ าสุริยาหล้าอ่อนแรง   มวลมหาชนมาร่วมแสดงรวมพลัง 

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 72) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ค าว่า “ชุดด า” เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความโศกเศร้าอาลัย ในบทนี้สื่อ

ความว่าพสกนิกรชาวไทยร่วมกันแต่งกายชุดสีด าทั่วท้องสนามหลวง เพ่ือมาแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อ
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เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันแสดง                    
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายจนถึงเวลาค่ า 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบท “มืดฟ้ามัวดิน” ของ เชิดพล สาธิตภัทร ความว่า 
       คราฉลองครองราชย์ปราชญ์กษัตริย์  ชนขนัดต่างร่วมสวมเสื อเหลือง  
 จุดเทียนชัยไสวส่องระรองเรือง   โลกลือเลื่องปลื้มจินต์ภาพยินดี  

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 96) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ค าว่า “เสื้อเหลือง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สีประจ าวันเนื่องในวันพระราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือสื่อถึงครั้งที่มีพระราชพิธีฉลอง         
สิริราชสมบัติของพระองค ์พสกนิกรชาวไทยต่างร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี    
ต่อพระองค์ตลอดจนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระองค์ อันเป็นภาพที่ปรากฏและพูดถึงกันทั่วโลก 

2.4 นามนัย คือ คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ค าหรือวลี แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเด่น 
หรือมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับสิ่งที่แทนนั้น อาจแทนสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้  (พจนานุกรมศัพท์
วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 248) ดังตัวอย่าง ในบท “น้ าตาแผ่นดิน” ของ นภาลัย 
สุวรรณธาดา ความว่า 

โอ้ว่ามหากษัตริย์ทรงฉัตรแก้ว เสด็จแล้วเสด็จลับกลับสวรรค์  
ในวันนี้ไม่มีแล้วแก้วดวงนั้น  ประชานันต์วิปโยคโศกอาลัย 

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 118) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้นามนัย คือ “ฉัตรแก้ว” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นสิ่งสูงค่าและเทิดทูนเหนือเศียรเกล้าของพสกนิกรชาวไทย โดยกล่าวว่า 
วันนี้ไม่มีพระองค์ผู้เป็นสิ่งมีค่าและเทิดทูนเหนือเศียรเกล้าแล้ว เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคตสู่สรวงสวรรค์ 
พสกนิกรจึงต่างเศร้าโศกร้องไห้ระลึกถึงพระองค์ 

2.5 ปฏิทรรศน์ คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง และเป็นค ากล่าวที่ดูเหมือนว่าแย้งขัดกันเองในค า
กล่าวหรือในสถานการณ์นั้น จนไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วค ากล่าว หรือ  สถานการณ์นั้นกลับ
เป็นไปได้ และเป็นความจริงอีกด้วย (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น.293)                     
ดังตัวอย่าง ในบท “คืนมืดมิดก็สว่าง” ของ โชคชัย บัณฑิต ความว่า 

เจ็ดสิบปีที่สร้างจึงกว้างไกล  และยิ่งใหญ่ในทรวงอันหน่วงหนัก  
หกสิบล้านดวงใจใกล้กันนัก   ผูกใจภักดิ์พระภูมีเต็มชีวิต  
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย    ล้นที่ว่างกลางใจลึกในจิต  
ภาพความหลังทั้งหลายยังใกล้ชิด   คืนมืดมิดก็สว่างอยู่กลางทรวง 

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 99) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ปฏิทรรศน์ คือ “คืนมืดมิดก็สว่าง” ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง เพราะโดย

ธรรมชาติแล้วกลางคืนต้องมืด กลางวันต้องสว่าง แต่ในบทนี้เปรียบว่า ในจิตใจที่ว่างเปล่ามีแต่ภาพความหลัง
เกี่ยวกับพระองค์อยู่ในนั้น เหมือนคืนที่มืดมิดแต่ก็ยังคงมีแสงสว่างเมื่อได้นึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-   
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงครองราชย์มาตลอด 70 ปี ทรงสร้างชื่อเสียงจนกว้างไกลและ
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ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกรวมไปถึงยิ่งใหญ่ในใจของพสกนิกรกว่า 60 ล้านคน พสกนิกรจึงผูกใจที่จะจงรักภักดีต่อ
พระองคอ์ย่างสุดชีวิต เพ่ือน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย  

2.6 อติพจน์ คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง ที่กล่าวเกินจริงอย่างจงใจด้วยเจตนา เน้นข้อความที่
กล่าวนั้น ให้มีน้ าหนักยิ่งขึ้น ให้ความรู้สึกเพ่ิมขึ้น อาจเป็นการโอ้อวดเกินจริง แต่อย่างไรก็มีเค้าแห่งความจริง
เจือปนอยู่ ไม่ใช่เรื่องกุขึ้นหลอกลวงล้วน ๆ (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น. 
566)    ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ เกียรตินคร ความว่า 

จักรวาลหลั่งแล้ว  น  าตา 
ท่วมทั งไตรโลกา   ห่มไห้ 
สรรพชีวิตมิดมหา   มืดบอด 
กราบแทบพระบาทไท้   ส่งห้วงทิพย์พิมาน 

  (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 66) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้อติพจน์ คือ “จักรวาลหลั่งแล้ว น้ าตา ท่วมทั้งไตรโลกา ห่มไห้” เป็นการ

กล่าวถึงจักรวาลต่างร่ าไห้น้ าตาท่วมไปทั่วทั้ง 3 โลก คือ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลก เพ่ือสื่อถึงความ
โศกเศร้าเสียใจของสรรพสิ่งทั้งหลาย เมื่อต้องสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร         และทุกชีวิตต่างรู้สึกมืดบอดไร้แสงสว่างน าทาง ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เพราะในความจริง
จักรวาลไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้ และน้ าตาก็ไมส่ามารถไหลท่วมทั้งสามโลกได้ 

2.7 บุคลาธิษฐาน คือ ภาพพจน์ รูปแบบหนึ่งซึ่งก าหนดให้สิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์ เช่น สัตว์ สิ่งของ 
สถานที่ ต้นไม้ ดอกไม้ ความคิด หรือนามธรรมใด ๆ ฯลฯ มีสภาวะเป็นมนุษย์ ท ากิริยาอาการพูด คิด มี
สติปัญญาและอารมณ์ ความรู้สึก อย่างมนุษย์ทุกประการ (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2552  น. 287) ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ ครอบครัวรัตนบรรเทิง, ครอบครัวสุภาพันธ์ 
ความว่า 
        สิบสามตุลามหาวิปโยคเศร้าโศกสิ้น  องค์ภูมินทร์เสด็จดับกลับสวรรค์  
  แผ่นดินร้าวร่ าไห้สุดจาบัลย์   จารึกวันไทยทั้งผองนองน้ าตา 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 70) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้บุคลาธิษฐาน คือ “แผ่นดินร้าวร่ าไห้สุดจาบัลย์” ซึ่งกล่าวถึงแผ่นดินที่เป็น

สิ่งไม่มีชีวิตได้กระท ากิริยาอาการร้องไห้คร่ าครวญสะอึกสะอ้ืนเหมือนมนุษย์ เพ่ือสื่อถึงความโศกเศร้าเสียใจที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม แม้แต่
ธรรมชาติยังร่วมทุกข์โศกไปกับพสกนิกรชาวไทยทีร่้องไห้น้ าตาไหลนองหน้า 

2.8 การอ้างถึง คือ การที่ผู้แต่งกล่าวอ้างอิงไปถึงบุคคล เหตุการณ์ นิทาน วาทะส าคัญ 
ประวัติหรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่นอกเรื่องที่เขียน โดยการกล่าวเอ่ยแต่เพียงสั้น  ๆ ไม่มีค าอธิบายยาว     
ความผลที่ส าคัญของการใช้อ้างถึงก็คือ การเพ่ิมพลังให้และสร้างความเข้าใจชัดแก่ข้อความนั้น ๆ เพราะเป็น
การช่วยความเข้าใจในสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และซึมทราบด้วยการสัมพันธ์เข้ากับประสบการณ์เก่าที่ผู้อ่านมี
อยู่แล้ว (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2552 น.87) ดังตัวอย่าง ในบทกวีของ จิ
ระนันท์ พิตรปรีชา ความว่า 
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ทุกหัวอกพสกไทยไหวผวา  ทั้งแผ่นดินรินน้ าตาฟ้าร่ าไห้  
แดดรอนรอน...ทินกรจะลาไกล   รวดร้าวใจราววูบดับกับระวี  
เจ็ดสิบปีครองไผทครองใจราษฎร์   มิ่งขวัญชาติราชธรรมน าสุขศรี  
จารึกไว้ใต้ร่มฟ้าพระบารมี   ว่าวันนี้ทุกข์รวมไทยเป็นใจเดียว 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 76) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้การอ้างถึงเนื้อเพลง ยามเย็น ความว่า “แดดรอนรอน.ทินกรจะลาไกล”     

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือสื่อถึงช่วงเวลา     
ยามเย็นที่แสงแดดของพระอาทิตย์ลาลับไปเป็นเวลาเดียวกับที่ใจของพสกนิกรชาวไทยต่างรู้สึกผวาและร้องไห้
เสียใจทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อทราบถึงเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเพราะพระองค์เคยเป็นแสงสว่างให้กับพสกนิกรได้อ่อนแสงลงและหาย
ลับไปจากดวงตาในที่สุด แต่พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้ตระหนักถึงการครองราชย์และครองใจพสกนิกรชาวไทย
มาตลอด 70 ปี เพราะพระองค์ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมท าให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขมีความ
เจริญรุ่งเรืองจึงขอบันทึกไว้ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ว่าวันนี้ความทุกข์ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศรวม
ใจกันเป็นหนึ่งเดียว 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบท “พ้นร าพัน” ของ ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ความว่า 
พระเสด็จกลับห้วงสรวงสวรรค์  ราษฎร์เสียขวัญหวั่นไหวเกินใจห้าม  

หมดแรงกายแรงใจอยากตายตาม   จากเขตคามมาถึงวังด้วยตั้งใจ  
“ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด”   ใจมิอาจห้ามน้ าตาครารินไหล  
ใจนั้นบอกใจว่าแสนอาลัย   ยามร้องไห้ใจสลดรันทดท้อ 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 189) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้การอ้างถึงคือ “ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด” ซึ่งเป็นการอ้างถึงค าประพันธ์

ในนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ที่กล่าวไว้ว่าพอถึงหน้าวังก็เศร้าโศกมาก เพราะคิดถึงพระบาทสมเด็จ                       
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ซึ่งพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสุนทรภู่อย่างมากและเคยเข้าเฝ้าพระองค์
อย่างใกล้ชิดบ่อยครั้ง ในบทนี้ได้สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
เสด็จสวรรคตกลับสู่สวรรค์ พสกนิกรก็ต่างหมดก าลังใจสิ้นหวัง อยากจะตายตามพระองค์ไป และเมื่อพสกนิกร
มากราบพระบรมศพที่วังด้วยความตั้งใจ พอถึงหน้าหวังก็โศกเศร้าเหมือนใจจะขาด ไม่อาจจะห้ามน้ าตาไม่ให้
ไหลออกมาได้ เพราะระลึกถึงพระองค์  

2.9 ปฏิปุจฉา คือ ศิลปะของการใช้ค าถามท่ีไม่ได้หวังค าตอบผู้ถามมีเจตนาจะเรียกร้องความ
สนใจมากกว่าต้องการค าตอบ (วิภา กงกะนันทน์, 2522, น. 42)  ดังตัวอย่างในบทกวีของ กวีตีสาม ความว่า  

จะหลับตาได้อย่างไรในคืนนี   ห้ามน้ าตาที่มีไม่ให้ไหล  
จะก้าวข้ามความโศกเศร้าไดอ้ย่างไร  เมื่อเมืองไทยสิ้นในหลวงของปวงชน 

(พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 60) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ปฏิปุจฉา คือ “จะหลับตาได้อย่างไรในคืนนี้” , “จะก้าวข้ามความโศกเศร้า

ได้อย่างไร” ซึ่งในบทนี้เป็นการใช้ค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบ เพ่ือสื่อความว่าพสกนิกรชาวไทยที่รับทราบถึง
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เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่างก็เสียใจ             
จนไม่อาจหลับตานอนลงได้ และไม่สามารถห้ามน้ าตาไม่ให้ไหลหรือก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้าไปได้เลย 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในบทกวีของบั๋ง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ความว่า 
           เจ็ดสิบปีที่สร้างไทยไม่หยุดพัก  ทรงตรากตร ากร างานหนักเช้าจรดค่ า 
  ทรงทศพิธราชธรรมมั่นน้อมน า  ในหัวใจอันงามล้ าเสมอมา  

เทวดาต้องไม่ตายใช่ไหมหนอ   ทรงแค่เดินทางต่อสู่เวหา  
  ไม่ครบร้อยยี่สิบปีที่สัญญา   แต่คงถึงเวลาจ าต้องไป   

 (พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย, 2560, น. 126) 
จากบทกวีข้างต้น มีการใช้ปฏิปุจฉา “เทวดาต้องไม่ตายใช่ไหมหนอ” ซึ่งกวีได้ถามว่า พระบาทสมเด็จ           

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เปรียบเหมือนเทวดานั้นต้องไม่ตายใช่ไหม เป็นการถามที่            
ไม่ต้องการค าตอบ เสมือนเป็นการปลอบใจให้คลายความโศกเศร้าของตัวกวีเอง เมื่อทราบดีว่าพระองค์เสด็จ
สวรรคตแล้ว และสร้างความรับรู้ของตนบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าพระองค์แค่เดินทางต่อไปยังสรวงสวรรค์  
เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจรดค่ าและทรงปกครองประเทศ
ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดมา การที่พระองค์สวรรคตไปนั้นเปรียบเสมือนเทวดาที่ไม่ตาย พระองค์เพียงแค่
เดินทางกลับไปยังสรวงสวรรค์เท่านั้น แม้ว่าพระองค์จะอยู่ไม่ครบ 120 ปีตามที่เคยตรัสไว้ แต่ก็ถึงเวลาแล้ว    
ที่พระองค์จะต้องจากไป  

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์นิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้าราษฎร์ล้วน
อาลัย” พบว่ามีการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ทั้งด้านการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ การใช้ค าประกอบไปด้วย    
การเล่นค า กวีจะเล่นค าที่มีเสียงเดียวกันและเล่นค าสลับที่กันที่ความหมายเดียวกัน การซ้ าค าและซ้ าความ    
กวีใช้ค าและข้อความทีซ่้ ากันเพื่อท าให้เน้นย้ าความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนการสรรค านั้น กวีจะเลือกใช้
ค าสื่ออารมณท์ี่หลากหลาย ทั้งการใช้ค าสื่ออารมณ์โศกเศร้า สลด หดหู่ , สื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจและความรู้สึกที่
จริงใจ , สื่ออารมณ์อาลัยอาวรณ์ และสื่ออารมณ์ยกย่อง สรรเสริญ เพ่ือท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม            
กวียังใช้ค าหลาก คือใช้ค าหนึ่งมาแทนค าอีกค าหนึ่ง ส่วนใหญ่จะแทนค าว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-             
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือที่จะไม่กล่าวค าเดิมให้เกิดความซ้ าซากและเพ่ือความงดงาม
สละสลวยของถ้อยค า นอกจากนี้มีการใช้ค าราชาศัพท์ ซึ่งกวีจะ เลือกใช้ค าที่ เหมาะสมกับฐานะของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ส่วนการใช้ภาพพจน์ ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์นิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้าราษฎร์ล้วนอาลัย” ประกอบ
ไปด้วย อุปมา มีการเปรียบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง            
ที่มีค่าส าหรับพสกนิกรชาวไทย และเปรียบเทียบความเจ็บปวดของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อเหตุการณ์สวรรคตที่
ให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้อุปมานั้น เป็นการใช้ภาพพจน์ที่โดดเด่นมากที่สุด , อุปลักษณ์ มีการ
เปรียบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่มีค่าส าหรับพสกนิกรชาวไทย , สัญลักษณ์ มีการใช้สัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าและการไว้อาลัย และ
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สัญลักษณ ์สีประจ าวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , 
นามนัย มีการใช้นามนัยโดยการใช้สิ่งของที่มีค่าหรือสิ่งที่เป็นของสูงมาเรียกแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ปฏิทรรศน์ คือการใช้ความขัดแย้งกับความเป็นจริง เพ่ือสื่อถึงการร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , อติพจน์ ใช้เพ่ือ
บอกเล่าความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจในฐานะของพสกนิกรชาวไทยให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก
สะเทือนใจว่าพสกนิกรมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 
บุคลาธิษฐาน มีการน าธรรมชาติมาแสดงกริยาอาการโศกเศร้าเหมือนมนุษย์เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ
ต่อเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต, การอ้างถึง     
มีการอ้างถึงเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ เพ่ือแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรในด้านดนตรี และอ้างถึงบทประพันธ์ของกวีท่านอ่ืนด้วย ในที่นี้ได้ยกบทประพันธ์ของสุนทรภู่
มาเพ่ือท าให้เกิดจินตภาพและเข้าใจความรู้สึกของกวีมากขึ้น ที่แสดงถึงความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์เพราะ
ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ปฏิปุจฉา มีการใช้ปฏิปุจฉาเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการใช้ค าถามที่เรียกร้องความสนใจต่อผู้อ่านได้ ซึ่งส่วนใหญ่กวีรู้ค าตอบอยู่แล้วเพ่ือสื่อถึงความ
โศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

จากการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์นิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า
ราษฎร์ล้วนอาลัย” ที่กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าด้านความงามทางภาษาวรรณศิลป์อันจะช่วยให้
การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์เกิดความโดดเด่นในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และช่วยสื่อความถึงพสกนิกรชาวไทยต่าง
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงสละพระวรกายช่วยให้ทุกคนในประเทศกินอยู่                 
อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นเสมอมา  

 
ข้อเสนอแนะ 

บทความวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์“พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 
เป็นแนวทางหนึ่งให้ผู้สนใจน าไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาด้านวรรณศิลป์ในบทกวีนิพนธ์เรื่องอ่ืน ๆ หรือ
ศึกษาผลงานของกวีท่านอ่ืนต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วน-อาลัย” 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณบุคคลหลายท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัยเรื่องนี้ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ชี้น าแนวทางและให้แง่คิดอันเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาข้อมูลความรู้  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม อาจารย์สอนวิชาการวิจัยทาง
ภาษาไทย ที่มอบความรู้ในการเขียนบทความวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้มีความรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
กับบทความวิจัยนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยทุกท่านที่คอยแนะน า ชี้แนะ 
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ตักเตือนและให้ก าลังใจผู้วิจัยได้มีความตั้งใจและมีก าลังใจในการท าบทความวิจัยเรื่องนี้จนส าเร็จ ขอขอบคุณ 
ครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจตลอดการท าบทความวิจัยเรื่องนี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กิตติมา จันทร์ลาว. (2555). วิเคราะห์กวีนิพนธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ. 

ธเนศ เวศร์ภาดา. (2549). หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. 
นาวิณี หล าประเสริฐ. (2550).  ภาษาวรรณศิลป์ในเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

ภูมิพลอดุลยเดช. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บรรจบ พันธุเมธา. (2523). ลักษณะและการใช้ภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

พิทยา ลิ้มมณี. (2537). การอ่านตีความ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา. (2542). ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ยูเนียน อุลต

ร้าไวโอเร็ต. 
วิภา กงกะนันทน์. (2522). วรรณคดีศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. (2549). เจิมจันทน์กังสดาล : ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2546). ระบบค าภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
497 

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุ  
อรอนงค์ ประดิษฐ์พฤกษ์1, สุรศักดิ์ มีบัว 

1,2ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
1Email : s59123440083@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และ 2) เพ่ือสังเคราะห์
มาตรการในการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผลการศึกษาพบว่า แม้จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีเจตนารมณ์ใน
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ แต่มิได้มีการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเท่าที่ควรจะเป็น ในขณะ
ที่หลายประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญและผลกระทบในส่วนนี้จึงได้ก าหนดหน้าที่แก่รัฐ เพ่ือให้มีการก าหนด
สัดส่วนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเอาไว้โดยชัดเจน จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนต่อไป  
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, สังคมผู้สูงอายุ, พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
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Abstract 

Population ageing is a challenge that Thailand have been currently experienced; as a 
result, Thailand is now stepping into an ageing society. This leads to unemployment and 
impacts on elderly living conditions. This paper aims 1) to study a general concept of elderly 
employment and 2) to synthesize measures to increase promotion of elderly employment. 
The study was conducted by utilizing qualitative research. It showed that although The Act on 
the Elderly, B.E. 2546 (2003) was enforced with its intention to look after and aid the elderly in 
several aspects, promotion of elderly employment was not sufficient. Compared to many 
other countries, these have been emphasized and the state determined its functions to 
proportionate an elderly employment ratio clearly given that several Thai laws and measures 
should be amended to promote the elderly employment further.  
 
Keywords : the elderly, ageing society, The Act on the Elderly, B.E. 2546 (2003) and elderly 
employment 
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บทน า 
ปัจจุบันสภาพสังคมของทุกประเทศล้วนแล้วประสบกับปัญหาภาวะของสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้แต่ละประเทศเกิดปัญหาการว่างงานส าหรับสังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลบางประเทศได้เล็งเห็นปัญหา
และความส าคัญในส่วนนี้ จึงก าหนดมาตรการในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการว่างงาน ท าให้
ผู้สูงอายุมีงานท าและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจ านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าใน   
ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,666,803 คน หรือคิดเป็น 16.06% ของประชากรไทยทั้งหมด  

 
ภาพแสดงจ านวนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 

 
ที่มา: กรมกิจการผู้สูงอายุ, ข้อมูลสถิติจ านวนผู้สูงอายุประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 

 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของจ านวน

ผู้สูงอายุก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญ อาทิ การว่างงานของผู้สูงอายุและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุ
จ านวนไม่น้อยเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ประจ าและไม่มีปัจจัยในการด ารงชีพ ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก
ต้องตกเป็นภาระของครอบครัวและสังคม รัฐเพียงแต่จัดให้มีสวัสดิการบางส่วนที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ดี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ในขณะที่พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมจ้างงานผู้สูงอายุนั้นไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจน
และมาตรการทางนโยบายของรัฐก็ไม่ได้มีการส่งเสริมที่มากพอ   

ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการศึกษาแนวทางในการก าหนดการจ้างงานของผู้สูงอายุต่างประเทศ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการและนโยบายในการก าหนดสัดส่วนการจ้างงานและการคุ้มครองผู้สูงอายุ
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  
2. เพ่ือสังเคราะห์มาตรการในการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุให้เพ่ิมสูงขึ้น 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการศึกษาเชิง
เอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร
ที่จัดท าขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสหประชาชาติ และเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็ปไซต์ (Website) ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้า
น ามาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงาน
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการน ามาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทย   
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายของ “ผู้สูงอาย”ุ 
ตามที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่าค าว่า “ผู้สูงอายุ” นั้นได้มีการก าหนดค านิยามหรือ

ความหมายไว้จ านวนมาก สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
ส าหรับค านิยามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นิยามไว้ว่า สังคมที่มีประชากร

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, สังคมสูงอายุ, 2562, น. 10)  

องค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (อภิชาติ เกื้อการย์, 2560, Website) 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้นิยามไว้ว่า “ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหก
สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย  

2. มาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ 
ตามท่ีผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่าพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน ารายจ่ายที่ได้
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าในการจ้างผู้สูงอายุ
เข้าท างานในสถานประกอบการของตนและผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และ
ผู้สูงอายุที่จะเข้าท างานจะเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว  (กรมสรรพากร,   
กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนน ารายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าท างานไปหักภาษีได้ 2 เท่า, 2560) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุง่เน้นให้ผู้สูงอายุมีงานท ามีรายได้ที่เหมาะสม อีก
ทั้งในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2545-2564 ) ได้ส่งเสริมด้านการท างานและรายได้ของผ ู้สูงอายุ
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ทั้งการท างานแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลา การท างานในระบบและนอกระบบจัดให้มีการฝึกอาชีพ จัดหา
งานที่เหมาะสมให้แก่ผูสู้งอายุ (โสรญา พิกลุหอม, 2562, website)  

3. การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
ใน พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 11.8 ล้านคน มีจ านวนผู้สูงอายุที่ยังท างาน

อยู่ 4.36 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.9 ล้านคน โดยลักษณะการท างานของผู้สูงอายุประกอบอาชีพงานที่มี
ฝีมือด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 58.0 พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้าร้อยละ 18.6 ช่างฝีมือร้อย
ละ 8.7 ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐานร้อยละ 6.7 ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมายร้อยละ 2.9 ผู้
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรด้านประกอบการร้อยละ 2.8 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ร้อยละ 1.2 
เจ้าหน้าที่เทคนิคและเสมียนมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1.0 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561, น.5 ) 
 

ตารางแสดงจ านวนการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 
 

ประเภทอาชีพ จ านวนการประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 
งานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง 58.0 
พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า 18.6 
ช่างฝีมือ 8.7 
ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 6.7 
ข้าราชการอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย 2.9 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรด้าน
ประกอบการ 

2.8 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1.2 
เจ้าหน้าที่เทคนิคและเสมียน 1.0 

 
ผู้สูงอายุที่ท างานตามการเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ

หรือผู้ท างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน จ านวน 3.85 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ 88.2 และเป็นแรงงานในระบบซึ่งหมายถึง ผู้ท างานที่ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกันทางสังคม
จากการท างาน จ านวน 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 11.8 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561, น. 11)  

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการจ้างแรงงานผู้สูงอายุนั้นพบว่ามีกฎหมาย

หลายฉบับทีไ่ด้ก าหนดเรื่องดังกล่าวเอาไว้ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  
4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย  

1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่าตามมาตรา 11(3) นั้น ได้ก าหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ
ที่เหมาะสม  
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2) ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน การจัดสรร
เงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พ.ศ. 2561 ได้มี   
การก าหนดให้ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ซึ่งได้มีการสงเคราะห์เงินแก่ผู้สูงอายุ โดยแบ่งตาม
อายุดังนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 ได้

ก าหนดแนวทางในการจ้างงานคนพิการ คือ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนับจ านวนลูกจ้างที่มิใช่
คนพิการทุกสาขารวมกัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือค านวณจ านวนคนพิการที่ต้องรับเข้าท างานใน
อัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุก 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน เศษของ100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคน
พิการเพ่ิมอีก 1 คน ทั้งนี้ในกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีส านักงานสาขาให้นับจ านวนลูกจ้าง
รวมทุกสาขาเข้ากับส านักงานใหญ่ของนิติบุคคลด้วย 

4) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พบว่าตามมาตรา 118/1 ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การเลิกจ้างโดยเหตุเกษียณอายุ  

“มาตรา 118/1 การเกษียณอายุตามที่นายจ้างหรือลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างก าหนดไว้ให้ถือ
ว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง 

ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้
เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อ
นายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่
เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”  

5) องค์กรสหประชาชาติได้รับรองหลักการ 18 ประการ ส าหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า United Nations 
Principles for Older Persons ไว้ คือ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก าหนดการเกษียณอายุ     
การท างาน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, สิทธิผู้สูงอายุสหประชาชาติ) 

4.2 กฎหมายต่างประเทศ 
จากการศึกษาพบว่าในหลายประเทศนั้นได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเอาไว้

โดยตรง ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยสามารถแยกได้ ดังต่อไปนี้ 
1) ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์รัฐบาลได้มีการจัดหลักประกันกองทุน โดยมีการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนมีการจ้าง

แรงงานผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการจ้างงาน โดยสนับสนุนเงินแก่บริษัทที่จ้างงานผู้สูงอายุ 

อายุ จ านวนเงินที่ได้รับ / เดือน 
60 – 69 ปี 600 บาท 
70 – 79 ปี 700 บาท 
90 ปีขึ้นไป 1000 บาท 
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แต่มีเงื่อนไขที่ว่าผู้สูงอายุต้องเข้าร่วมกองทุนส ารองชีพ (Central Provident Fund) เพ่ือที่ภาครัฐจะได้เข้ามา
ดูแลการวางแผนเงินบ านาญ ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่ผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพนี้ผู้สูงอายุสามารถน าเงินมาใช้ลี้ยงชีพและท าให้ความเป็นอยู่ภายหลังเกษียณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
อีกทั้ง รัฐบาลยังได้สนับสนุนให้บริษัทจัดสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการท างาน
ของผู้สูงอายุด้วย (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, แรงงานผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์, 2562) 

2) ประเทศอังกฤษ 
นอกจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้ความส าคัญต่อการจ้างแรงงานผู้สูงอายุแล้ว ประเทศอังกฤษเองก็ ให้

ความส าคัญการจ้างแรงงานเช่นเดียวกัน โดยมีการฝึกอบบรม เสริมความรู้ทักษะพิเศษ การแนะน าอาชีพและ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยมีการวางแผนในการส่งเสริมและสนับสนุน โดย
การท างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังมีการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมี
การด าเนินการจัดการสวัสดิการสังคมและระบบหลักประกันรายได้ขั้นต่ าของบุคคลในกรณีที่รายได้นั้นมีอัน
สะดุดหยุดลง เช่น การเกษียณอายุ การว่างงาน การเจ็บป่วยและการชราภาพ (วิจิตรา วิเชียรชม, 2561) 

3) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1967 ได้มีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการบริการการจ้างงานผู้อาวุโส

ในชุมชน (SCSEP) ด้านอายุเกี่ยวกับการจ้างงาน โดยช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าท างาน
ในหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหาก าไร มีการช่วยเหลือด้านการจัดหางาน การให้เงินสนับสนุนฝึกอบรม รวมทั้ง
มาตรการเสริมส าหรับแรงงานผู้สูงอายุที่สูญเสียงาน (กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์, หลักการและ
แนวทางด้านผู้สูงอายุและแรงงานผู้สูงอายุ)  
 

ผลการวิจัย 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุ

มีสิทธิได้รับการคุ้มครองในด้านต่างๆ บางประเด็นเท่านั้น ไม่มีความชัดเจนที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เท่าที่ควรจะเป็น ใน พ.ศ. 2561 มีผู้สูงอายุจ านวน 10.6 ล้านคน แต่ท างาน 4.36 ล้านคน ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ จะเห็นได้ว่าการจ้างงานคนพิการงาน มีการก าหนด
สัดส่วนในการจ้างงาน คือ ให้นายจ้างค านวณคนพิการที่ต้องรับเข้าท างานในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ
ทุก 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน ทั้งนี้ การจ้างแรงงานผู้สูงอายุยังไม่มีการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรการว่า
สถานประกอบการแต่ละแห่งควรจ้างลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 50 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ประเทศไทยได้ก าหนด
อายุเกษียณการท างานที่อายุ 60 ปี โดยผู้เกษียณอายุการท างานยังสามารถท างานต่อไปได้ กฎหมายไทยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการรองรับให้แก่บุคคลเหล่านี้เมื่อเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ขยายอายุเกษียณการท างานเป็น 70 ปีขึ้นไปเพ่ือรองรับการว่างงาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประจ า
และได้รับประกันสังคมกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีงานท าประจ าและมีรายได้น้อยหรือไม่มีเลย ผู้สูงอายุในส่วนที่มี
รายได้น้อย มีเพียงสวัสดิการบางอย่างของรัฐที่เข้ามาช่วยนอกเหนือจากรายได้ที่ผู้สูงอายุดังกล่าวพึงมี เช่น  
เบี้ยยังชีพ ในขณะที่ต่างประเทศนั้นได้ก าหนดมาตรการการดูแลผู้สูงอายุเอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเทศ
สิงคโปร์มีมาตรการเกี่ยวกับการออมเงินเพ่ือใช้ยามชราภาพและการเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
กฎหมายของประเทศอังกฤษ ที่มีมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้สูงอายุในการจัดสวัสดิการสังคมและหลักประกัน
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บุคคลผู้มีรายได้ต่ าโดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนส าหรับบริหารจัดการและการจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุส่งผลให้การให้ความเป็นอยู่ในช่วงชราภาพมีความเป็นอยู่ที่ดี และการว่างงานของผู้สูงอายุใน
ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอังกฤษมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย 

การที่รัฐบาลมีนโยบายการใช้แรงงานผู้สูงอายุที่ ได้ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรับ
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปโดยมีสัญชาติไทยเข้าท างาน โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น การก าหนดอายุการเข้าท างานดังกล่าว ถือว่าเป็นการก าหนดอายุที่มากเกินไป เนื่องจาก
บุคคลที่อายุระหว่าง 55-60 ปี สมรรถภาพร่างกายเริ่มถดถอยลงประสิทธิภาพในการท างานไม่ดีเท่าที่ควรไม่
สามารถที่จะเข้าท างานตามนโยบายการท างานนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติด้านอายุเกี่ยวกับการจ้างงาน โดยจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ขึ้นไป เข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยต่อไป 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาในเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมประเทศไทย มีจ านวน
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานเป็นจ านวนมาก โดยผู้ที่ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย 
ว่างงานจากการเกษียณอายุ ไม่มีเงินออมไว้ใช้ยามชราภาพและเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิได้ง่าย ซึ่งขัดต่อนโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่ก าหนดให้มีการสนับสนุนการท างานและสนับสนุนรายได้
ของผู้สูงอายุ ผู้เขียนเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้
มีการก าหนดมาตรการไว้แล้วนั้น ต่างประเทศสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสังคม
สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะและชัดเจนมากข้ึน 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาผู้เขียนเห็น รัฐควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้น

กว่าเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
งานท าเหมือนกับบุคคลทั่วไป มิใช่ว่างงานในช่วงชราภาพที่เห็นได้ตามหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่ปรากฏ
โดยทั่วไป ดังนั้น ประเทศไทยควรด าเนินการปรับปรุงกฎหมายและแนวทางมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือลดปัญหา
การว่างงาน ลดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ และให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าและผลการวิจัยที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นภาครัฐควรมี 
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1.1 รัฐควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจ้างแรงงานผู้สูงอายุ โดยให้มีความ
เหมาะสมและสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุ  ตามแบบนโยบายประเทศสิงคโปร์  เช่น จัดหาที่ท างานให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกกับงานท่ีท านั้น 

1.2 ควรขยายการก าหนดอายุในการเกษียณอายุการท างานของลูกจ้างจาก 60 ปี เป็นอายุ 
65 ปี เพื่อลดปัญหาการว่างงานของผู้สูงอายุ 

1.3 รัฐควรลดกฎเกณฑ์ในการก าหนดอายุนโยบายการใช้แรงงานผู้สูงอายุในการเข้าท างาน
ของบริษัทหรือนิติบุคคลลงมาจาก 60 ปี ขึ้นไป เป็น 55 ปี ขึ้นไป 

1.4 รัฐควรก าหนดบทลงโทษในส่วนของนโยบายการใช้แรงงานผู้สูงอายุ ในกรณีที่บริษัทหรือ
หน่วยงานนิติบุคคลทีไ่ม่รับผู้สูงอายุเข้าท างาน  

1.5 รัฐควรมีการสนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแก่หน่วยงานเอกชน 
เช่นเดียวกับกฎหมายต่างประทศ 

2. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 
ควรปรับปรุงหรือพัฒนาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 โดยการเพ่ิมให้

นายจ้างหรือผู้ประกอบการก าหนดสัดส่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือค านวณจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องรับเข้า
ท างานในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุก 50 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน เช่นเดียวกับการจ้างงานคนพิการ 
เพ่ือให้เจ้าของกิจการหรือสถานประกอบกิจการทุกแห่งปฏิบัติตาม 
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มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศรา้ 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้การด ารงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน 
มีการแข่งขันทางด้านการศึกษาและการท างาน เพ่ือให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่ความเครียด 
ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตตามมา 
ได้แก่ การเกิดภาวะซึมเศร้า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและ
คุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าของประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศและ 2. เพ่ือสังเคราะห์มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) 

ผลการศึกษาพบว่า แม้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 10(1)(2) ก าหนดให้
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิ ต ซึ่งภาวะ
ซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของจิตใจที่อยู่ในขอบเขตการป้องกันและคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม แม้ได้บัญญัติไว้ในส่วนของการป้องกันและคุ้มครองไว้ แต่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากไม่มี
การขยายความของการป้องกันและคุ้มครองว่าควรเป็นไปในทิศทางใด ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการเพ่ิมเติม
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า โดยการขยายหน้าที่ของกรรมการฯ ใน
การป้องกันและการคุ้มครองภาวะซึมเศร้าให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ส่วนมาตรการทางสังคมควรโดยน า
หลักการของการเข้าถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ารับการดูแลเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะซึมเศร้า หรือเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เข้าถึงผู้หญิงที่มี
การตั้งครรภ์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ทั้งในส่วนของสภาวะจิตใจ ร่างกาย และความ
เป็นอยู่ในครอบครัว เพ่ือลดภาวะความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะมาตาม 
 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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Abstract 

With the society, economy and technology rapidly changing, developing and 
expanding over time, a way of life and living conditions are harsher and more competitive 
i.e., education and occupation in order to achieve a better life. These lead to stress, anxiety 
and unstable emotion resulting in mental health difficulties i.e., depressive disorder. This 
paper aims to examine 1. Thai general concepts concerning prevention and protection for 
patients with depressive disorder and compare them to international concepts and 2. to 
synthesize more efficient legal measures of prevention and protection for patient with 
depressive disorder. Qualitative research was utilized in the study. 

The study revealed that although the Mental Health Act (No.2), B.E.2562 (2019), 
Section 10(1)(2) empowered a commission to prevent and protect the rights in a mentally ill 
person, and depressive disorder is within the prevention and protection extent of the Act in 
spite of that no clear detailed extent was given as no additional details concerning how the 
prevention and protection should proceed were also provided. It is suggested that additional 
legal measures of prevention and protection for patient with depressive disorder should be 
provided by expanding the commission duties concerning the depressive disorder prevention 
and protection with more clear and extensive goals. As for social measures, school and 
educational institutes should be reached out to look after students to prevent depressive 
disorder or give a proper medical care. In addition, authorized agencies should be 
determined to reach out to pregnant women as they can provide mental, physical and 
family living condition care to reduce a risk or unforeseen consequence. 
 
Keywords : patient with depressive disorder, depressive disorder and the Mental Health Act 
(No.2), B.E.2562 (2019). 

                                                           
2 This is a sole author (student) paper. 
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บทน า 
ภาวะซึมเศร้าเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอารมณ์เศร้า ท้อแท้หดหู่หรือสิ้นหวังอย่างรุนแรงเกิดขึ้นจน

ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้ตามปกตินานกว่าสองสัปดาห์ขึ้นไปจะท าให้บุคคลนั้นเป็นโรคซึมเศร้า โดยในสภาพ
สังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันและเอารัดเอาเปรียบ น าไปสู่ภาวะความตึงเครียดของบุคคลในสังคมนั้น  ๆ ส่งผลให้
เกิดภาวะโรคซึมเศร้าและเป็นต้นเหตุของการฆ่าตัวตายที่ส าคัญดังจะเห็นได้จากการน าเสนอข่าวสารที่มีการฆ่าตัว
ตายเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ส าหรับสาเหตุของการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า เนื่องจากกระแสทาง
สังคมทีเ่น้นบริโภคนิยม โดยผู้คนต้องดิ้นรนแข่งขันเกิดความเครียด นอกจากนี้การสื่อสารที่มีความทันสมัยรวดเร็ว
ไร้พรมแดนในปัจจุบันอาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้ เช่น สังคมออนไลน์ เว็บไซด์
เกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัวตายการเผยแพร่ความเชื่อของลัทธิต่าง ๆ ที่เชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่ายกย่อง 
ดังผลการรายงานจากส านักนโยบายและแผนสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าใน
ปี 2559 ทั่วโลกมีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายกว่า 8 แสนคนต่อปีหรือ 11.69 ต่อแสนประชากรและในประเทศ
ไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพบมากในกลุ่มคนวัยท างาน ผู้สูงอายุและวัยรุ่น ตามล าดับ อัตราการป่วยโรคซึมเศร้าต่อ
แสนประชากรในปี 2550, 2551 และ 2552 คือ 196.5, 229.9 และ 260.8 ตามล าดับ โดยในปี 2557 ได้มีการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงถึง 15 ล้านคน และพบมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีอาการซึมเศร้า 1.5 ล้านคนได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 5 แสนคนและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จประมาณร้อย
ละ 30 จะมีอาการของโรคซึมเศร้ามาก่อน ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2 
เท่าตัว พบในกรุงเทพมหานครมากที่สุดมีอัตราป่วยร้อยละ 5 ขณะที่ต่างจังหวัดมีประมาณร้อยละ 2.3 -2.7 ท าให้
คนไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากภาวะซึมเศร้าน าสู่การฆ่าตัวตาย เมื่อเห็นได้ว่าการที่บุคคลนั้นจะต้องหา
ทางออกให้แก่ตนเองโดยการฆ่าตัวตายนั้น ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวที่อาจจะขาดเสาหลักของครอบครัว
ไป อันจะท าให้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวนั้นอยู่ในสภาวะที่แย่มากยิ่งขึ้น กฎหมายจึงควรให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่งที่จะมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือป้องกันและคุ้มครองไม่ให้มีการฆ่าตัวตายเพ่ิมมากขึ้น  (กระทรวงสาธารณสุข, 
Website) 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 
ตามมาตรา 10(1)(2) จะเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเป็นมาตรการ
ที่บุคคลในสังคมควรได้ศึกษา เพ่ือน าไปสู่สิทธิของคนในสังคมที่จะได้รับการคุ้มครองป้องกันเพ่ือให้ภาวะซึมเศร้า
เกิดข้ึนน้อยลง อันได้มีการศึกษาของกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศโปร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการตรา
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองและป้องกันภาวะซึมเศร้าอย่างหลายรูปแบบ เพ่ือให้เข้าถึงบุคคลในสังคมแต่ละช่วงวัยรวมถึง
บุคคลที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าขั้นอันตราย ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนนทางในการป้องและคุ้มครองภาวะซึมเศร้า
ของประเทศไทยต่อไป  
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ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเรื่องนี้ 

สามารถแยกออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้  
1. ความหมายของภาวะซึมเศร้า  
ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจ แต่เป็นอาการของโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพ 

ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์เบื่อเซ็ง ท้อแท้หดหู่ เศร้า เหงาโดยทั่วไป แต่เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติ
ของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน (กระทรวงสาธารณสุข, Website) 

อาการท่ีส าคัญของภาวะซึมเศร้า คือ มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้หดหู่ สิ้นหวังอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้ง
วันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ร่วมกับเบื่อหน่าย หมดความสนใจในการงานหรือกิจกรรมที่เคยชอบท า หากไม่ได้
รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องจะคงอยู่นานเป็นเดือน เรื้อรังเป็นปีและกลับเป็นซ้ า ได้บ่อยหากอาการซึมเศร้า
รุนแรง อาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า  

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีผู้ที่ให้ความหมายของโรคซึมเศร้าไว้ ดังนี้ 
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล กล่าวว่า โรคซึมเศร้า หมายถึง เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ ที่มี

อารมณ์เศร้ามากกว่าปกติ คือ เศร้าจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้ตามปกติและเศร้านาน คือ นานกว่าสองสัปดาห์
เป็นต้นไป (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, Website)  

ศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล กล่าวว่า โรคซึมเศร้า หมายถึง การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้
หมายความว่า ผู้ที่เป็นเป็นคนอ่อนแอ คิดมาก หรือเป็นคนไม่สู้ปัญหา เอาแต่ท้อแท้ ซึมเซา แต่ที่เขาเป็นนั้นเป็น
เพราะตัวโรค กล่าวได้ว่าถ้าได้รับการรักษาท่ีถูกต้องเหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ทีจิตใจแจ่มใส 
พร้อมจะท ากิจวัตรต่างๆ ดังเดิม (มาโนช หล่อตระกูล, Website)  

2. อาการทั่วไปของโรคซึมเศร้า  
ส าหรับผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการต่อไปนี้ 5 อาการติดต่อกันภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

ได้แก่ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, Website)  
1) ผู้ป่วยมีความรู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า รู้สึกโดดเดี่ยว 
2) ในส่วนของวัยเด็กและวัยรุ่นมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือกระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆ 
3) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะสนใจในกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่เคยชื่นชอบน้อยลง เช่น รู้สึกเบื่อหน่ายอาหารโปรด 
4) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีนิสัยการกินที่เปลี่ยนไปท าให้น้ าหนักลดลงหรือเพ่ิมข้ึนเร็วมาก 
5) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอาการนอนไม่หลับติดต่อเป็นเวลานาน หรือนอนนานผิดปกติ 
6) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย  
7) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอาการอาการหลง ๆ ลืม ๆ ใช้เวลานานในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ไม่มีสมาธิ ไม่

สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ท าได้ 
8) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีความคิด การแสดงท่าทางของการพูดและท างานเร็วขึ้นหรือช้าลง 
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9) ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะหาทางออกให้แกตนเองโดยมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ
ท าร้ายตัวเอง  

3. สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้า   
ส าหรับสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าในปัจจุบันมี 4 สาเหตุ ซึ่งการที่จะท าให้บุคคลนั้นเป็นผู้ป่วยภาวะ

ซึมเศร้าได้อาจเกิดจากสาเหตุเดียว หรือสองสาเหตุขึ้นไป ได้แก่  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , 
Website) 

สาเหตุประการที่ 1 ด้านร่างกาย คือ การที่สารเคมีที่เข้าไปในร่างกายกลายเป็นสารสื่อประสาทในสมอง
บางอย่าง แปรปรวนไม่สมดุล โดยพบมีสารสื่อประสาทที่ส าคัญเช่น ซีโรโทนิน (Serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน 
(Norepinephrine) ลดต่ าลง ที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได ้

สาเหตุประการที่ 2 ด้านกรรมพันธุ์ คือ มีส่วนเกี่ยวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าเด็กที่เกิดมาย่อมมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในอัตราท่ีสูง ซึ่งอาการซึมเศร้าจากสาเหตุ
นี้มีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีอาการซึมเศร้าเป็นซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เกิดอาการเป็นพัก ๆ ในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน
ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะตามด้วยช่วงระยะปลอดอาการซึ่งจะกลับเป็นปกติสมบูรณ์โดยไม่พบความแปรปรวนด้าน
บุคลิกภาพใด ๆ ให้เห็น  

สาเหตุประการที่ 3 ด้านจิตใจ คือ การที่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผิดหวังในชีวิต 
ล้มเหลวผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่พบในวัยเรียนแล้วระบายออกไม่ได้จึงย้อนมากดดันรู้สึกผิดใน
ตนเอง มีความคิดเชิงลบ มีความคิดบิดเบือน ไม่มีใครช่วยเหลือ ไม่มีความหวังแล้ว เป็นต้น 

สาเหตุประการที่ 4 ด้านสังคม คือ พบว่าปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตเมื่อ
เศรษฐกิจมีความย่ าแย่ท าให้ผู้คนยากจน ได้รับรายได้น้อย ปัญหาการว่างงานที่จะน าไปสู่ความเครียดในการที่จะใช้
ชีวิต ปัญหาในส่วนของการเมืองที่มีความวุ่นวายอย่างมาก อันจะท าให้ผู้คนเกิดความกังวลถึงปัญหาอ่ืน  ๆ ที่จะ
ตามมาย่อมท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได ้

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามาตรการทางกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ทั้งของกฎหมายไทยและกฎหมาย

ต่างประเทศในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าได้ก าหนดไว้หลายวิธีการ ได้แก่ 
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่าได้มีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริม การป้องกัน และการควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตยังไม่ได้รับ         
การคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนใดในทางที่
ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้ตราขึ้นมาเพ่ือก าหนดกระบวนการในการบ าบัดรักษาบุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิต อันเปนการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม รวมทั้งก าหนดกระบวนการใน
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การบ าบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดยที่ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเข้าใจและมีทัศนคติ   
ดานลบตอบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ท าใหบุคคลดังกลาวไมไดรับการบ าบัดรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม 
จึงมีคณะกรรมการในการดูแลก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสืบเนื่องมาจากภาวะการป่วยสุขภาพจิตมี
มากขึ้นจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ประกาศเม่ือวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 10 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต          

การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและ
การควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ  
ผู้เขียนท าการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบเรื่องภาวะซึมเศร้ากับกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนยกมา 2 

ประเทศ ดังต่อไปนี้   
1) ประเทศโปร์แลนด์ 
ประเทศโปร์แลนด์ได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก  จึงได้มี   

การบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยโครงการแห่งชาติ เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพจิต (พระราชบัญญัติ USTAWA เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสุขภาพจิต 19 สิงหาคม 1994) กล่าวคือ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพจิต ซึ่งเป็น
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยโครงการแห่งชาติ เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพจิต (NPZOP) บทบัญญัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติวันที่ 19 สิงหาคม 2537 ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพจิต การจัดท าโปรแกรม Beyond Secondary 
School จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการรับรู้ก่อนและรักษาภาวะซึมเศร้าที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และสนับสนุนสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โปรแกรมนี้สร้างขึ้น เพ่ือพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตบุคลากร
ทางการศึกษาและสุขภาพสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครอง / 
ผู้ปกครองและผู้อ่ืนได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของการคุ้มครองสุขภาพจิตในการท างานของ
โรงเรียนและสถาบันระบบการศึกษาการดูแล สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา การปรับสภาพทางสังคมและ
ในหน่วยทหาร   

ส่วนโปรแกรม Beyond Blue เป็นโครงการต ารวจและบริการฉุกเฉินเพ่ือลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย  
เพ่ิมจ านวนต ารวจและบุคลากรฉุกเฉิน เพ่ิมจ านวนและความสามารถขององค์กรบริการด้านจิตใจและฉุกเฉิน เพ่ิม
และปรับปรุงบุคลากรด้านความปลอดภัยและบริการฉุกเฉิน เพ่ือลดอัตราการป่วยและอุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้า / 
การลดอาการซึมเศร้า และหลักการสุขภาพจิตของโปร์แลนด์มีการสร้างความรู้พ้ืนฐาน โดยการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ หรืออาชีพอ่ืนๆรวมถึงการรณรงค์มูลนิธิจัดท าสายด่วนโทรศัพท์สัปดาห์ละสองครั้ง
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ส าหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า คนที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหรือญาติของพวกเขาสามารถขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์ที่มีคุณภาพ  

2) ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติ Melanie Blocker Stokes MOTHERS 

(พระราชบัญญัติ Melanie Blocker Stokes MOTHERS) 
ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก Menendez, Durbin และ Snowe ได้รับการตราขึ้น เพ่ือให้บริการ

สนับสนุนและการศึกษาให้กับผู้หญิงที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและโรคจิตเพ่ือสนับสนุนการรักษา
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส าคัญในการฆ่าตัวตาย
และการฆ่าตัวตาย โดยมารดาที่มีอาการทางจิตหลังคลอดเช่นเดียวกับความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้
ของผู้มีอิทธิพลที่ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ต้องมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการศึกษาและยัง
ต้องการให้ผู้ให้บริการถามสตรีมีครรภ์เกี่ยวกับประวัติของภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้คุณแม่ใหม่จะต้องผ่าน        
การคัดเลือกส าหรับภาวะซึมเศร้าและผู้ปกครองใหม่จะต้องได้รับข้อมู ลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดให้
แบบสอบถามการคัดกรองเพ่ือใช้ในการเข้าชมการดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอดเด็ก และการพัฒนาของ
การฝึกอบรมและวัสดุที่ให้ข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในที่สุดจ าเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจัดหาวัสดุ
ที่ให้ข้อมูลให้กับคุณแม่ใหม่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการทารุณกรรมเด็กและถูกทอดทิ้ง   
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ป่วยและการดูแลราคา
ไม่แพง ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพ อนุญาตให้ทุนสนับสนุนการ
จัดตั้งการด าเนินงานและการส่งมอบระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับการให้บริการทางคลินิก
แก่ผู้หญิงทีม่ีหรือมีความเสี่ยงส าหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือโรคจิต  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าของประเทศไทยเปรียบเทียบ

ต่างประเทศ 
2. เพ่ือสังเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากกระทรวง

สาธารณสุข และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ เป็นเอกสารทางกฎหมายและมิใช่กฎหมาย นอกจากนี้ยัง
ท าการศึกษาค้นคว้าจากเว็ปไซต์ (Website) ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ( Internet) ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในส่วนของพระราชบัญญัติต่าง ๆ ของต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันได้มี



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
514 

การแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน ามาปรับ
ใช้กับกฎหมายในประเทศไทย 
 

ผลการวิจัย 
เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมมีสภาพความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสภาพของเศรษฐกิจที่

ตกต่ าผู้คนมีความยากจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลไปสู่ความเครียดของคนในสังคมที่ต้องพบเจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึน จนไม่อาจหาทางออกให้แก่ตนเองได้จนอาจเกิดความเศร้าที่สะสมมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้และ
เมื่อไม่ได้รับการดูแลที่ดีพออาจจะน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในภาวะอันตรายนั่นคือการฆ่าตัวตาย แม้ประเทศไทย
ได้มีพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันได้มีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีค าในกฎหมายบัญญัติไว้ในส่วนของค าว่าป้องกันและ
คุ้มครองที่อาจจะไม่ได้อธิบายในส่วนของรายละเอียดเพ่ือให้ผู้คนเข้าใจอย่างแน่แท้ เมื่อผู้เขียนพิจารณาและควร
เพ่ิมในส่วนของรายละเอียดของค าว่าป้องกันว่าควรมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างที่จะลดภาวะซึมเศร้า และในส่วน
ของการคุ้มครองว่าควรคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าอย่างไรที่จะได้ผลดีที่สุดอย่างทั่วถึง  

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายของต่างประเทศได้มีพระราชบัญญัติ
ในส่วนของการป้องกันและคุ้มครองไว้อย่างละเอียด โดยของประเทศโปร์แลนด์มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสุขภาพจิต (the Mental Health Care Ac) พระราชบัญญัติวันที่ 19 สิงหาคม 2537 ว่าด้วยการคุ้มครอง
สุขภาพจิตได้มีการจัดท าโปรแกรม Beyond Secondary School เป็นโปรแกรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสุขภาพเพ่ือคุ้มครองสุขภาพจิตในการใช้ชีวิตทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และอีกโปรแกรมคือโปรแกรม Beyond Blue เป็นโปรแกรมที่มอบหมายให้
ต ารวจในการบริการฉุกเฉินเพ่ือลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ในการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านจิต ใจของผู้ป่วย
ภาวะซึมเศร้าหรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตราย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยอันท าให้การป่วยและอุบัติการณ์ของภาวะ
ซึมเศร้าลดน้อยลง รวมถึงลดอาการซึมเศร้าของผู้ที่อยู่ในระยะแรกของการมีอาการที่ซึมเศร้า  รวมถึงหลักการ
สุขภาพจิตของโปร์แลนด์ที่มีการให้ความรู้แก่อาชีพต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปปรับใช่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเมื่อเกิด
กับตนเองหรือคนในครอบครัวรวมถึงเพ่ือนที่ท างานจะได้รู้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อมีภาวะซึมเศร้า ในส่วนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพระราชบัญญัติ Melanie Blocker Stokes MOTHERS ที่บัญญัติ เพ่ือคุ้มครองผู้หญิงที่
ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่คลอดบุตรอาจมีความเครียดตามมาในเรื่องของ
การที่จะจัดการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัว พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดและการศึกษาและยังมีการให้ผู้ให้บริการถามสตรีมีครรภ์เกี่ยวกับประวัติของภาวะซึมเศร้า โดยจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกส าหรับภาวะซึมเศร้าและผู้ปกครองใหม่จะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด       
ให้แบบสอบถามการคัดกรองเพ่ือใช้ในการเข้าชมการดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอดเด็ก เพ่ือป้ องกันการ
ทารุณกรรมเด็กและถูกทอดทิ้ง ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ป่วยและการดูแลราคาไม่แพง ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพ อนุญาต
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ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งการด าเนินงานและการส่งมอบระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ให้บริการทางคลินิกแก่ผู้หญิงที่มีหรือมีความเสี่ยงส าหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือโรคจิต  

เมื่อพิจารณาจากสภาพของสังคมปัจจุบันภาวะซึมเศร้าอาจจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงเห็นว่าการที่
กฎหมายจะต้องมีการป้องกันและคุ้มครองไว้ล่วงหน้าเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าและผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าให้น้อยลง จึง
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการการป้องกันและคุ้มครองภาวะซึมเศร้าจากที่เห็นในกฎหมายของต่างประเทศ ในส่วน
ของประเทศโปร์แลนด์ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งเห็นได้ในประเทศไทยที่ เด็กมี
ความเครียดกดดันในเรื่องของการเรียน ดังนั้น ครูผู้เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กได้สื่อสารกับผู้ปกครองอาจ
ช่วยให้ลดความกดดันเด็กในการที่จะคาดหวังต่อเด็กมากเกินไปที่จะท าให้เด็กมีความกดดันและมีภาวะเครียด ใน
การที่จะน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า ส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้หญิงที่ทุกข์ทรมาน
จากภาวะซึมเศร้าหลังคลอด จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือที่เรียกว่าตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่
จะรับผิดชอบเด็กทารกได้ เช่นนี้จึงท าให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความเครียดที่จะเลี้ยงดูบุตร เห็นได้ในสังคมปัจจุบันที่มีการ
ท าร้ายทารกโดยการน าไปทิ้งในถังขยะ แม่น้ า หรือแม้แต่ก่อนคลอดที่มีการท าแท้งเพ่ือปัดความรับผิดชอบสิ่ง
เหล่านี้ย่อมเป็นปัญหาจากภาวะซึมเศร้าที่ท าให้ผู้หญิงหลังคลอดกระท าเช่นนี้ที่คิดว่าเป็นทางออกของตน จาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวการซักถามประวัติผู้หญิงหลังคลอดท าให้ผู้ให้บริการได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาของผู้หญิงหลัง
คลอด เพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือและเฝ้าระวังเพ่ือกันป้องกันทารกไม่ให้เกิดอันตรายหรือต่อตัวมารดาเอง ผู้เขียนจึง
เห็นว่ามาตรการป้องกันและคุ้มครองดังที่กล่าวมามีประโยชน์อย่างยิ่งที่ สามารถน ามาปรับใช้กับกฎหมายของ
สังคมไทยได ้
 

อภิปรายผล 
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลัก

ส าคัญอันน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ของคนในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ท าให้บุคคลนั้นมีความท้อแท้ใจที่
ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้หรือเมื่อมีการสะสมของปัญหาที่จะน าไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้า  อันเป็นโรคที่ก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิต เมื่อบุคลนั้นได้อยู่ในภาวะอันตรายในการที่ตนไม่สามารถหาทางออกเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตให้แก่
ตนเองได้ย่อมเลือกโดยการท าลายชีวิตของตนเอง ทั้งนี้  จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในกา รป้องกัน
คุ้มครองสุขภาพจิต แต่ทั้งนี้เมื่อผู้เขียนเห็นว่าภาวะซึมเศร้านั้นมีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรคที่มีควรให้
ความส าคัญอย่างทั่วโลก การที่ได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่มีการคุ้มครองและป้องกัน
อย่างละเอียด สามารถน ามาปรับปรุงใช้กับสังคมไทยในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองภาวะ
ซึมเศร้าให้ลดน้อยลงหรือเมื่อเกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจะได้รับการดูแลจากนโยบายของรัฐอย่างทั่วถึงโดยมีการ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คนในสังคมได้รับความคุ้มครองและป้องกันเก่ียวกับภาวะซึมเศร้าต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาและผลการวิจัยที่ปรากฏตามที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้มีการก าหนดข้อเสนอแนะออก  

2 ประการ ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านนโยบาย เพ่ือป้องกันและคุ้มครองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่
น ามาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านกฎหมาย 
ผู้เขียนเห็นว่าตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (1) แม้จะมีการก าหนด

หน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต  การ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต แต่เนื่องจากรายละเอียดในการที่จะเข้าถึงประชาชนว่าควรมีการ 
ป้องกันและคุ้มครองอย่างไรเพ่ือให้ภาวะซึมเศร้านั้นลดน้อยลง จึงต้องมีการขยายความหมายหน้าที่ของกรรมการ 
โดยเจาะจงรายละเอียดของการป้องกันและการคุ้มครองภาวะซึมเศร้า เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
ได้มีการด าเนินการป้องกันในด้านการคุ้มครองสุขภาพจิตส่วนใหญ่ไปสู่เด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุและต่อบุคคลใน 
สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการของการคุ้มครองสุขภาพจิตในการท างานของ 
โรงเรียนและสถาบันระบบการศึกษาการดูแลและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและการปรับสภาพทาง
สังคมและในหน่วยทหารทางใจ การจัดตั้งสถาบันพัฒนากิจกรรมการป้องกันเป็นหลักการให้ค าปรึกษาและ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาทั้งหมดรวมถึงการรับรู้ถึงความต้องการของบุคคลที่เข้ารับการปรึกษา การพัฒนาจิต 
โดยการจัดหาคนที่มีความผิดปกติทางจิตเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการและเข้าถึงได้  รวมถึงภายในศูนย์
สุขภาพความช่วยเหลือด้านจิตใจและรูปแบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมสังคมครอบครัวและ
อาชีพ สมาคมและองค์กรทางสังคมอ่ืน ๆ มูลนิธิองค์กรปกครองตนเองแบบมืออาชีพ และการดูแลผู้หญิงทุกวัยที่มี
การตั้งครรภ์หรือหลังจากที่คลอดบุตรแล้วเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าควรให้มีการแก้ไข
กฎหมายโดยน าหลักการของการเข้าถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ารับการดูแลเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเมื่อเกิดขึ้นก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงการเพ่ิมกฎหมายในการจัดให้
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ได้เข้าถึงผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ทั้งใน
ส่วนของสภาวะจิตใจ ร่างกาย ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ
อันตราย  

2) ด้านนโยบาย 
รัฐควรมีการจัดให้มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลในการคลอดบุตร เพ่ือให้ความตึงเครียด

ของหญิงตั้งครรภ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายลดลง รวมถึงคนที่มีความผิดปกติทางจิตอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชควร
จัดให้มีสิทธิได้รับผลิตภัณฑ์ยาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

รัฐจัดให้หน่วยงานให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพจิตหรือรัฐ ควรให้
ทางสถาบันการศึกษาจัดหานักศึกษาหรือนักเรียนที่มีความผิดปกติทางจิตเพ่ือน าไปสู่การบ าบัดรักษา เพ่ือคุ้มครอง
บุคคลเหล่านั้นไม่ให้เกิดภาวะอันตราย  
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บทคัดย่อ 

โดยทั่วไปการเลี้ยงสัตว์มักเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นอาหาร เพ่ือใช้ใน
การแสดง หรือเลี้ยงไว้เพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั้งนี้ไม่ว่าสัตว์จะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการน าสัตว์มาท าการ
แข่งขันเป็นกีฬาหรือเป็นประเพณีตามท้องถิ่นให้เกิดความสนุกสนาน เช่น ตีไก่ ปลากัดและชนวัว การกระท า
ดังกล่าวมักเกิดเป็นการพนันในเวลาต่อมา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด
และวัฒนาการเก่ียวกับการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือเป็นการพนัน 2. เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายมาตรการบังคับใช้
เกี่ยวกับกรณีการน าสัตว์มาแข่งขันกีฬาและ 3. เพ่ือศึกษากฎหมายว่าด้วยการน าสัตว์มาเล่นเป็นการพนันตาม
กฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองสิทธิสัตว์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนันมิได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้น
แต่ในต่างประเทศก็พบปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าประเทศไทยจะมี
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ใช้บังคับ 
แต่การทารุณกรรมสัตว์โดยการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนัน ถือเป็นการกระท าโดยตรงของมนุษย์ที่ เป็น
ละเมิดสิทธิสัตว์ที่ยังพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากยังมีช่องว่างทางกฎหมายบางประการที่ไม่สามารถคุ้มครอง
สัตว์จากการทรมานอันเนื่องจากการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนัน จึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้การ
คุ้มครองสัตว์มากขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การคุ้มครองสัตว์, การน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนัน, พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
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Abstract 

Generally, most animals are raised as domestic animals for a transport, food or 
performance or other means (with or without owners), as well as animal in sports or local 
traditions for entertainment i.e., cockfighting game, fish fighting game and Thai bullfighting 
game, all of which often lead to gambling. This paper aims 1. to study a definition, concept 
and development concerning animals in gambling sports 2. to identify difficulties in an 
enforced law (Section) on animals in gambling sports and 3. to conduct a comparative study 
on Thai laws and foreign laws regarding animal gambling game and to seek a way to improve 
and amend to the laws concerning animal protection. Qualitative research was applied.  

The study revealed that animals in gambling game did not only occur in Thailand but 
also occurred in foreign country i.e., USA. Even though Thailand had the Cruelty Prevention 
and Welfare of Animal Act, B.E. 2557 (2014) promogulated, animal cruelty in competition 
and gambling as a direct human act violating animal rights was still existed owing to certain 
gaps in the laws which are not applicable to animal cruelty in competition and gambling; 
therefore, such laws should be amended to gain better animal protection further. 

 
Keywords : animal protection, animal in competition and sport, the Cruelty Prevention and 
Welfare of Animal Act, B.E. 2557 (2014) 
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บทน า 
ตั้งแต่อดีตมนุษย์ใช้สัตว์เป็นอาหารและน ามาใช้แรงงานในการประกอบอาชีพและน าเป็นสัตว์เลี้ยง  

รวมทั้งเมื่อสัตว์นั้นตายลงจะน าขน หนัง หรือกระดูกมาท าเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับ แต่ในบางกรณีก็มีการน า
สัตว์มาแข่งขันเพ่ือการกีฬาหรือการพนัน เช่น ชนไก่ ปลากัด ชนวัว หรือกรณีของวัวกระทิง เป็นต้น ส่วนอีก
กรณีที่น าสัตว์มาใช้เกี่ยวกับการทดลองเพ่ือค้นหายาที่ใช้ในการรักษาโรค จะเห็นได้ว่าสัตว์มีประโยชน์แก่คน
มากมายและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์และมนุษย์มีสิทธิจะกระท าการใด ๆ ก็ได้ตามอ าเภอใจต่อสัตว์
เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากการวิวัฒนาการทางแนวคิดยุคหนึ่งที่ได้แบ่งแยกสังคมมนุษย์และธรรมชาติออกจาก
กัน แต่เมื่อแนวคิดเรื่องความส าพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเปลี่ยนจึงเกิดการเปลี่ยนมุมมองว่าสัตว์มีสิทธิที่
จะได้รับการปฏิบัติอันชอบธรรมจากมนุษย์ในปัจจุบัน “ระดับความจ าเป็นในวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์” 

(ศุภมาส ชินวินิจกุล, 2557) การที่จะวัดว่าสิ่งไหนจ าเป็นหรือเกินความจ าเป็นจะใช้มาตรฐานใดเมื่อเทียบเคียง
กับระดับความเจ็บปวดที่สัตว์จะได้รับจากการปฏิบัติของมนุษย์แล้ว  การกระท าใดบ้างที่เรียกว่าจ าเป็นและ
สามารถกระท าได ้ในการน าสัตว์มาแข่งขันในฐานะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งหรือการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง เช่น
ในคณะละครสัตว์หรือการแสดงในสวนสัตว์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ท า
ให้สัตว์จะต้องได้รับความเจ็บปวดการบาดเจ็บและการทรมานที่เกินความจ าเป็นได้ รับจากการถูกฝึกฝนเพ่ือ
การแสดง หรือเปิดบ่อนพนันไก่ชนโดยการน าไก่ 2 ตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนเพ่ือน ามาต่อสู้กันในสังเวียน 
โดยมีการเดิมพันเป็นเงินตามที่ตกลงกัน การชนไก่เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องเจ็บหรือ
ตายหรือในบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการใช้ยาท าให้ไก่นั้นมีความมึนเมาท าให้ไก่มีความดุร้ายมากขึ้น การกระท า
เหล่านี้เป็นการทารุณ ท าให้สัตว์ได้รับการทารุณกรรมและได้รับความทรมานอย่างยิ่ง (การเปิดบ่อนไก่ชนให้ถูก
กฏหมาย, Website) 

ส าหรับกรณีของประเทศไทยนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็มีบทบัญญัติเกี่ย วกับการ
คุ้มครองสัตว์ไว้แต่อยู่ในส่วนของความผิดลหุโทษ ซ่ึงเป็นการบัญญัติไว้ในฐานะเป็นความผิดหนึ่งทางอาญาตาม
มาตรา 381 วางหลักไว้ว่า ผู้ใดกระท าการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์จนได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น และ
มาตรา 382 ผู้ใดใช้ให้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บชรา
หรืออ่อน แต่ในส่วนของการจัดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นั้นยังไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนชัดเจนจนกระทั่งต่อมาได้มี
การออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ใช้บังคับโดยก าหนดไว้
ชัดเจนว่า “มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” และ        
“มาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดการออกประกาศตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
สภาพ และอายุของสัตว์” โดยมีการนิยามการกระท าต่าง ๆ ที่เข้าข่ายทารุณกรรมรวมถึงวิธีการและหลักเกณฑ์
ในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ในมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้มีข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการ
ทารณุกรรมสัตว์อยู่หลายอย่างตามมาตรา 21 วางหลักไว้ว่า การกระท าดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรม
สัตว์ตามมาตรา 20 รวมถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ในมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สัตว์
ตามกฎหมายฉบับนี้อยู่ใต้นิยามท่ีครอบคลุมสัตว์ที่คาบเกี่ยวสัมพันธ์กับมนุษย์โดยตรง  

การทารุณกรรมสัตว์โดยการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนันถือเป็นการกระท าโดยตรงของมนุษย์ที่
ละเมิดสิทธิสัตว์ที่ยังพบเห็นอยู่ในปัจจุบันและแม้ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาให้มีใบอนุญาตในการเปิดบ่อน
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พนันเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกกฎหมาย ออกโดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 
2552 แม้จะมีข้อยกเว้นในใบอนุญาต กล่าวคือ ในการที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะค านึงถึง ความปลอดภัย
และ  ความแข็งแรงของสถานที่ จ านวนสถานที่ในพ้ืนที่นั้นว่ามีจ านวนไม่มากเกินสมควรและเป็นการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกกฎหมาย เพื่อจ าหน่ายและสร้างรายได้มีมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและต้องไม่ติดกับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สัตว์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางเหมาะสมบางครั้งกฎหมายก็อาจเป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้  
เพราะเกิดความไม่เหมาะสมหรือมีช่องว่างช่องโหว่ให้บิดเบือนเปลี่ยนแปรไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้จะ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม สัตว์ก็คงยังได้รับความทรมานและความเจ็บ จ าเป็นต้องมีการทบทวนแก้ไข
ปัญหาหากจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ก็จ าเป็นต้องกระท าและจะท าให้การแก้ไขกฎหมายมีความเหมาะสม 
และเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านั้นถูกทรมานหรือถูกใช้แรงงานจนถึงแก่ความตาย ดังนี้ เพ่ือศึกษาหาแนวทาง
ในการเสนอแนะและการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากข้ึน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเรื่องนี้
สามารถแยกออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพนัน  
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพนันผู้ เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าในประเด็นประวัติคามเป็นมา 

ความหมายของการพนันเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
1.1 ประวัติความเป็นมาการเล่นพนันในประเทศไทย 
การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งประเทศอินเดีย

และประเทศจีน โดยทางอินเดียอาจติดมากับคัมภีร์ทางศาสนาหรือชาดก ส่วนทางจีนน่าจะมีอิทธิพลมากกว่า
ทางอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันของชาวจีน อาทิ ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า "ฮวยหวย"  
(กนกศักดิ์ เวชยานนท์, 2508, น. 1-3) เมื่อจีนติดต่อค้าขายกับไทย การพนันเหล่านี้ได้ติดมาด้วย  การเล่น
พนันแบบไทยไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าเป็นอะไร สันนิษฐานว่าอาจเป็นการพนันโดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ 
เช่น การตีไก่ การกัดปลากัดและการชนวัว เมื่อครั้งที่ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในเวลานั้นสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงท้าตีไก่กับพระมหาอุปราช ไก่ของสมเด็จพระนเรศวรชนะ และมีการเยาะเย้ยกันว่า "ไก่
เชลย" ถึงกับมีการท้าพนันเอาเมืองกันเลยทีเดียว การพนันแบบไทยแท้จึงน่าเป็นการใช้สัตว์สู้กัน ตั้งแต่สัตว์
เล็กๆ จ าพวกจิ้งหรีดและปลากัด จนถึงสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย หรือช้าง แต่ที่นิยมกันมากน่าจะเป็นการชนไก่ 
โดยเจ้าของบ่อนจะหักเงินค่าบ ารุงบ่อนอย่างน้อยร้อยละ 10 จากจ านวนเงินเดิมพัน (ชูชัย สินไชย , 2558, น. 
103)        

ใน พ.ศ. 2473 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งส าหรับเนื้อหา
ของกฎหมายดังกล่าวคอืการรวบรวมกฎหมายการพนันต่าง ๆ มาไว้รวมกันเป็นฉบับเดียว เนื่องจากก่อนหน้านี้ 
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันจะเป็นลักษณะเฉพาะเรื่อง ๆ ไป เช่นกฎหมายห้ามมิให้เล่นการพนัน คือ แทงห่วง 
ทายปลาไหล รูดไม้ดมพัด เสือนอนกิน (ประชุมกฎหมายประจ าศก , เล่ม 4 น. 45 ) ประกาศเรื่องผลน าจับผู้
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ลักลอบเล่นหวยจับยี่กี (ประชุมกฎหมายประจ าศก , เล่ม 11 น. 180) พระราชบัญญัติอากรการพนัน      
(ประชุมกฎหมายประจ าศก, เล่ม 13 น. 250) กฎเสนาบดีการพนันไพ่ป๊อก (ประชุมกฎหมายประจ าศก , เล่ม 
18 น. 373) ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่งก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน 
พ.ศ. 2478 ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้
เพ่ิมเติมประเภทของการพนันเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมการเล่นพนันประเภทต่าง ๆ กฎหมายนี้ใช้บังคับมาจนถึง
ปัจจุบัน 

ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจน
ของตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค านิยามของค าว่าการพนัน การก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสม 
ผู้กระท าความผิดจึงไม่เกิดความเข็ดหลาบหรือเกรงกลัวต่อโทษและค่านิยมของประชาชนต่อการพนันที่มองว่า 
การเล่นการพนันแม้กฎหมายจะบัญญัติให้เป็นความผิด แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดที่เลวร้ายที่เป็นลักษณะ
ความผิดในตัวเองอย่างการฆ่าคนหรือการลักทรัพย์ แต่มองว่าเป็นความผิดลักษณะไม่ใช่ ความผิดในตัวเองเป็น
เพียงความผิดที่กฎหมายที่เป็นข้อห้ามเท่านั้น ผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกผิดในการกระท าความผิด
ของตนเอง จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่ง
ถือว่าเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการป้องกันและปราบปราบการเล่นการพนันนั้น โดยการออกกฎกระทรวง
เพ่ิมเติมเพ่ือระบุฐานความผิดที่เป็นรูปแบบของการเล่นพนันประเภทใหม่ ๆ ประการที่สอง ท าให้ค านิยามของ
ค าว่าการพนันชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนค านิยามของลักษณะการเล่นพนันให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประการสุดท้าย เรื่องอัตราโทษนั้น ควรที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยใน
ส่วนของผู้เล่นการพนัน ควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นโทษปรับที่สูง เช่นไม่เกิน 100,000 บาทและในส่วนของผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันนั้น ควรแก้ไขโทษปรับดังกล่าวให้เป็นโทษปรับที่มีอัตราสูง เช่นตั้งแต่ 50,000 ถึง 
500,000 บาท การก าหนดโทษปรับอัตราสูงเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้การป้องกันผู้ที่คิดจะเล่นการพนันให้มีความ
ยับยั้งชั่งใจ ในการกระท าความผิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังอาจก าหนดการลงโทษด้วยมาตรการอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวและหลาบจ ามากขึ้น เช่น การลงโทษเพ่ือเป็นการบริการสังคมมาเสริม 
ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังท าให้ผู้กระท าความผิดต้องแสดงตัวต่อสังคมในขณะที่ท างาน
บริการสังคม อันอาจจะท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับความอับอายและเกิดความยับยั้งมากขึ้นในการที่จะหวน
กลับไปกระท าความผิดอีก (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2540, น. 96-97)  

1.2 ค านิยามค าว่าการพนัน 
จากการศึกศึกษาพบว่ามีผู้ที่ให้ค านิยามของการพนันไว้ ดังนี้  
นันทวัฒน์ บรมานันท์ กล่าวว่า “พนัน” หรือการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่าง  ๆ 
บิดเลียด เป็นต้น การพนันเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงร่วมกันท าการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่
ตนน ามารวมร่วมกันเพื่อพนันกัน และยังเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค ซึ่งอาจ
ท าให้ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึง
ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดีของประชาชน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 
2554) 
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ได้ก าหนด
นิยามความหมายของค าว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าค าว่า 
“พนัน” นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายทั่วไปและความหมายตามพจนานุกรม กล่าวคือ “พนัน” 
หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนขึ้นไปเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยความ
ฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ เพ่ือพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่าง ๆ บิด
เลียด เป็นต้น การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554) 

ความหมายของ “การพนัน” พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มิได้มีบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้โดยตรง 
แต่สามารถหาความหมายหรือค าจ ากัดความของการพนันได้ดังนี้ 

(1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 การพนัน หมายถึงการเล่นเอาเงิน หรือสิ่งอ่ืนโดย
อาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย 

(2) บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน ฯ ได้กล่าวถึงลักษณะการพนันเอาไว้ ได้แก่ 
มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า “ค าว่า “การเล่น” ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการท านาย
ด้วย” ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันต่อด้วย และในมาตรา 5 บัญญัติว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่น
ซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนแก่กัน” หรือมาตรา 9 บัญญัติว่า “การเล่นอย่างใดที่
เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่น” แสดงความหมายของการพนันว่าจะต้องมีการเล่นที่มีลักษณะ
ได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกันในตัว 

(3) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่าจะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย 
(4) คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 3 ได้ให้ความเห็นถึงลักษณะของการพนัน

เอาไว้สรุปความได้ว่า จะถือว่าเป็นการพนันได้ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ 
(5) ค านิยามจากนักวิชาการด้านกฎหมาย เช่น รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ “การพนัน คือ สัญญาที่ก่อให้เกิด

การเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยคู่สัญญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องชี้ขาด” ชุมพล โลหะชาละ “การพนัน คือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค ซึ่งต้องใช้ไหวพริบและฝีมือ
มาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่นไพ่ตอง บิลเลียดรูและตีผี เป็นต้น” 

การเล่นตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แบ่งออกเป็น 2  ชนิด คือการเล่นการพนัน ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2478 มีจ านวน 28 ชนิด  

การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ประเภทนี้ ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น
โดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ 
ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
พนันฯ จะเห็นได้ว่า การอนุญาตกระท าได้ยาก จึงมีผลเท่ากับไม่อนุญาตให้จัดให้มีการเล่นในตัว 

(2) การพนันประเภทอนุญาตได้แก่ การเล่นตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มี
จ านวน 28 ชนิด เช่น การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ (สุชาติ  
นพวรรณ, 2554)  

2. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์  
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จากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมีผู้ให้ค านิยามของค าว่าสัตว์ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.  2545 มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการประกอบ

วิชาชีพสัตวแพทย์ ได้ให้ความหมายคาว่าสัตว์ไว้ในมาตรา 4 ว่า “สัตว์” หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พรรณ
และมนุษย์ 

2) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยในมาตรา 3 ได้
ให้ความหมายถึง ค าว่า “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน 
สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดง 
หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ให้ค านิยม 
“การทารุณกรรม”  หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆที่ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่
ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท าให้สัตว์นั้นตาย และ
ให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้องเพ่ื อแสวงหาประโยชน์    
ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย 
ชรา หรืออ่อนอายุ  

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มทีี่อยู่ อาหารและน้ าอย่างเพียงพอ 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย  

3. การทารุณกรรมสัตว ์
ส าหรับการทารุณกรรมสัตว์สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
3.1 สัตว์ในภาพยนตร์ 
การน าสัตว์มาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์นั้นถูกมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างหนึ่งเนื่องจากสัตว์

นั้นต้องถูกบังคับให้ท าตามบทที่ผู้ก ากับต้องการ ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งถูกมองว่าเป็นการจ ากัดอิสรภาพของสัตว์ 
และถึงแม้ในปัจจุบันได้มีหลายประเทศที่ได้มีการออกกฎห้ามทารุณกรรมสัตว์ในหนังแล้วโดยเฉพาะในประเทศ
แถบอเมริกาและยุโรป แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ยังไม่หยุดการกระท านี้ 

3.2 สัตว์ในสวนสัตว์ 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสวนสัตว์หลาย ๆ แห่งจะมีความพยายามที่จะเพ่ิมมาตรฐานในการเลี้ยงดูสัตว์ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน รวมทั้งยังมีความพยายามที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แล้วก็ตามเช่น
ในคณะละครสัตว์หรือการแสดงในสวนสัตว์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ท า
ให้สัตว์จะต้องได้รับความเจ็บปวดการบาดเจ็บและการทรมานที่เกินความจ าเป็นได้รับจากการถูกฝึกฝนเพ่ือ
การแสดง แต่การกักขังสัตว์ในสวนสัตว์ก็ยังเป็นข้อโต้เถียงกัน เพราะคนบางกลุ่มยังเห็นว่าสัตว์ควรที่จะต้อง
อาศัยอยู่ในป่าไม่ใช่กรง อีกทั้งในการแสดงโชว์สัตว์ต่าง ๆ ยังเป็นการบังคับสัตว์ให้ท าในสิ่งที่ขัดต่อสัญชาตญาณ
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โดยเฉพาะการโชว์ให้อาหารสัตว์โดยใช้สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอาหารให้สัตว์ใหญ่ได้กินโชว์เช่น การโยนหนู    
เป็น ๆ ให้งูกิน เป็นต้น 

3.3 สัตว์เพ่ือการกีฬา 
กีฬาหลากหลายชนิดมีการน าเอาสัตว์ต่าง ๆ มาร่วมด้วย ซึ่งการล่าสัตว์เป็นกีฬาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

เนื่องจากถือได้ว่าเป็นการทาทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจนที่สุด นอกจากนั้นกีฬาต่าง ๆ เช่น การสู้กับกระทิงซึ่ง
เป็นกีฬาที่นิยมมากในประเทศสเปนและโปตุเกส การเล่นชนไก่หรือเปิดบ่อนพนันไก่ชน มาจากไก่ 2 ตัวที่ได้รับ
การฝึกให้เป็นไก่ชนและน ามาต่อสู้กันในสังเวียน และมีสิ่งเดิมพันเป็นมูลค่าของเงินมหาศาล การชนไก่เป็น
กิจกรรมที่มีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องเจ็บหรือตายหรือในบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการใช้ยาท าให้ไก่นั้นมี
ความมึนเมาท าให้ไก่มีความดุร้ายมาก ปลากัด การแข่งม้าและการแข่งสุนัข ฯลฯ ก็เป็นกีฬาอีกจ าพวกหนึ่งที่
สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เล่นและผู้ชมจ านวนมาก แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เช่นกัน เพราะสัตว์จ านวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการจากการแข่งขันกีฬาดังกล่าว    
(มนันญา ภู่แก้ว, 2557) 

4. ผลกระทบจากการทารุณกรรมสัตว์ 
“สิทธิของสัตว์” (Animal Right) ส าหรับประเภทของสัตว์ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ เน้นเฉพาะสัตว์ที่

ถูกเลี้ยงหรืออาศัยอยู่กับมนุษย์ไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงจะเป็นประการใด กล่าวคือ เพ่ือเป็นสัตว์เลี้ยง   
เพ่ือใช้แรงงาน เพ่ือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือการค้าก็ตาม แต่จะไม่หมายความรวมถึงสัตว์ป่า หรือ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติปราศจากการดูแล การถูกเลี้ยงดู หรือการให้อาหารโดยมนุษย์ ส่วนค าว่า “สวัสดิ
ภาพของสัตว์” เป็นค าที่ไม่ได้พบเห็นและได้ยินกันบ่อยนัก ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้มากนักโดยเฉพาะในประเทศ
ไทย และไม่สามารถแสดงความหมายได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในตัวของค าศัพท์นั้นเอง เนื่องจากขอบข่ายของ
การแปลความหมายของคาศัพท์ค านี้ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ว่าจะถูกหยิบยกมาอรรถอธิบาย
ในแง่มุมใด ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนขอให้ความหมายกว้าง ๆ ของ “สวัสดิภาพของสัตว์” ไว้ว่าหมายถึง การใช้
สัตว์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด รวมถึงการฆ่า แม้จะกระท าเพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ ควรจะต้องค านึงถึงวิธีการที่มี
มนุษยธรรมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ศุภมาส ชินวินิจกุล , 2557) 

สัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ เว้นแต่จะมีการสงวนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งในประเทศ และการคุ้มครองสัตว์ป่าหายากซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นเมื่อ
เป็นเจ้าของสัตว์แล้ว เจ้าของสามารถด าเนินการอย่างใดๆแก่สัตว์ของตนเองได้เพราะถือเป็นทรัพย์ของตนจะ
ทิ้งท าลายก็ไม่มีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์หรือไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนแต่ถ้าไปท าลายสัตว์ของผู้อ่ืนหรือ
สัตว์ป่าก็จะมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือเป็นความผิดอาญา หากได้กระท าโดยเจตนาท าลายสัตว์ของ
ผู้อ่ืนหรือสัตว์ป่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่คุ้มครองสัตว์ในฐานะเป็นทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ที่ต้องการสงวนรักษาไว้ในคงอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (สยามรัฐออนไลน์, 2559) กรณีน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการกีฬาหรือการพนันเช่น ชนไก่ ปลากัด ชนวัว 
หรือกรณีของวัวกระทิง และแม้ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาให้มีใบอนุญาตในการเปิดบ่อนพนันเกี่ยวกับสัตว์ที่
ถูกกฎหมาย แม้จะมีข้อยกเว้นในใบอนุญาตกล่าวคือ ซึ่งในการที่จะได้รับการพิจารณานั้นจะค านึงถึง ความ
ปลอดภัยและความแข็งแรงของสถานที่ จ านวนสถานที่ในพ้ืนที่นั้นว่ามีจ านวนไม่มากเกินสมควรและเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกกฎหมาย เพ่ือจ าหน่ายและสร้างรายได้มีมาตรการการควบคุมและการป้องกัน
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การแพร่ระบาดของโรคและต้องไม่ติดกับวัด โรงเรียนหรือโรงพยาบาล ในการน าสัตว์มาแข่งขันในฐานะเป็น
กีฬาประเภทหนึ่งหรือการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิงเช่นในคณะละครสัตว์หรือการแสดงในสวนสัตว์เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นการใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ที่ท าให้สัตว์จะต้องได้รับความเจ็บปวดการบาดเจ็บและการ
ทรมานที่เกินความจ าเป็นและสมควรจากการน ามาแข่งขันหรือได้รับจากการถูกฝึกฝนเพ่ือการแสดง อย่างไรก็
ดี แนวคิดในปัจจุบันที่มองสัตว์ในฐานะที่มีสิทธิเป็นของตนเอง ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ถูกทรมาน หรือ
การกระท าใดๆ ที่คนเข้ามาเกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือท าให้สัตว์ได้รับการทุกข์ทรมาน หรือ
ถูกท าให้ตายอย่างทารุณแม้ว่าจะเป็นการฆ่าไปเพ่ือประกอบอาหารก็ตาม แนวคิดนี้จึงแยกสิทธิของสัตว์ออก
จากความเป็นทรัพย์ของคน ดังนั้น แม้เป็นเจ้าของสัตว์หรือเลี้ยงดูสัตว์นั้นมา หรือซื้อสัตว์นั้นมาเลี้ยงก็ต้อง
ปฏิบัติต่อสัตว์โดยมีพ้ืนฐานที่จะต้องดูแล รักษา และให้มีสวัสดิภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนี้ 

ในหลายประเทศการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อสัตว์นี้ได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย กรณีของประเทศ
ไทย สิทธิสัตว์ถูกรับรองไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2557) ใช้บังคับ เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสัตว์
และมุ่งหมายที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระท าทารุณกรรมหรือไม่เหมาะสมต่อสัตว์รวมทั้งการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น ดังที่ปรากฏตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามหมายเหตุท้ายกฎหมาย ความว่า  
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็น
องค์ประกอบส าคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระท าการทารุณกรรมและเจ้าของสัตว์ซึ่ง
น าสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู      
การขนส่ง การน าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง ดังนั้น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสมจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (ตวงพร อานันทศิริเกียรติ, 2560) ส าหรับประเทศไทยเองความพยายามใน
การผลักดันกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ยังคงมีให้เห็นบ้างในรูปขององค์กร มูลนิธิ แต่ในแง่ของตัวบท
กฎหมายที่จะใช้บังคับแล้ว ณ ปัจจุบัน กล่าวได้ว่าคงจะมีแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 381 ซึ่งอยู่ใน
หมวดลหุโทษ คงมีโทษปรับเพียงไม่เกิน 1,000 บาทเท่านั้น เมื่อช าระค่าปรับจานวนเล็กน้อยนั้นครบถ้วนคดีก็
เป็นอันเสร็จกันไป ดังนั้นมาตรการในการป้องปรามผู้กระทาทารุณต่อสัตว์โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายคง
จะไม่เป็นผล หากว่ากฎหมายที่จะบังคับใช้กับการนี้โดยตรงไม่มีอยู่  

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ไว้แต่อยู่ในส่วนของ

ความผิดลหุโทษซึ่งก็เป็นการบัญญัติไว้ในฐานะเป็นความผิดหนึ่งทางอาญาตามมาตรา 381 วางหลักไว้ว่า ผู้ใด
กระท าการทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์จนได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น และมาตรา 382 ผู้ใดใช้ให้สัตว์ท างานจน
เกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บชราหรืออ่อน (ประมวลกฎหมายอาญา) 
แต่ในส่วนของการจัดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นั้นยังไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนชัดเจน  

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ใช้บังคับโดยก าหนดไว้
ชัดเจนว่า “มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร” และ 
“มาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
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สภาพและอายุของสัตว์” โดยมีการนิยามการกระท าต่าง ๆ ที่เข้าข่ายทารุณกรรม รวมถึงวิธีการและหลักเกณฑ์
ในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ในมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่า       
เป็นการทารุณกรรมสัตว์อยู่หลายอย่างตามมาตรา 21 วางหลักไว้ว่า การกระท าดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็น      
การทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20 

(1) การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
(2) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(3) การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
(4) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือ

รักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 
(5) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
(6) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน 

หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 
(7) การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตว์แพทย์สภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

(8) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการด ารงชีวิต
ของสัตว์ 

(9) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 
(10) การกระท าอ่ืนใดที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้เป็นการเฉพาะ 
(11) การกระท าอ่ืนใดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ใช้บังคับโดยก าหนดไว้

ชัดเจนว่า  
1. ขออนุญาตสร้างบ่อน โดยยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่ง

จะพิจารณาโดยค านึงถึง 
1.1 สถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
1.2 จ านวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจ านวนไม่มากเกินสมควร 
1.3 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้ 
1.4 มีการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
1.5 จะต้องไม่อยู่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล 

2. ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อน 
3. ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่

สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุมัติ 
4. บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรง

กับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันส าคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น 
งานประจ าปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล 
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5. ก าหนดเวลาชกให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่าง
ยกไม่น้อยกว่า 20 นาท ี

6. ถ้าผู้มีใบอนุญาตกระท าการดังต่อไปนี้ อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไป โดยครั้งคราว
หรือตลอดไปก็ได ้

6.1 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หลังใบอนุญาต 
6.2 ไม่จัดสถานที่ให้มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย 
6.3 จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอ่ืนภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่ 
6.4 มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย ภายในหรือบริเวณท่ีเล่นการพนันชนไก่ 
6.5 มีการขายสุรา ดื่มสุรา หรือ พกพาอาวุธติดตัว เข้าไปในบริเวณท่ีเล่นการพนันชนไก่ 
6.6 จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอ่ืนที่ไม่ได้เป็นไปตาม 

ธรรมชาติของไก่ชน  
ผู้เขียนท าการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) รัฐแคลิฟอร์เนีย  
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่มนุษยธรรมและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ ซึ่งผู้ทีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวนั้นได้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น
หน้าที่ตามกฎหมายนี้ให้มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในเมือง เขต อ าเภอได้ทุกชนิด ยกเว้นสุนัขและแมว 
แต่ต้องจัดท าบันทึกข้อมูลและความเห็นว่าควรฆ่าสัตว์หรือน าสัตว์ไปดูแลรักษาในสถานที่ที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้ หากพบว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามรวมทั้งสุนัขและแมวหรือสัตว์ อ่ืนๆ ถูกทอดทิ้งเพราะเหตุแห่ง        
ความอ่อนแอ เจ็บป่วยหรือถูกเจ้าของละเลยเจ้าหน้าที.ดังกล่าวสามารถน าสัตว์เหล่านั้นมาดูแลรักษาได้ 

กรณีสัตว์ที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนักหรือถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้าย และเห็นว่าควรจะต้องมี        
การรักษาหรือป้องกนความปลอดภัยเพ่ือสุขภาพของสัตว์หรือผู้อ่ืน ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดสัตว์ดังกล่าวได้
ในทันที โดยการน ามาดูแลรักษาจนกวาสัตว์ดังกล่าวจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนส่งตัวกลับไปยังเจ้าของ 
โดยให้เจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทั้งหมด 

มาตรการบทก าหนดโทษของกฎหมายคุ้มครองสัตว์สหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนีย(Animal 
Protection Laws of California) The Animal Welfare Act 1966 กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าการทารุณกรรมสัตว์โดยกฎหมายดังกล่าวถือเป็นความผิดอาชญากรรมและมีโทษทางอาญา คือจ าคุก
อยู่ในคุกเขตไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์ในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ขณะมีการขนส่งและ
บรรทุกสัตว์โดยใช้ยานพาหนะส าหรับผู้ไม่ได้เจตนาหรือไม่ทราบถึงกรณีที่สัตว์นั้นต้องทนทุกข์ทรมาน บาดเจ็บ
ทางร่างกาย และกระท าผิดในส่วนนี้ครั้งแรกปรับ 100 ดอลลาร์ ต่อสัตว์ 1 ตัว (สุภัทรา เจริญวุฒิ, 2558) 

2) รัฐมอนแทนา  
รัฐมอนแทนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดการทารุณกรรมสัตว์คือ “การให้สัตว์ท างานมาก

เกินไป ทรมาน ท าร้าย หรือฆ่าสัตว์ใด ๆ หรือหน่วงเหนี่ยวหรือกกขังสัตว์ใด ๆ ในลักษณะที่โหดร้าย ไม่ให้
อาหารและน้ าในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอเพ่ือรักษาสุขภาพของสัตว์ให้เป็นปกติ ไม่คุ้มครองสัตว์จาก
สภาพอากาศที่เลวร้ายตามแต่ละสายพันธุ์ของสัตว์ ไม่ให้การดูแลทางการแพทย์อ่ืน  ๆ ที่เหมาะสม หรือการ
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ส่งเสริม การให้การสนับสนุนการด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแข่งขันสัตว์กว่า 2ไมล์ ยกเว้น การแข่งขัน
ความอดทนตามท านองคลองธรรม ทารุณกรรมสัตว์มีโทษปรับได้ถึง 1,000 ดอลลาร์ และ/หรือจ าคุกถึง 1 ปี 
ในกรณีที่มีสัตว์ทีได้รับผลกระทบมากกว่าหนึ่งตัว แต่น้อยกว่า 10 ตัว การทารุณกรรมสัตว์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ คือ 
จงใจหรือเจตนา ฆ่า ทรมานหรือท าร้ายสัตว์หรือทารุณสัตว์ตั้งแต่ 10 ตัว มีโทษปรับสูงสุดถึง 2,500 ดอลลาร์ 
และ/หรือจ าคุก ไม่เกิน 2 ปี (Stray Pet Advocacy, 2003) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิดและวัฒนาการเก่ียวกับการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือเป็นการพนัน 
2. เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายมาตรการบังคับใช้เกี่ยวกับกรณีการน าสัตว์มาแข่งขันกีฬา 
3. เพ่ือศึกษากฎหมายว่าด้วยการน าสัตว์มาเล่นเป็นการพนันตามกฎหมายของประเทศไทย

เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครอง
สิทธิสัตว์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนันโดยท าการศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่มนุษย์น าสัตว์มาแข่นขันเพ่ือเป็นการพนัน การทารุณกรรมสัตว์ที่น ามาแข่งขันอาทิเช่น ตี
ไก่ ชนวัว ปลากัด และศึกษามาตรการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิสัตว์ในกรณีการน าสัตว์มาใช้ในการ
แข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือศึกษาหาแนวทาง ในการ
เสนอแนะและการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการศึกษาเชิง

เอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ 
บทความวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิสัตว์ในการทารุณ
กรรมสัตว์และสิทธิที่สัตว์ควรจะได้รับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 
2552 นอกจากนี้ยังศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต รวมทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้น ทั้งเป็นภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการเสนอแนะแก้ไขข้อกฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากข้ึน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่ามนุษย์เอาสัตว์มาท าเป็นอาหาร น ามาเลี้ยง น ามาใช้แรงงาน และน าสัตว์มาเป็น
การละเล่นเป็นประเพณีหรือการโชว์แสดงรวมถึงการน าสัตว์มาเล่นเป็นกีฬาจนเกิดเป็นการพนันที่พบใน
ปัจจุบันและกฎหมายยังคุ้มครองได้ไม่ทั่วถึงทั้งในปัจจุบันยังพบเห็นที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย เช่น การชนไก ่
ปลากัด หรือการชนวัว โดยการที่เปิดบ่อนพนันไก่ชน มาจากไก่ 2 ตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนและน ามาต่อสู้
กันในสังเวียน และมีสิ่งเดิมพันเป็นมูลค่าของเงินมหาศาล การชนไก่เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงทั้งสองฝ่าย
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อาจจะต้องเจ็บหรือตายหรือในบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการใช้ยาท าให้ไก่นั้นมีความมึนเมาท าให้ไก่มีความดุร้าย
มากขึ้น ซึ่งการกระท าเหล่านี้เป็นการทารุณสัตว์ สัตว์ได้รับการทารุณกรรมและได้รับความทรมาน  ถึงแม้ว่า
กฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ได้ให้มีข้อกฎหมายได้รับอนุญาตในการน าสัตว์มาละเล่นแต่ต้องอยู่ในระเบียบว่าด้วย
การพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ถ้ามิได้ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดกฎหมาย และยังพบที่กระท าความผิดอีก
มากที่ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย การกระท าดังกล่าวของมนุษย์นั้นได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยสร้าง
ความทรมานและความเจ็บปวดแก่สัตว์ ทั้งนีใ้นต่างประเทศที่ผู้เขียนได้ยกมาเปรียบเทียบเช่น ประเทศอเมริกา 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้กระท าการทารุณกรรมสัตว์โดยกฎหมายดังกล่าวถือ
เป็นความผิดอาชญากรรมและมีโทษทางอาญา คือจ าคุกอยู่ในคุกเขตไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20 ,000 ดอลลาร์ 
หรือ มลรัฐมอนแทนา ทารุณกรรมสัตว์มีโทษปรับได้ถึง 1,000 ดอลลาร์ และหรือจ าคุกถึง 1 ปี ในกรณีที่มีสัตว์
ทีได้รับผลกระทบมากกว่าหนึ่งตัว แต่น้อยกว่า 10 ตัว การทารุณกรรมสัตว์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ คือ จงใจหรือ
เจตนา ฆ่า ทรมานหรือท าร้ายสัตว์หรือทารุณสัตว์ตั้งแต่ 10 ตัว มีโทษปรับสูงสุดถึง 2 ,500 ดอลลาร์ ดังนี้ 
ประเทศไทยเองมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ในการถูกท าทารุณกรรม คือ ประมวลกฎหมายอาญา
เป็นส าคัญ ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสัตว์และมุ่งหมายที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระท า
ทารุณกรรมหรือไม่เหมาะสมต่อสัตว์ที่น ามาแข่งขันเพ่ือเป็นการพนันรวมทั้งการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ทันสมัยหรือชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่กฎหมายก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร
ในทางปฏิบัติหากการบังคับใช้ เนื่องจากมนุษย์นั้นก็ยังคงแอบหรือเอาสัตว์มาเล่นเป็นการพนันและผิดกฎหมาย
ตลอดจนเปิดบ่อนพนันสัตว์เพ่ิมมากขึ้นไปในทางที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาต กฎหมายในปัจจุบันไม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายที่มีใช้อยู่ เป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้ เพราะเกิดความไม่เหมาะสมหรือมี
ช่องว่างในการกระท าความผิดที่ยังพบและเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
การน าสัตว์มาแข่งขันหรือน ามาละเล่นตามประเพณีจนเกิดเป็นการพนันหรือน าสัตว์มาใช้แรงงาน

ระดับความเจ็บปวดที่สัตว์จะได้รับจากการปฏิบัติของมนุษย์แล้ว การกระท าใดบ้างที่เรียกว่าจ าเป็นและ
สามารถกระท าได้ ในการน าสัตว์มาแข่งขันซึ่งฐานะเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง หรือการใช้สัตว์เพ่ือความบันเทิง เช่น 
ตีไก่ ชนวัว ปลากัด และในคณะละครสัตว์หรือการแสดงในสวนสัตว์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นการใช้งาน
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ท าให้สัตว์จะต้องได้รับความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และการทรมานที่เกินความจ าเป็นและ
สมควรจากการถูกล่าหรือได้รับจากการถูกฝึกฝนเพ่ือการแสดง แม้ในปัจจุบันที่ยังพบเห็นว่าได้มีการน าสัตว์มา
ละเล่น มาโชว์แสดงนั้นมากมาย ปรากฏการที่เกิดขึ้นดังกล่าวพบทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกที่ยัง
พบปัญหานี้อยู่ ด้านประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีกฎหมายคุม้ครองสิทธิสัตว์ในมลรัฐต่างๆ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย 
และรัฐมอนแทนา และรัฐอ่ืนๆที่ยังให้การคุ้มครองดูแลรักษาสัตว์ให้สิทธิแก่สัตว์ที่ควรจะได้รับ และก าหนดโทษ
การทารุณกรรมที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ ส าหรับประเทศไทยนั้นตามระเบียบว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 
2552 นั้นได้มีการอนุญาตให้เปิดบ่อนพนันโดนการน าสัตว์มาชน เช่น ตีไก่หรือการชนวัว โดยต้องมีใบอนุญาต
ให้เปิดโดยถูกกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้หากกระท าการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย สามารถจับกุม
การกระท าความผิดนั้นได้ แม้ในปัจจุบันจะได้เปิดโอกาสให้น าสัตว์มาเล่นเป็นการพนันโดยถูกกฎหมายมากขึ้น
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ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยโดยถือว่าเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ไว้เป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน สัตว์ที่น ามาพนันก็ยังได้รับความเจ็บปวดจากการกระท าของมนุษย์ที่ยังคงละเมิดสิทธิสัตว์อยู่ แต่ก็
ยังคงพบบ่อนที่ผิดกฎหมายแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆโดยขึ้นอยู่ที่ปัจจัยมูลค่าจากการเกิดการน าสัตว์มาพนัน
มากหรือน้อย บ่อนที่ถูกกฎหมายอาจมีมูลค่าเงินราคาสูงจนที่คนธรรมดาไม่สามารถต่อสู้หรือน าไปพนันได้ จน
เกิดการมีบ่อนเถื่อนและน าสัตว์มาเล่นพนันที่ผิดกฎหมายมากขึ้น ถือว่ายังคงเป็นการละเมิดสิทธิสัตว์ สัตว์ก็
ยังคงได้รับการทารุณกรรมเช่นเดิม  

ทั้งนี้แม้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การคุ้มครองสัตว์ไว้ แต่อยู่ในส่วนของ
ความผิดลหุโทษ  ซึ่งก็เป็นการบัญญัติไว้ในฐานะเป็นความผิดหนึ่งทางอาญา ตามมาตรา 381 วางหลักไว้ว่า 
ผู้ใดกระท าการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์จนได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น และมาตรา มาตรา 382 ผู้ใดใช้ให้
สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างาน อันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต่อมา
มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกัน ถึงแม้มี
กฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเป็นไปตามทิศทางของกระแสโลกการบังคับใช้กฎหมาย แต่อย่างไรก็
ตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่เป็นการคุ้มครองสัตว์ได้ถึงที่สุด ควรมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าสัตว์มาใช้
แรงงานในการแข่งขันเพ่ือการพนันได้ และจัดให้มีการคุ้มครองสัตว์ อนุรักษ์สัตว์ไว้ไปในทางที่ถูกที่ควรและไม่
ผิดกฎหมาย การจัดสวัสดิภาพสัตว์คุ้มครองสัตว์และการสงเคราะห์สัตว์เป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สิทธิของสัตว์ที่
ควรจะได้รับ ผู้เขียนคิดว่าควรยกเลิกการน าสัตว์มาเล่นการพนันดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดมีบ่อนที่ผิดกฎหมาย 
หรือเพ่ือไม่ให้เป็นการสนับสนุนเล่นการพนันในสังคม และเพ่ือลดการทารุณกรรมสัตว์ และสิทธิของสัตว์ที่ควร
จะได้รับ  

 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะผู้เขียนได้น ามาจากผลการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ 

1. ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม  
ปัญหาการน าสัตว์มาแข่งขันเป็นการพนันในปัจจุบันพบเห็นได้มาก ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ถึงแม้ว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ได้ให้มีข้อกฎหมายได้รับอนุญาตในการน าสัตว์มาละเล่นแต่ต้องอยู่ใน
กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ ถ้ามิได้ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดกฎหมาย แม้ว่าจะมี
กฎหมายที่ทันสมัยหรือชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่กฎหมายก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรในทางปฏิบัติหากการบังคับ
ใช้ เนื่องจากมนุษย์นั้นก็ยังคงแอบหรือเอาสัตว์มาเล่นเป็นการพนันและผิดกฎหมายตลอดจนเปิดบ่อนพนันสัตว์
เพ่ิมมากข้ึนไปในทางที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาต กฎหมายในปัจจุบันไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกฎหมาย
ที่มีใช้อยู่เป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้และผลกระทบต่อตัวสัตว์นั้นที่น าสัตว์มาเล่นเป็นการพนันซึ่งถือว่า
เป็นการทารุณกรรมสัตว์ เนื่องด้วยสัตว์ได้รับความเจ็บปวดและเป็นการทรมานสัตว์ทางหนึ่ง การที่กฎหมาย
เกี่ยวกับสัตว์ยังถูกใช้บังคับอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนักก็อาจมาจากคนในสังคมยังไม่เห็นถึงความส าคัญใน
เรื่องสิทธิสัตว์ ดังนี้ ควรหาแนวทางและตระหนักให้มนุษย์ได้เข้าใจรู้สึกนึกคิดถึงความเจ็บปวดของสัตว์ที่ได้รับ
การทรมานจากการกระท าของมนุษย์จากการที่น าสัตว์มาแข่งขันเป็นการพนันหรือเพ่ือการบันเทิง  และควรมี
การจัดวางระบบและแนวทางในการสร้างความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
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การคุ้มครองสัตว์ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของสัตว์ที่ควรจะได้รับ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองสิทธิสัตว์ไว้
แล้ว ผู้เขียนคิดว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมมากพอที่จะลงโทษต่อผู้ที่กระท าความผิดที่น าสัตว์มาเล่นการพนันจน
ได้รับความทรมาน และไม่เคร่งครัดต่อกฎระเบียบที่ออกใบอนุญาตให้เปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมาย เนื่องจาก
ปัจจุบันยังพบ บ่อนพนันที่ผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาต แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมาย 
สัตว์เหล่านั้นก็ยังได้รับความทรมานจากการพนันของมนุษย์ ควรยกเลิกระเบียบการเปิดบ่อนพนันหรื อออก
ใบอนุญาตเหล่านั้น 

2. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
การวิจัยปัญหาการน าสัตว์มาแข่งขันเป็นการพนันนั้นได้มีกฎหมายออกมาคุ้มครองสิทธิสัตว์แล้ว คือ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.  2557 ใช้บังคับ
โดยก าหนดไว้ชัดเจนว่า “มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร” และ “มาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดการออกประกาศ ให้ค านึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
สภาพ และอายุของสัตว์” โดยมีการนิยามการกระท าต่าง ๆ ที่เข้าข่ายทารุณกรรม รวมถึงวิธีการและ
หลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ในมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มีข้อยกเว้นที่ไม่ถือ
ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อยู่หลายอย่างตามมาตรา 21 และยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนัน
ชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ออกใบอนุญาตสร้างบ่อนพนันสัตว์ที่ถูกกฎหมาย ข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าว
แม้มีกรณีข้อยกเว้นไม่ให้ปฏิบัติบัญญัติไว้ในกฎหมายแล้วแต่ก็ไม่ครอบคลุมมากพอที่สัตว์จะได้รับความคุ้มครอง
ไม่ให้ถูกทรมาน หรือทารุณกรรมแก่สัตว์ ยังพบการกระท าที่ผิดกฎหมายต่อ ๆ มา ในส่วนของการทารุณกรรม
สัตว์โดยการน าสัตว์มาแข่งขันเพ่ือการพนันนั้นได้สร้างความทรมานและอาจเกิดความตายแก่สัตว์ ถือเป็นการ
กระท าโดยตรงของมนุษย์ที่เป็นละเมิดสิทธิสัตว์ที่ยังพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน แตก่ฎหมายคุ้มครองสัตว์บางครั้งอาจ
เป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้ เพราะเกิดความไม่เหมาะสมหรือมีช่องว่างให้บิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปจึง
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ไม่มีช่องว่างในการกระท าความผิด 
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ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รตัติกาลเลือด  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก 

รัตติกาลเลือด (Let the Right One in) ของโสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปลจากนวนิยายประเทศสวีเดนเรื่อง  
Let the Right One in ของ John Ajvide Lindqvist ผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏในนวนิยาย
แปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด มีทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์        
ซ่ึงปรากฏเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์และความขัดแย้ง
ระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ 2) ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร ปรากฏความขัดแย้งระหว่าง
สัญชาตญาณกับความรัก ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความขัดแย้ง
ระหว่างความรักกับความถูกต้อง 3) ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ปรากฏเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่
เป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ และสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับอมนุษย์ และ 4) ความขัดแย้งในเรื่องเพศ ความขัดแย้งเหล่านี้
ส่วนใหญ่มักเกิดจาก ความคิด ความรู้สึกและการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันของตัวละครหลักหรือตัวละครที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวละครหลัก 
 
ค าส าคัญ : ความขัดแย้งของตัวละคร, นวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด, อมนุษย์ 
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Abstract 

This paper aims to analyze conflicts of characters in “Let the Right One in” by Sopana 
Chaowwiwatkul, translated from the Swedish novel:  Let the Right One in by John Ajvide Lindqvist. 
The study showed that conflicts appeared in “Let the Right One in” divided into 4 characteristics 
i.e., 1) a relationship conflict appeared as human-human, human-inhuman and inhuman-inhuman 
conflicts 2) an internal conflict clearly appeared as instinct vs love, self-preservation vs morality 
and love vs justice 3)  a conflict against antagonist appeared as antagonist vs human beings and 
antagonist vs inhuman beings and 4) a sexual conflict. All conflicts were resulted from different 
thought, feeling and way of life between main characters and side characters.  
 
Keywords : conflict between character, Let the Right One in (Thai translation edition) 
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บทน า 
ความขัดแย้งเป็นสาเหตุส าคัญของความวุ่นวายในโลกมนุษย์ แต่ในทางวรรณกรรมความขัดแย้งมี

บทบาทส าคัญในการสร้างโครงเรื่องของผู้แต่งนวนิยาย (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2538 หน้า 102) นวนิยายที่มี
โครงเรื่องที่ดี และผู้อ่านนิยมนั้น คือโครงเรื่องที่มีปมปัญหาหรือความขัดเเย้งที่ส าคัญเกิดขึ้นกับตัวละครหลัก
ของเรื่อง มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตัวละครหลักของเรื่อง 
(กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2538 หน้า 101) 

ในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ปรากฏวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก 
นั่นคือเรื่อง “Let the Right One in” เป็นผลงานวรรณกรรมของประเทศสวีเดน ความนิยมของผู้อ่านส่งผล
ให้วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นหนังสือขายดีในประเทศสวีเดนและท าให้ผู้แต่งคือ John Ajvide Lindqvist 
กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงทันที อีกทั้งยังมีผู้น าวรรณกรรมมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ถึง 2 ครั้ง คือ 
ภาพยนตร์เรื่อง “Let the Right One in” โดย Tomas Alfredson ในปี 2008  และภาพยนตร์เรื่อง “Let Me in” 
ของ Matt Reeves ในปี 2010 (โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, 2553) ซึ่งได้รับค าชมเชยจากผู้ชมจ านวนมากและ
ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับการกล่าวขานและน ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แสดงให้เห็น
ถึงความนิยมและความส าเร็จของวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นอย่างดี 

วรรณกรรมเรื่อง“Let the Right One in” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักโรแมนติก ระหว่างมนุษย์กับ 
แวมไพร์ แต่ก็แฝงไปด้วยความสยองขวัญ รุนแรง ความซับซ้อนของตัวละคร  ความแตกต่างทางความคิด 
ความรู้สึก เผ่าพันธุ์ และการด าเนินชีวิตของตัวละครมนุษย์และอมนุษย์อย่างแวมไพร์  น ามาสู่ความขัดแย้งที่
เข้มข้นจนถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เรื่องนี้มีโครงเรื่องที่ดีและได้รับความนิยม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
วิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “Let the Right One in” ฉบับแปลภาษาไทย ใน    
ชื่อเรื่องว่า “รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด”  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เ พ่ือวิ เคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด  
(Let the Right One in) 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

บทความวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด       
(Let the Right One in) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ (2549) ศึกษาความขัดแย้งในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 -3): 
การเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหาของตัวละคร สะท้อนให้เห็นแนวคิด ค่านิยมและความเชื่อในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพิจารณาจากความขัดแย้งในวรรณคดีส าเริงอารมณ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จ านวน 
16 เรื่อง ได้แก่ ดาหลัง รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา สังข์ทอง ไกรทอง คาวี มณีพิชัย ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ชัย    
พระอภัยมณี โคบุตร ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ ขุนช้างขุนแผน และกากี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งที่
ปรากฏมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับตนเอง มนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับธรรมชาติ ความขัดแย้งเหล่านี้ต่างเป็นปัญหาที่ท าให้ตัวละครเกิด
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การเผชิญปัญหา และท าให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่นเดียวกับ
ในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด ที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาหาความขัดแย้งของตัวละคร ซึ่งปรากฏ
ความขัดแย้งในลักษณะต่างๆและมีความสอดคล้องกับบทความของจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ (2549) ดังนั้น
บทความดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะท าให้ผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้ว่าความขัดแย้งนั้นเป็นความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละครใดบ้าง หรืออาจเกิดขึ้นในลักษณะของตัวละครกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ความขัดแย้งในลักษณะต่างๆเป็นสิ่งที่ส าคัญและท าให้เรื่องราวนั้นมีความสนุก เข้มข้นและน่าติดตาม  

นอกจากนี้ อมรา ทองใส (2556) วิเคราะห์ความขัดแย้งในวรรณกรรมแปลเรื่อง ทไวไลท์ ซึ่งเป็น
วรรณกรรมฉบับแปลภาษาไทยโดย เจนจิรา เสรีโยธิน ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมแปลเรื่อง ทไวไลท์ 
ปรากฏความขัดแย้งตามการแบ่งประเภทความขัดแย้งของ สุวคนธ์ จงตระกูล ได้ครบทั้ง 5 แบบ คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับอ านาจเหนือธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่าง    
ตัวละครกับธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคม และความขัดแย้งภายในใจของตัวละคร ซึ่งความ
ขัดแย้งที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร รองลงมาคือ ความขัดแย้งภายในใจ
ของตัวละคร ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ ส่วนความขัดแย้งที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับอ านาจเหนือธรรมชาติและความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคม จะเห็นได้ว่าความขัดแย้ง
ของทั้งสองบทความข้างต้นมีความสอดคล้องกัน แต่ให้ความเฉพาะเจาะจงของตัวละครแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าการให้เห็นความเฉพาะของตัวละครว่าเป็นตัวละครมนุษย์ อมนุษย์ หรือตัวละครอ่ืน  ๆ จะช่วยให้เข้า
ใจความขัดแย้งนั้นได้มากขึ้น เข้าใจบทบาทของตัวละครและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 

ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งมีลักษณะต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่อง และ
ตัวละครในเรื่อง หากวรรณกรรมเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหมด ความขัดแย้งที่พบส่วนใหญ่จึงเป็น
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง หรือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่มีในเรื่อง แต่หากวรรณกรรมนั้นมี
ตัวละครหลากหลาย ทั้งตัวละครมนุษย์ ตัวละครอมนุษย์ อย่างในเรื่องรัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด ซึ่งจะท าให้
เห็นความขัดแย้งที่หลากหลายมากขึ้น และเห็นวิธีการแก้ปัญหา หรือแก้ไขความขัดแย้งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์นั้นๆ 

สรุปจากการศึกษาบทความวิจัยเกี่ยวกับ ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรม ท าให้ทราบว่าความ
ขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายลักษณะ เกิดขึ้นได้กับหลากหลายตัวละคร ความขัดแย้งถือเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งที่ตัวละครต้องเผชิญ ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ตัวละครจึงต้องมีวิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีจัดการ
กับความขัดแย้ง เพ่ือให้ความขัดแย้งนั้นคลี่คลายลงหรือท าให้ความขัดแย้งเหล่านั้นหมดไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด  
(Let the Right One in) มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษานวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด เป็นนวนิยายที่แปลเป็นภาษาไทย โดยแปลจาก 
นวนิยายของประเทศสวีเดนในเรื่อง Let the Right One in ซึ่งเป็นนวนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
น ามาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงสอง 2 ครั้ง และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของนวนิยายเรื่องนี้ 
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2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในวรรณกรรม เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าใจเรื่องความ
ขัดแย้งในวรรณกรรมมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก 
รัตติกาลเลือด ได้อย่างถูกต้อง 

3. วิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด โดย
ผู้วิจัยจะรวบรวมและจ าแนกความขัดแย้งของตัวละครที่พบในเรื่องออกเป็นลักษณะต่างๆ  

4. สรุปผลการวิจัยโดยน าผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏในลักษณะต่าง ๆ มา
อภิปรายผลว่าที่ปรากฏผลสรุปเช่นนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ความขัดแย้งในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด (Let the Right One in) 
พบว่าความขัดแย้งของตัวละครสามารถจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ 

1. ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์  
ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละครสองตัวซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

ในลักษณะต่าง ๆ ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์ประกอบด้วย ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับอมนุษย ์และความขัดแย้งระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ ดังนี้ 

1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์

ด้วยกันเอง ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มีดังนี้ 
1.1.1 ลูกกับแม่ 

ความขัดแย้งระหว่างลูกกับแม่เป็นความขัดแย้งของตัวละครที่มีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกัน  ความ
ขัดแย้งระหว่างลูกกับแม่ของตัวละคร เกิดข้ึนทั้งกับตัวละครออสการ์และตัวละครทอมมี่ มีสาเหตุหลักคล้ายกัน
คือครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เด็กรู้สึกว่าตนมีปัญหา แปลกแยกไปจากผู้อ่ืน จึงสร้าง
โลกใหม่ของตนเองขึ้นมา โดยโลกของออสการ์เป็นโลกของความโดดเดี่ยว ไม่ต้องการรู้จักใคร มีความสุขกับ
การได้ท าในสิ่งที่ตนชอบ ส่วนตัวละครทอมมี่จะมีโลกของการได้อยู่กับเพ่ือนมั่วสุมท าสิ่งต่างๆในห้องใต้ดิน 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นส่วนส าคัญที่หล่อหลอมความคิดและพฤติกรรมของเด็ก เมื่อเด็กมีความคิดที่
แตกต่างจึงก่อเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างลูกกับแม่ได้ เช่น ทะเลาะกับแม่เพราะแม่ไม่เข้าใจตนหรือท า
พฤติกรรมที่ไม่ดีจนสร้างความไม่สบายใจให้กับแม่ เป็นต้น 

ทั้งนี้ตัวละครทอมมี่ เป็นตัวแทนของคนเมืองที่ยังภูมิใจในความเป็นคนสังคมเมืองอยู่ แม้จะไม่ลงรอย 
หรือมีปัญหากับคนในสังคมเดียวกันบ้าง แต่ตัวละครก็ไม่มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความแปลกแยกหรือปิดกั้น
ตนเอง และสามารถอยู่กับสังคมคนเมืองกลุ่มเล็กๆ คือการอยู่กับกลุ่มเพ่ือนที่มีความเข้าใจให้กัน ซึ่งต่างจากตัว
ละครออสการ์ที่พยายามหนีจากการเป็นคนเมืองและก้าวเข้าสู่กลุ่มคนแปลกแยก 

1.1.2 เพื่อนกับเพื่อน 
ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน เกิดขึ้นกับตัวละครหลักสองตัวคือระหว่างตัวละครออสการ์และ

ตัวละครจอนนี่ มีความสัมพันธ์เป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตัวละครออสการ์จะถูกตัวละครจอนนี่แกล้งเป็นประจ า
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เพราะรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยอ่อนโยนเหมือนผู้หญิง อีกทั้งการกลั่นแกล้งนั้นรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้น
อันตรายถึงชีวิต การถูกเพ่ือนแกล้งบ่อยครั้งนั้นท าให้ตัวละครออสการ์ปิดกั้นตนเองมากข้ึน  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพ่ือนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ตัวละคร มีความคิด พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน 
เพ่ือนท าลายความม่ันใจของตัวละครออสการ์ครั้งแล้วครั้งเล่า ส่งผลให้ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเข้ากับ
ใครได้ จึงพยายามหลีกหนีความเจ็บปวดนี้และก้าวเข้าสู่สังคมของคนแปลกแยก ดังนั้นความขัดแย้ง ระหว่าง
เพ่ือนจึงเป็นสาเหตุส าคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ตัวละครออสการ์รู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตของคนสังคมเมือง 
และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นั่นคือสังคมของคนแปลก
แยกหรือคนชายขอบ 

1.2 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากตัวละครที่เป็นมนุษย์กับตัวละครที่

เป็นอมนุษย์ โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ ความคิดและการด าเนินชีวิต ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับอมนุษย์ อมนุษย์ในเรื่องนี้เป็นแวมไพร์ มนุษย์กับแวมไพร์มีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
แวมไพร์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดูดเลือดมนุษย์ซึ่งนั่นหมายถึงต้องฆ่าคน เมื่อฆ่าคนจึงเป็นฆาตกร แวมไพร์จึงย้ายที่
อยู่ไปเรื่อยๆเพ่ือไม่ให้ใครสืบสาวถึงตัวตนได้ เช่นเดียวกับตัวละครเอลี่และตัวละครโฮเค็นที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้อง
ข้างห้องของตัวละครออสการ์โดยไม่มีใครทราบว่าทั้งสองคนมาจากท่ีใด  

แวมไพร์จึงเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนชายขอบ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากสังคม ไม่ได้
รับการดูแลหรือได้รับความคุ้มครองอย่างที่คนอ่ืนๆได้รับ และมีวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างจาก
วัฒนธรรมของคนที่อยู่ในเมือง อีกทั้งตัวละครแวมไพร์เป็นเพียงชนกลุ่มน้อย ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์
โดยที่ไม่มีใครทราบที่มา ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนและมีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากมนุษย์ 
ดังนั้นการจะอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับแวมไพร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 

1.3 ความขัดแย้งระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากตัวละครที่เป็นอมนุษย์กับตัวละคร

ที่เป็นอมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งอมนุษย์ในเรื่องคือแวมไพร์ แม้จะอยู่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ตัวละครแต่ละตัวย่อมมี
ความแตกต่างกันเช่นเดียวกับตัวละครมนุษย์ ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นกับตัวละครเอลี่และตัวละครโฮเค็น ความเสียสละ
ของตัวละครโฮเค็นที่ให้ตัวละครเอลี่ดูดเลือด น ามาสู่การสร้างชีวิตใหม่ของตัวละครโฮเค็น ตัวละครโฮเค็น    
ถูกดูดเลือดและตกจากอาคารของโรงพยาบาลแต่เขาไม่ตาย ดังนั้นเชื้อแวมไพร์จึงเข้าสู่ร่างกายของตัวละครโฮ
เค็น ท าให้ตัวละครโฮเค็นจากที่เป็นมนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ผู้มีชีวิตอมตะเช่นเดียวกับตัวละครเอลี่ โดยที่เขา
ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของคนเมืองที่สามารถเปลี่ยนเป็นคนชายขอบได้
เสมอ แม้จะไม่ได้ตั้งใจเป็นก็ตาม 

แม้จะไม่มีอุปสรรคกีดขวางในเรื่องของเผ่าพันธุ์ของตัวละคร แต่การให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าเป็น
เรื่องที่ส าคัญ จากในเรื่องเกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นเพราะตัวละครโฮเค็นท าร้ายจิตใจตัวละครเอลี่ ไม่ให้เกียรติคน
เผ่าพันธุ์เดียวกัน  และจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าตัวละครแวมไพร์เป็นตัวแทนของคนชายขอบ เป็นเพียงชนกลุ่ม
น้อยที่ห่างไกลจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยหรือคนเมืองย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เสมอเพราะต่าง
คนต่างมีความคิด ความรู้สึกเป็นของตนเอง แต่ก็ต้องค านึงถึงความถูกต้องและเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและ
กันจึงจะสามารถอยู่กับสังคมนั้นได้  
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ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ เป็นความขัดแย้งของตัวละครแวมไพร์สองตัว ซึ่งเป็น
ตัวละครหลักที่เกิดความไม่ลงรอยกัน เกิดการกระท าที่ท าร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการไม่ให้
เกียรติซึ่งกันและกันจึงน ามาสู่ความขัดแย้ง 

2. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 
ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร เป็นความขัดแย้งที่เกิดภายในจิตใจของตัวละครเอง ท าให้ตัว

ละครรู้สึกสับสนที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครประกอบด้วย
ความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณกับความรัก ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี และความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง ดังนี้ 

2.1.ความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณกับความรัก 
ความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณกับความรัก เป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตัวละครหนึ่งตัวที่

เกิดภาวะสับสนว่าต้องเลือกท าสิ่งใด ซึ่งความขัดแย้งนี้เกิดข้ึนกับตัวละครแวมไพร์เอลี่ 
ความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณกับความรักของตัวละครเอลี่ เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณความเป็น 

แวมไพร์ที่เวลาเห็นเลือดแล้วจะกระหายเลือดจนเกือบควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกในใจของตัว
ละครเอลี่ที่รักตัวละครออสการ์และไม่ต้องการท าร้ายเขา เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นตัวละครเอลี่จึงต้องเลือกว่า
จะท าตามสัญชาตญาณคือกินเลือดตัวละครออสการ์หรือท าตามความรู้สึกของความรักคือต้องฝืนสัญชาตญาณ
ของตัวเองและปล่อยตัวละครออสการ์ไป ซึ่งตัวละครเอลี่ก็เลือกที่จะท าตามความรู้สึกรักของตนเอง ไม่ท าร้าย
ตัวละครออสการ์และวิ่งหนีออกไป การเลือกท าตามความรักของตัวละครเอลี่อาจแสดงให้เห็นถึงนัยยะของการ
หวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้า คือต้องการคนมาแทนที่ตัวละครโฮเค็นเพ่ือช่วยล่าเหยื่อแทนตนโดยที่ตนไม่
ต้องออกไปล่าเหยื่อเอง 

2.2 ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ

ตัวละครแวมไพร์ที่จะสามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยการกินเลือดคน แต่ภายใต้จิตส านึกก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้งขึ้น  

ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัละครเอลี่ เกิดขึ้น      
จากความต้องการที่จะมีชีวิตรอดคือต้องฆ่าคนเพ่ือกินเลือดเพ่ือให้ตนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งขัดแย้งกับ
ความรู้สึกผิดชอบในตัวละครเอลี่ การเลือกท าตามความต้องการมีชีวิตรอดจึงเป็นการกระท าที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งความต้องการมีชีวิตรอดนั้นสามารถพบเห็นได้ทั้งในสังคมเมือง
และสังคมคนชายขอบมนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิต ต้องการความมีตัวตน ดังนั้นการกระท าที่ท าเพ่ือต้องการมี
ชีวิตรอดอาจพบเห็นได้ทั้งการกระท าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องซึ่งการกระท านั้นขึ้นอยู่กับจิตใต้ส านึกของมนุษย์
แต่ละคน ดังนั้น จึงเกิดเป็นความต้องการมีชีวิตรอดขัดแย้งกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

2.3 ความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง 
ความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเมื่อต้องเลือกท า

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทางหนึ่งก็คือการท าเพ่ือคนรักและความรักของตน ส่วนอีกทางเป็นความถูกต้องที่ตัว
ละครรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้ส านึกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อง 
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แต่เมื่อความรัก ความปรารถนาเข้าครอบง าจิตใจ จึงท าให้ตัวละครสามารถกระท าเรื่องที่ผิดได้และมองข้าม
ความถูกต้องไป จึงเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง  

ความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง เกิดขึ้นจากการกระท าที่ต้องช่วยเหลือคนรักอย่าง     
ตัวละครเอลี่ให้สามารถได้กินเลือดเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ต่อ ขัดแย้งกับความถูกต้องนั่นก็คือการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระท าแสดงให้เห็นว่าตัวละครออสการ์ก าลังตกอยู่ภายใต้อ านาจของความรัก เป็นการให้ความรักน าพาชีวิต
ไปสู่เส้นทางท่ีผิด แม้จะมีค ากล่าวว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่หากให้ความรักครอบง าจิตใจจนไม่รู้ว่าสิ่งใด
ผิดสิ่งใดถูก ก็เป็นอาจจะก่อให้เกิดโทษหรือความเดือดร้อนได้เช่นกัน ดังนั้น ตัวละครออสการ์จึงแสดงให้เห็นถึง
คนที่ตกอยู่ในห้วงของความรักและใช้ความรักในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นอีกว่าตัวละครนั้นเป็นคน
ที่โดดเดี่ยว และขาดความรักความอบอุ่น เมื่อมีคนเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิต จึงท าให้หลงลืมบาง
สิ่งบางอย่างไป และท าให้สามารถกระท าสิ่งที่ผิดได้ 

ความขัดแย้งระหว่างความรักกับความถูกต้อง เป็นความขัดแย้งที่ตัวละครใช้ความรู้สึกมากกว่าความ
เป็นจริงที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นมุมมองของคนที่ใช้ความรู้สึกและอารมณ์มากกว่าเหตุผล การมีความรักนั้นไม่ใช่
เรื่องท่ีผิด แต่ต้องไม่ใช่การท าผิดเพ่ือความรักหรือเพ่ือคนรัก เพราะมิเช่นนั้นก็จะท าให้ความรักเหล่านั้นกลับมา
ท าความเดือดร้อนให้กับตนเอง ดังนั้นเมื่อเกิดการกระท าเช่นนั้นขึ้น จึงเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างความ
รักกับความถูกต้อง 

3. ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ 
ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ เป็นความขัดแย้งที่ตัวละครต้องต่อสู้กับสิ่งที่ตัวละครไม่ชอบ ซึ่งสิ่ ง

ปฏิปักษ์เหล่านั้นอาจท าให้ตัวละครอ่อนแอและพ่ายแพ้ได้ ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ประกอบด้วย สิ่งที่
เป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์และสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับอมนุษย์ โดยจะยกตัวอย่างดังนี้ 

3.1 สิ่งท่ีเป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ เป็นความขัดแย้งของตัวละครมนุษย์กับสภาพ

ภูมิอากาศ ตัวละครต้องต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ือต่อตัวละคร ท าให้ตัวละครกระท าบางสิ่งบางอย่างได้
ยากล าบากมากข้ึน ในเรื่องตัวละครอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ดังนั้นการกระท า
บางอย่างมักจะเกิดความล่าช้า เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะให้ท ารู้สึกชาและขยับร่างกายได้ช้ากว่าปกติ 
เช่นเดียวกับท่ีตัวละครโฮเค็นต้องหาเหยื่อเพ่ือฆ่าและน าเลือดมาให้ตัวละครเอลี่ ตัวละครนั้นต้องเอาชนะสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยนี้ให้ได้เพ่ือให้ตนนั้นท างานส าเร็จ 

ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพ่ือช่วยให้เรื่องราวเข้มข้น
มากขึ้น เพราะตัวละครได้แสดงความสามารถของตนออกมาเพ่ือเอาชนะ และฝ่าฟันสิ่งที่เป็นปฎิปักษ์ไปให้ได้  

3.2 สิ่งท่ีเป็นปฏิปักษ์กับอมนุษย์ 
ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับอมนุษย์ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นแวมไพร์ 

ซึ่งแวมไพร์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตจึงมีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ที่จะท าให้ผู้เป็นอมตะอย่างแวมไพร์ต้องพ่ายแพ้ นั่นก็คือ
แสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์อาจแทนได้ว่าเป็นพระเจ้าหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับแวมไพร์ ตามต านานนั้น แวมไพร์หัน
หลังให้กับพระเจ้า ดังนั้นแวมไพร์จึงไม่สามารถถูกแสงอาทิตย์ได้ แสงอาทิตย์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ท าให้
แวมไพร์ต้องพ่ายแพ้ อีกท้ังยังแสดงให้เห็นด้านอ่อนแอของแวมไพร์  
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ดังนั้นแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็นเหมือนสิ่งที่แสดงถึงการดูถูก เหยียดหยาม 
ความไม่ต้องการให้มีตัวตน อันแสดงออกทางค าพูด ความคิดหรือการกระท าที่คนเมืองมีต่อคนชายขอบ        
สิ่งเหล่านี้ บั่นทอนความรู้สึก ความต้องการมีตัวตนของคนชายขอบ ท าให้คนที่เป็นคนชายขอบต้องรู้สึก
เจ็บปวดเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกับแวมไพร์ที่ไม่สามารถอดทนต่อแสงอาทิตย์ได้ 

4. ความขัดแย้งในเรื่องเพศ 
ความขัดแย้งในเรื่องเพศเป็นความขัดแย้งของตัวละครกับความรู้สึกถึงความผิดปกติในเรื่องเพศ ทั้งใน

ด้านความรู้สึกและสภาพร่างกายที่ผิดแปลก แตกต่างไปจากเพศหญิงเพศชายในคนปกติ  
ความขัดแย้งในเรื่องเพศคือความผิดปกติของร่างกายเอลี่ ที่ไม่มีอวัยวะเพศเหมือนชายหญิงทั่วไป 

อาจกล่าวได้ว่าตัวละครเอลี่เป็นตัวแทนของเพศที่สาม อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าตัวละครเอลี่เป็นตัวแทนของคน
ชายขอบที่มองข้ามในเรื่องเพศ ไม่มีค าว่าเพศหญิงและเพศชาย ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้
ความเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเพื่อเป็นข้อต่อรองในการกระท าต่าง ๆ  

นอกจากนั้นความขัดแย้งนี้ยังเกิดขึ้นให้เห็นเป็นความสับสนทางเพศของตัวละครออสการ์ แสดงให้เห็น
ว่า ตัวละครออสการ์เป็นตัวแทนคนเมืองที่ให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ ซึ่งแตกต่างจาก
ตัวละครเอลี่ซึ่งเป็นตัวแทนของคนชายขอบที่มองข้ามในเรื่องเพศไป ดังนั้นกล่าวได้ว่าในสังคมเมืองยังมีความไม่
เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพอยู่ ซึ่งแสดงว่าการกระท าบางสิ่งบางอย่างเพศชายท าได้ แต่เพศหญิงท า
ไม่ได้ หรือเพศหญิงท าได้ แต่เพศชายท าไม่ได้ยังคงมีให้เห็นในสังคมเมือง 

ความขัดแย้งกับเรื่องเพศเป็นความขัดแย้งที่ตัวละครสับสนกับเรื่องเพศ ความผิดแปลกของอวัยวะเพศ 
และความรู้สึกทางเพศ เป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นกับตัวละครหลัก สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความขัดแย้ง ความผิดแปลก ไม่ใช่สิ่งปกติธรรมดาตามธรรมชาติของมนุษย์ 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยไดศ้ึกษาความขัดแย้งในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด (Let the Right One in)   
พบว่ามีความขัดแย้งของตัวละครทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง
ภายในจิตใจของตัวละคร ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ และความขัดแย้งในเรื่องเพศ   

ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์ ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่าง ๆ แม้ตัว
ละครจะมีความสัมพันธ์กันแต่ตัวละครแต่ละตัวย่อมมีความคิด ความรู้สึกที่แตกต่างกันเสมอ จึงแสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งความซับซ้อนของชีวิตเป็นพ้ืนฐานของความขัดแย้ง อีกทั้งความขัดแย้ง
ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ตัวละครเอกของเรื่องเกดิความรู้สึกและเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ความขัดแย้งของ
ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีน าพาตัวละครไปสู่เรื่องราวต่าง ๆ และเป็นส่วนที่ช่วยให้
เนื้อเรื่องเข้มข้น เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครได้อย่างชัดเจน  

ความขัดแย้งกับเรื่องความสัมพันธ์ ประกอบด้วยความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นความขัดแย้ง
ของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของคนสังคมเมือง แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในสังคมเดียวกันก็ตามล้วนเกิด
ความขัดแย้งได้เสมอ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความคิด ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเมื่อต้องมาอยู่ในสังคม
เดียวกันย่อมเกิดความขัดแย้งได้เป็นเรื่องปกติ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์เป็นความขัดแย้งที่มี
สาเหตุมาจากความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ ความคิดและการด าเนินชีวิต มนุษย์เป็นตัวแทนของสังคมเมืองที่มี
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ประชากรมากกว่า ส่วนอมนุษย์เป็นตัวแทนของคนชายขอบที่เป็นเพียงชนกลุ่มน้อย และไม่ได้รับความคุ้มครอง
อย่างที่มนุษย์คนอ่ืนๆได้รับ ตัวละครทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในหลายๆด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
คนที่สังคมแตกต่างกันนั้นจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้ยาก อีกทั้งยังมีความขัดแย้งระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ เป็น
ความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากความคิด ความรู้สึกและความปรารถนาที่มีอย่างแรงกล้าในตัวละคร กระท าในสิ่ง
ที่เป็นการท าร้ายจิตใจตัวละครอีกฝ่าย โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินดีและไม่ยินยอม ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงความไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะอยู่ในสังคมเดียวกันก็ตาม 

ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร เป็นการต่อสู้ที่เกิดภายในจิตใจของตัวละครเอง มีผลท าให้ตัว
ละครเกิดความทุกข์หรือสับสนวุ่นวายใจ ซึ่งความขัดแย้งลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวละครทุกตัว และ
เป็นความขัดแย้งที่พบได้เสมอทั้งในชีวิตจริงและโลกของนวนิยาย ความขัดแย้งในจิตใจของตัวละคร 
ประกอบด้วยความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณกับความรัก เป็นความขัดแย้งที่แสดงให้เห็นว่าการที่ตัวละคร
เลือกกระท าตามความรักนั้นอาจมีนัยยะของการหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้า ซึ่งอาจเป็นเพียงการเอา
ความรักมาเป็นข้ออ้างเท่านั้น ความขัดแย้งระหว่างความต้องการมีชีวิตรอดกับความรู้ สึกผิดชอบชั่วดีเป็น  
ความขัดแย้งที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่ส่วนรวมของตัวละครที่ตัวละครสามารถเลือก
กระท าได้ ซึ่งความต้องการมีชีวิตรอดแสดงให้ถึงเห็นความเห็นแก่ตัวเพ่ือให้ตนมีชีวิตรอด โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าสิ่งใดควรกระท าไม่ควรกระท า และความขัดแย้งระหว่างความ
รักกับความถูกต้อง เป็นความขัดแย้งที่แสดงให้เห็นถึงการที่มนุษย์เมื่อเกิดความรักหรือความต้องการเข้า
ครอบง าจิตใจ ย่อมส่งผลให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เสมอหากความรู้สึกเหล่านั้นอยู่เหนือความคิดและ    
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

ความขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ในเรื่องนี้ คือสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น 
ท าให้มนุษย์ปฏิบัติภารกิจของตนได้ล่าช้า สภาพภูมิอากาศจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มนุษย์ต้องต่อสู้  สิ่งที่เป็น
ปฏิปักษ์กับอมนุษย์คือ แสงของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่งนี้จึงเปรียบเหมือนสิ่งที่แสดงถึงการดูถูก 
เหยียดหยามและความไม่ต้องการให้มีตัวตน อันแสดงออกทางค าพูด ความคิดหรือการกระท าที่มนุษย์หรือคน
เมืองมีต่อแวมไพร์หรือคนคนชายขอบ สิ่งเหล่านี้บั่นทอนความรู้สึก ความต้องการมีตัวตนของคนชายขอบ ท า
ให้คนที่เป็นคนชายขอบต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น 

ความขัดแย้งในเรื่องเพศ มีสาเหตุมาจากความรู้สึกผิดปกติทางเพศ ความสับสนทางเพศและการมี
อวัยวะเพศท่ีผิดรูป ความขัดแย้งดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าตัวละครที่เกิดความขัดแย้งนั้น เป็นตัวแทนของเพศ
ที่สาม หรือคนชายขอบ บุคคลที่ต้องการมีตัวตนอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไป และต้องการให้คนในสังคม
มองข้ามความเป็นเพศหญิงเพศชายและให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน  

จากการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้นว
นิยายเรื่องนี้มีโครงเรื่องท่ีดี และได้รับความนิยม ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่านและชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราว ดังนั้นความขัดแย้งจึงจ าเป็นต้องมีในวรรณกรรมประเภทต่างๆ 
เพ่ือความสมบูรณ์ที่สุดของวรรณกรรมนั้น    
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ข้อเสนอแนะ 
บทความวิจัยเรื่องความขัดแย้งในนวนิยายแปลเรื่อง รัตติกาลรัก รัตติกาลเลือด (Let the Right One in)  

เป็นแนวทางหนึ่งให้ผู้สนใจน าไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมประเภทอ่ืน
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เมื่อต้องเผชิญกับ    
ความขัดแย้ง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาชี้แนะ สั่งสอนและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน 
บรรณาธรรม อาจารย์ประจ าวิชาการวิจัยภาษาไทย ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ท าให้
บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอบพระคุณพ่อ แม่ ครอบครัวและเพ่ือนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ
ให้เสมอมา บทความฉบับนี้ท าให้ผู้วิจัยได้รู้จักกับความอดทน มุ่งมานะ กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค เพ่ือน าพา
ตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายได้ส าเร็จ 
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เพศวิถีในนวนิยายเรื่องเล่ห์ลับสลับร่าง ของนรอินทร์-พรรณวดี 
ภัทร์ธมาศ ธนันท์โชติชยกุล1,จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์2 

1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
2อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

1Email: S59123401030@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเพศวิถีและบทบาทของการสลับร่างชาย-หญิงในนวนิยายเรื่อง 
เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์-พรรณวดี จากการศึกษาพบว่า นวนิยายสร้างตัวละครที่ตรงตามอุดมคติของ
สังคม คือ เพศชายมีความเป็นผู้น า เด็ดเดี่ยว แข็งแรง เพศหญิงมีความรักสวยรักงาม ตัวละครทั้งสองได้ใช้คุณค่า
ตามอุดมคติของสังคมนี้สร้างความชอบธรรมในการกระท าผิดเรื่องเพศและการประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น 
การดูถูกดูแคลนผู้อื่น การกดทับทางเพศ การมีทัศนคติทางเพศที่ผิดไป ซึ่งนวนิยายสื่อให้เห็นว่าไม่มีบทลงโทษให้
การกระท าที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ าทางเพศนี้ นวนิยายจึงได้ใช้การสลับร่างมาเป็นบทลงโทษเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและเผยให้เห็นถึงมายาคติของสังคม โดยแสดงให้เห็นผ่านทัศนะของตัวละครชายหญิง ถึงความเหลื่อมล้ า
ทางเพศที่สังคมได้ยกย่องคุณค่าในเพศชาย ผู้ชายจึงประสบกับความล าบากเมื่อมาอยู่ในร่างผู้หญิง ในขณะที่  
นวนิยายแสดงให้เห็นโลกของผู้หญิงที่แตกต่างไปจากโลกของผู้ชาย โดยแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ชายไม่ได้
น่าสนใจหรือดีกว่าเป็นผู้หญิง ดังที่ตัวละคร เภตรา (เภตราในร่างรามิล) ยังคงมีพฤติกรรมรักสวยรักงาม ดูแล
ผิวพรรณตนเองเป็นอย่างดี และยังคงให้ค าแนะน าผู้หญิงเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือการเลือกชุดที่เข้ากันเพ่ือสวมใส่ 
แมว้่า เภตรา จะอยู่ในร่างผู้ชายก็ยังคงแสดงพฤติกรรมของผู้หญิง อีกท้ังตัวละคร เภตรา ยังไม่ได้แสดงความรู้สึก
ภาคภูมิใจหรือคิดว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งยากและมีอิสระของผู้ชายจะมีประโยชน์หรือเป็นสุขกว่าการเป็นผู้หญิงแต่
อย่างใด นวนิยายยังเสนอให้เห็นความเป็นเพศที่สังคมได้สร้างขึ้น ว่าแท้จริงแล้วคือการสวมบทบาทหรือการเลียน   
แบบบุคลิกของเพศตรงข้ามผ่านตัวละครเพศท่ีสาม ทั้งยังสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศให้แก่สังคม แม้ว่านวนิยาย
จะน าเสนอให้เห็นมายาคติทางเพศของสังคม แต่ยังคงตอกย้ าอุดมการณ์เดิมของสังคมถึงคุณค่าทางเพศตาม
ธรรมชาติและการกลับไปสู่สถาบันครอบครัวกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศเหมือนเดิม 
 
ค าส าคัญ : เล่ห์ลับสลับร่าง, สลับร่าง, เพศวิถี 
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Abstract 

 This paper aims to study sexuality and roles of gender bending in the novel: Le Lap 
Salap Rang by Non-In-Phanwadee. It was found that characters were portrayed in align with 
social ideals; that is to say, male characters had leadership materials, were determined, 
strong while female characters were fond of dressing up; both male and female characters 
exploited values based on social ideals to justify his/her sexual wrongdoing and misbehavior 
as feasible i.e., disdain, sexual repression, improper sexual attitudes. No punishment to these 
kinds of gender inequality was portrayed in the novel. Gender bending was utilized as a 
punishment for understanding and to debunk social delusions. Gender inequality such as 
masculinity praised by the society was presented through male and female characters; 
therefore, a male character experienced difficulties when they were in the female body. 
Also, the novel portrayed a female world being different from the male one, demonstrating 
that being a man was not much interested than being a woman i.e., Phethra (Phetra in Ramil 
body) was still very fond of dressing up and skin care and gave some advice about how to 
make up or dress to woman – in other words even she was in a man body, she still 
expressed her female sexuality, Phetra felt no pride or saw a way of life as a carefree man 
beneficial or better than a woman. Moreover, the novel portrayed a gender as a thing 
created by the society to perform its role or sexual mimicry through transgender characters 
and conveyed understanding of sexuality to the society. Even though the novel attempted 
to debunk social delusions; it also tried to emphasize an original ideology of natural gender, 
family institution and a sexual relationship between natural gender.  
 
Keywords : Le Lap Salap Rang, gender bending and sexuality  
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บทน า 
มนุษย์ เมื่อเกิดมาก็ถูกก าหนดเพศตามหลักชีววิทยาว่าเป็นชายหรือหญิงตาม เพศสรีระ (Sex) แต่เมื่อ

เติบโตขึ้น สังคมก็ก าหนดบทบาทตามเพศสรีระว่า เพศหญิงต้องประพฤติตนอย่างไร เพศชายต้องปฏิบัติตน เช่น
ไร เรียกว่า เพศภาวะ (Gender) ซึ่งคนในสังคมก็ยอมรับและปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ จนเป็น
วัฒนธรรมแห่งความเหลื่อมล้ าทางเพศสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งยุคที่สังคมของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไป     
เมื่อผู้หญิงได้มีโอกาสท าสิ่งต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกับผู้ชายและพบว่าตนไม่ได้ด้อยไปกว่าเพศตรงข้า มเลย จึง
ก่อให้เกิดการตั้งค าถามถึงวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางเพศของสังคมที่ผิดปกติว่าความแตกต่างทางสรีระนี้เป็น
สิ่งที่สามารถก าหนดว่าใครดีใครด้อยได้จริงหรือ การตั้งค าถามเหล่านี้สร้างความตระหนักจนน าไปสู่การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศจากกลุ่มผู้หญิง ก่อเกิดการศึกษาและแนวคิดมากมายเพ่ือ
อธิบายถึงความเป็นรองของผู้หญิงในด้านต่าง ๆ ซึ่งการเรียกร้องสิทธินี้ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
กล่าวคือ ผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น มีอิสระในการปกครองตนเองและการประกอบอาชีพหรือร่วมกิจกรรมทาง
สังคม มีโอกาสและพ้ืนที่ในการแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับว่าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเพศได้ยุติลงแล้ว หากแต่จากการสั งเกต
นั้น ถ้าปัญหาเรื่องเพศได้หมดไปแล้วจริง ๆ เหตุใดจึงยังคงมีการน าเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ าทางเพศปรากฏ
อยู่ในสื่อต่าง ๆ เช่น รายการข่าว หนังสือพิมพ์ ละครโทรทัศน์ งานเขียนต่าง ๆ เป็นต้น หรือแม้แต่ใน
ชีวิตประจ าวันก็ตามที่ผู้หญิงคล้ายว่าจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย หากแต่ก็ยังพบความคิดที่ว่า โลกภายนอก
อันตรายเกินไปส าหรับผู้หญิง หรือว่าแท้จริงแล้ว ความไม่เท่าเทียมกันยังคงด ารงอยู่โดยแฝงตัวภายใต้       
ความอิสรเสรีในการใช้ชีวิต การสื่อประเด็นปัญหาเรื่องเพศต่อสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ นั้นมักถูกเพิกเฉยเพราะ    
ถูกมองว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ หากแต่มีสื่อหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการน าเสนอแง่
คิดรวมทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับนั่นคือ ละคร และ นวนิยาย 
เพราะสื่อทั้งสองประเภทนี้เป็นสื่อบันเทิง สร้างความจรรโลงใจ ได้รับความนิยมทุกยุคสมัย ซึ่งผู้ประพันธ์ใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นผ่านเนื้อเรื่องที่น่าติดตาม ท าให้ผู้ชม ผู้อ่านไม่รู้สึกว่า
ก าลังถูกสอนอยู่ โดยในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศ การน าเสนอรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การสลับ
ร่าง หนึ่งใน   นวนิยายสลับร่างที่เป็นที่นิยมของผู้อ่านและผู้ชมที่สุดคือเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์-
พรรณวดี ที่มีการน าเสนอประเด็นทางเพศที่หลากหลาย เช่น ความแตกต่างทางสรีระ ความหลากหลายทาง
เพศ มายาคติทางเพศและการประกอบสร้างของสังคม ความเป็นชาย-ความเป็นหญิง ซึ่งน่าสนใจว่านวนิยาย
จะสามารถสร้างความเข้าใจแก่สังคมอันน าไปสู่การสลายอคติทางเพศและปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเพศตรงข้ามได้
หรือไม ่

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพศวิถีและบทบาทของการสลับร่างในนวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับ
ร่าง ของ นรอินทร์-พรรณวดี 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์-พรรณวดี ตีพิมพ์ปี 2545 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง เพศวิถีในนวนิยายเรื่องเล่ห์ลับสลับร่าง 

ของนรอินทร์-พรรณวดี นั้น ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดเรื่อง เพศวิถี เป็นหลัก โดยจากการศึกษารวบรวมข้อมูล 
พบว่า แนวคิดเรื่องเพศ มีหลากหลายมุมมองมิติหากแต่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ พฤติกรรม (Behaviors) หรือ 
การปฏิบัติทางเพศ การแสดงบทบาททางเพศ หรือ เพศสภาพ (Gender) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ เพศสรีระ (Sex) 
ตามธรรมชาติ แต่เรื่องเพศไม่สามารถตัดสินได้จากลักษณะทางชีววิทยาเพียงอย่างเดียว อีกมิติหนึ่งใน
การศึกษาเรื่องเพศคือ มิติเชิงนามธรรม ที่เป็นเรื่องราวของความคิดและจิตใจ อีกทั้งแนวคิดเรื่องเพศนี้ยังถูก
เชื่อมโยงเข้ากับ มิติทางวัฒนธรรม เพราะธรรมชาติทางเพศของมนุษย์ไม่ได้ถูกปลดปล่อยอย่างอิสระแต่ถูก
ควบคุมจากสถาบันทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติและให้คุณค่าทางเพศตามค่านิยมเหล่านี้ 

กฤตยา อาชวนิจกุล  ได้ให้ความหมายของ เพศวิถี ไว้ว่า คือวิถีทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากบรรทัด
ฐาน ค่านิยมและระบบวิธีคิด การแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติและกามกิจ เป็น
ระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคมซึ่งสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่สร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม  

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์  ได้ให้รายละเอียดถึงแง่มุมของ เพศวิถ ีว่ามี 6 มิติ ดังนี้ 
1. มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (Erotic desires, Practices and 

Identity) คือการนิยามตนเองเชื่อมโยงกับเพศภาวะและการที่คนอ่ืนนิยามเราด้วย 
2. มิติการน าเสนอร่างกาย (Appearances and display) คือการน าเสนอความเป็นเพศนั้น ๆ 

ของตนเอง 
3. มิติของพฤติกรรมและกิริยามารยาท (Behaviors and manners) คือพฤติกรรมและกิริยาที่

เกี่ยวข้องกับตัวตนทางเพศ การตีความการกระท าในบริบทต่าง ๆ และความรู้สึกส่วนตัว 
4. มิติของการดึงดูดทางเพศ (Attraction) คือการที่สังคมสร้างกฎกติกาของความรักให้รักเฉพาะ

คนต่างเพศเท่านั้น แตค่นที่รักร่วมเพศก็ไม่ได้หลุดจากกรอบของการรักต่างเพศ เพราะทุก ๆ คนจะรักกับคนที่มี
เพศภาวะเดียวกันกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครที่หลุดจากกรอบนี้ ซึ่งผู้ที่จะหลุดจากกรอบนี้คือผู้ที่สามารถ
สนใจหรือดึงดูดคนได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ความรักยังข้ึนอยู่กับเชื้อชาติ ชนชั้น และอ่ืน ๆ อีกด้วย 

5. มิติของความสัมพันธ์ (Relationship) คือการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและวัฒนธรรม บางสังคมไม่มีกติกาของการจบความสัมพันธ์ 

6. มิติของเพศสัมพันธ์ (Having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ท าอย่างไรจึง
เรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศท่ีถูกต้องหรือผิดปกติเป็นอย่างไร 

โดย ปัจจัยท่ีมีผลกับการสร้าง เพศวิถี ได้แก่ 
ครอบครัว (Family) เด็กจะเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของแต่ละเพศ ความรัก การแสดงความรัก 

ความเข้าใจผู้อ่ืนจากครอบครัว 
เพื่อน (Friend) การที่จะมีวิถีทางเพศดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับสังคมเพ่ือนว่าเป็นแบบใดเพราะเด็ก

เรียนรู้เรื่องเพศจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่งแตกต่างกันตามประสบการณ์และอายุ 
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วัฒนธรรม (Culture) ทุกวัฒนธรรมมีกฎระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมทางเพศหรือการแสดงออก
ทางเพศของคนในสังคม คนที่มาจากต่างที่กัน มีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน จึงท าให้มีค่านิยมและการ
กระท าท่ีแตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เพศวิถี (Sexuality) คือวิถีทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ระบบความคิดและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความปรารถนาและความพึงพอใจทางเพศ โดยมีบรรทัดฐาน ค่านิยมและสิ่งแวดล้อม เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการสร้างเพศวิถี 

แนวคิดปิตาธิปไตย 
แนวคิดปิตาธิปไตยอธิบายการศึกษา ความเป็นชาย ไว้ว่า สมมติฐานเดิมเชื่อว่าผู้ชาย - เพศชาย - 

ความเป็นชาย คือสิ่งเดียวกันโดยด ารงอยู่ในเอกลักษณ์ทางเพศ จึงท าให้ความเข้าใจเรื่องความเป็นชายวนเวียน
อยู่กับบทบาททางสังคมของผู้ชาย คือการเป็นผู้น า เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสามี เป็นพ่อ เป็นผู้ที่กล้าหาญ
และเข้มแข็งอดทน ซึ่งตรงข้ามกับบทบาทผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง น าไปสู่การสร้างมายาคติต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศชาย   
อันส่งผลให้การศึกษาความเป็นชายมุ่งที่จะตอบโจทย์ความไม่เท่าเทียมทางเพศและอ านาจที่ผู้ชายใช้ควบคุม
สังคมจนได้บดบังความเข้าใจเรื่องความเป็นชายในมิติอ่ืน ๆ และมองข้ามคุณลักษณะเฉพาะที่เพศชายสามารถ
แสดงออกได้มากกว่าความเข้มแข็งอดทน เช่น ผู้ชายที่มีนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยน ซึ่งการมองข้ามความซับซ้อนนี้
มาจากอคติที่เชื่อว่า ผู้ชายต้องไม่อ่อนแอหรืออ่อนหวานเหมือนผู้หญิง กระทั่งมีอิทธิพลท าให้การศึกษาความ
เป็นชายนั้นวนเวียนอยู่กับเรื่องเพศขั้วตรงข้ามและการแบ่งแยกความเป็นชายออกจากความเป็นหญิงอย่าง
สิ้นเชิง และภายใต้มายาคติของความเป็นชาย คือการสร้างบรรทัดฐานแบบ รักต่างเพศ (Heteronormativity) 
กล่าวคือ ผู้ชายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ต้องตอบสนองต่อการสร้างครอบครัวแบบ
ผัวเดียวเมียเดียวและจากการศึกษาทบทวนความเป็นชายพบว่า ความเป็นชายไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงอ านาจแบบ
ปิตาธิปไตยหรือการกดขี่เพศหญิง แต่ความเป็นชายถูกใช้เพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะหนึ่ง ที่
มากกว่าการกดทับผู้หญิง หรือใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้ชาย ภาพแทน
เกี่ยวกับผู้ชายในแบบเก่า ๆ ที่ชอบใช้อ านาจข่มเหงผู้หญิง จึงเป็นเพียงจินตนาการของนักคิดแนวสตรีนิยมที่รับ
วาทกรรมทางเพศแบบชีววิทยามาตัดสินความไม่เท่าเทียมทางเพศแบบผิวเผินเท่านั้น 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องเพศวิถีและบทบาทของการสลับร่างในนวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ        

นรอินทร์-พรรณวดี มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาและท าการคัดเลือกนวนิยายสลับร่างชาย-หญิง 
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์-พรรณวดี 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาประเด็นเพศวิถีในนวนิยายสลับร่างเรื่องนี้ เพราะ เป็นนวนิยายสลับร่างชายหญิงที่มี

การน าเสนอถึงความแตกต่างระหว่างเพศชาย-หญิง และความหลากหลายทางเพศได้อย่างชัดเจนมาก รวมถึง
การน าเสนอเรื่องบทบาทของแต่ละเพศที่สังคมได้ก่อร่างสร้างขึ้น และมีการแสดงให้เห็นถึงทัศนะที่แตกต่างกัน
ของตัวละครเพศต่าง ๆ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีอคติทางเพศของสังคมไปพร้อม ๆ กับการสร้างความเข้าใจ
ถึงเพศวิถีที่หลากหลายอันน ามาซึ่งการสลายอคติทางเพศของสังคมในที่สุด อีกทั้งนวนิยายเรื่องนี้ได้รับ      
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ความนิยมจากผู้ชมผู้อ่านเป็นอย่างมากท าให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถ
สื่อแนวคิดได้อย่างทั่วถึงกับผู้ชม ผู้อ่านได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ  

3. ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเพศ แนวคิดปิตาธิปไตย 
ทฤษฎีสตรีนิยม และ มายาคติ เพ่ือน ามาเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. น าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 
5. สรุปและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
6. อภิปรายและน าเสนอผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

นวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์ – พรรณวดี มีการน าเสนอเรื่องเพศเพ่ือเปิดเผยมายา
คติของสังคมผ่านการสลับร่าง ในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการตอกย้ าอุดมคติความเป็นชาย -หญิงที่สังคม
สร้างและให้คุณค่าไปในตัวด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสลับร่าง : รูปแบบและจุดมุ่งหมาย 
นวนิยายได้สร้างตัวละครที่จะสลับร่างกันให้มีบุคลิกตรงตามอุดมคติของสังคมทุกประการ กล่าวคือ 

สังคมให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานว่าบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานนั้นคือบุคคลที่ควรได้รับการยอมรับและเคารพยกย่องจากสังคม ดังนี้ 

รามิล ผู้กองมือเหล็ก นายต ารวจหนุ่มชื่อดังของหน่วยอินทรีเหินฟ้า ผู้มีความภาคภูมิใจในความเก่งกาจ
สมชายชาตรี เชื่อมโยงกับบทบาททางเพศของผู้ชายที่มีหน้าที่ปกป้อง ดูแล มีความกล้าหาญ อดทนและมีความ
เป็นผู้น า 

เภตรา ดาราสาวชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทย ฉายา ไข่มุกแห่งเอเชีย’ ผู้มีความภาคภูมิใจในความงามของตน
เชื่อมโยงกับบทบาททางเพศของผู้หญิงและการให้คุณค่าของความงาม 

คุณลักษณะดังกล่าวคือเหตุที่ท าให้ตัวละครมีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตนเองมากเกินไปอันมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอ านาจของความเป็นชายของ รามิล ที่ยิ่งถูกขับเน้นออกมาเมื่อ
อยู่ภายใต้ระบอบสังคมแบบปิตาธิปไตย รามิล ได้ใช้อ านาจและข้อได้เปรียบจากทัศนคติของสังคมนี้ในการเอา
เปรียบผู้หญิงโดยคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่สังคมให้การยอมรับ และผู้ชายไม่ใช่ฝ่ายเสียหาย ในขณะที่ เภตรา ก็ใช้
อ านาจความสวยและความอ่อนหวานในการควบคุมผู้อ่ืนให้อยู่ภายใต้อ านาจของตน บางครั้งก็มีการแสดงออก
ที่ไม่เหมาะสมในท านองกดขี่ดูถูกผู้อ่ืนว่าต่ าต้อยด้อยค่ากว่า เธอเท่านั้นที่สมควรได้รับการดูแลเอาใจลักษณะ
สุดโต่งของทั้งสองตัวละครท าให้ตัวละครมีทัศนคติที่ผิดและแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่ผิดในเรื่องเพศ นวนิยาย
เรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง จึงได้ใช้แนวคิด การสลับร่างสลับวิญญาณ ที่เป็นดั่งบทลงโทษในเรื่องเพศเพ่ือให้ตัวละคร
ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเพศและได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจาก
ประสบการณ์เดิมในชีวิตประจ าวันของตน โดยนวนิยายได้ใช้การสลับร่างและสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ ผ่านทัศนะ
ของตัวละครเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้อ่านในเรื่องเพศที่มักถูกมองข้ามว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เป็น
ปัจจัยส าคัญอันก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง และไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถเอาผิดกับ
การกระท าที่ไม่เท่าเทียมเนื่องด้วยอคติของสังคมนี้ได้เลย 
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2. การเผยมายาคติของสังคมผ่านการสลับร่าง 
นวนิยายสร้างตัวละครและใช้แนวคิดการสลับร่างซึ่งละเมิดข้อจ ากัดทางเพศที่สังคมได้สร้างไว้ให้แต่ละ

เพศว่าควรประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางเช่นไร ซึ่งแนวทางการปฏิบัตินี้ก็เชื่อมโยงกับเพศสรีระตาม
ธรรมชาติ แต่ในการสลับร่างท าให้ตัวละครข้ามผ่านประสบการณ์เดิมของตน ได้ใช้ชีวิตเป็นเพศตรงข้าม ได้
เรียนรู้ความรู้สึกและความแตกต่างของการเป็นเพศตรงข้ามอย่างที่ตนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น การมีประจ าเดือน 
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร เป็นต้น หรือแม้แต่การแสดงให้เห็นข้อจ ากัดทางสรีระ ดังตัวอย่างจากนวนิยาย 

... “ยังจะมาถาม ก็คุณอยู่ในร่างของผู้หญิง คือร่างฉัน จะไม่อ่อนแอได้ยังไง” 

“เฮ้อ...ก็แปลกนะ คุณสู้พวกมันไม่ได้ แต่ฉันกลับแข็งแรงท้ังต่อยทั้งเตะไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน” 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่ เภตราในร่างรามิล กล่าวถึงสาเหตุที่ รามิล อ่อนแอก็เพราะอยู่ในร่าง
ของผู้หญิง ในขณะที่เธอมีเรี่ยวแรงมากมายก็เพราะอยู่ในร่างของผู้ชาย การแสดงให้เห็นข้อจ ากัดทางสรีระของ
ผู้หญิงที่แตกต่างจากสรีระของผู้ชายเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่มีความส าคัญมากต่อความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและ
การสร้างบทบาทให้กับหญิง-ชาย เนื่องจากผู้หญิงในอดีตนั้นถูกจ ากัดบทบาทให้เป็น แม่ศรีเรือน หรือ ช้างเท้า
หลัง และการเป็น ภรรยา ซึ่งสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับเพศหญิงเพราะสรีระทางร่างกายของเพศหญิงนั้น     

บอบบาง ไม่ทะมัดทะแมงเหมือนสรีระชายอันเหมาะสมที่จะท างานนอกบ้าน บทบาทในการท างานนี้เป็นส่วน
หนึ่งที่สร้างค่านิยมให้สังคมมองว่าเพศชายมีความส าคัญกว่าเพศหญิง เพราะเพศชายเป็นแรงงานหลักในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1 การน าเสนอความเป็นคนผิดเพศ 
นวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ได้ใช้แนวคิดการสลับร่างสลับเพศในการด าเนินเรื่อง และจากมุมมอง

ภายนอก ทั้งคู่คือ คนผิดเพศ ผ่านสายตาของสังคม ผู้ชาย(เภตราในร่างรามิล) มีบุคลิกของผู้หญิงเรียกว่า 
กะเทย ผู้หญิง(รามิลในร่างเภตรา) ก็มีบุคลิกของผู้ชายเรียกว่า ทอม การที่สังคมตัดสินทั้งสองคนว่าเป็นคนผิด
เพศนั้น ได้แสดงให้เห็น อคติทางเพศ ของสังคม สังคมได้สร้าง ความเป็นชาย ความเป็นหญิง โดยเชื่อมโยงเข้า
กับเพศสรีระตามธรรมชาติ ทั้งยังสร้างความหมายและให้คุณค่าทางเพศผ่านสรีระและบุคลิกภาพ ก่อให้เกิด
ความคิดแบบขั้วตรงข้าม เช่น เพศชายต้องเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน เพศหญิงต้องเรียบร้อย อ่อนโยน 
อ่อนหวาน การตัดสินบุคคลจากบุคลิกหรือพฤติกรรมของสังคมนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึง ความบกพร่องของ
สังคม  ที่เลือกมองข้ามความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลไป แต่ใช้บุคลิกตัดสินบุคคลแต่ละเพศไปอย่าง
ส าเร็จรูปว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ กระทั่งกลายเป็นบรรทัดฐานทางเพศและหากมีใครที่
ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน สังคมก็จะมองว่าผิดแผก ผิดธรรมชาติ และไม่ยอมรับ ซึ่งอาจมองว่าความผิดบรรทัด
ฐานนี้เป็นสิ่งที่ละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคม หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ความผิดแผกนี้ก็คือการสวมบทบาท      
ของสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่ง บทบาท นั้นเพียงไม่สอดคล้องกับเพศสรีระที่สังคมได้วางไว้ตั้งแต่แรกและหากการ
แสดงออกทางเพศตามบรรทัดฐานสังคมเป็น การสวมบทบาท ก็อาจกล่าวได้ว่า การสลับร่าง ถือเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งที่มีนัยยะเกี่ยวกับ เพศที่สาม และการสวมบทบาทของสังคม เมื่อการแสดงออกทางบุคลิกภาพไม่
สอดคล้องกับเพศสรีระ เพศท่ีสามมี พฤติกรรมเลียนแบบทางเพศ จากเพศต้นแบบคือผู้ชายและผู้หญิงจากสิ่งที่
คาดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรจะเป็น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นมายาคติของผู้ชายและผู้หญิงในอุดมคติของสังคมและ
สะท้อนให้เห็นการตกอยู่ภายใต้อ านาจของสังคมผ่านพฤติกรรมเลียนแบบจากเพศที่สาม ดังนั้น การแสดง
บุคลิกของเพศที่สามคือการสวมบทบาทของเพศตรงข้ามเพ่ือแสดงออกถึงเพศสภาพภายในของตน ดังที่ 
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กะเทยคือเพศสภาพหญิงในร่างชาย ทอมคือเพศสภาพชายในร่างหญิง  เหมือนกับการสลับร่างที่เพศสภาพ
ภายในไม่สอดคล้องกับเพศสรีระภายนอก ดังที่ตัวละคร รามิล(เภตราในร่างรามิล) ก็แสดงออกตามเพศสภาพ
หญิงของตนเอง เภตรา(รามิลในร่างเภตรา) ก็แสดงออกตามเพศสภาพชายของตนเอง จะเห็นได้ว่าตัวละคร
แสดงออกตามตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ในขณะที่มุมมองภายนอกมองว่าทั้งคู่เป็นคนผิดเพศเพราะประพฤติ
ตนไม่ตรงตามบทบาททางเพศท่ีสังคมคาดหวังไว้ 

2.2 การน าเสนอความเป็นเพศผ่านการสลับร่าง 
นวนิยายไม่ได้เน้นให้เห็นถึงความดีเด่นกว่าในเพศใดเพศหนึ่ง แต่แสดงทัศนะให้เห็นว่า แต่ละเพศมี

ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบหรือตัดสินว่าเพศใดดีเด่นกว่าได้ ทั้งยังสะท้อน
ทัศนะผ่านตัวละครเพ่ือถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน โดยนวนิยายได้น าเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างทางเพศผ่านการ
สลับร่าง ดังนี้ 

2.2.1 ความรู้สึกถูกลดทอนคุณค่าความเป็นชาย หรือ ความอัปยศในการเป็น
ผู้หญิง 

เนื่องจากสังคมได้สร้างทัศนะแบบขั้วตรงข้ามที่มีการยกย่องเพศชายและกดทับเพศหญิง สังคมให้ค่า
ผู้หญิงต่ ากว่าผู้ชาย เมื่อผู้ชายต้องกลายมาเป็นผู้หญิงที่ด้อยค่ากว่าจึงรู้สึกถูกลดทอนคุณค่าเป็นเพศที่ไม่น่าพึง
ประสงค์ ตัวอย่างจากนวนิยายดังนี้ 

“ไม่ผิดหรอก แต่เข้าใจไหม นี่ร่างกายของผม ผู้กองรามิล ผู้กองมือเหล็ก แต่กลับมาร้องไห้เหมือนผู้หญิง    

มันน่าเกลียด เข้าใจรึเปล่า”  

นวนิยายใช้บทลงโทษเพ่ือให้ตัวละครได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศอันน ามาซึ่งความเข้าใจใน
ความแตกต่างซึ่งกันและกัน 

บทลงโทษประการแรกคือ ความแตกต่างทางสรีระ  กล่าวคือ เพศหญิงกับเพศชายนั้นมีความ
แตกต่างทางสรีระตามธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน โดยผู้หญิงจะมีความซับซ้อนทางสรีระมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็น
การมีประจ าเดือน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้ชายจะไม่มีวันได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึก
ของการเป็นผู้หญิงหากไม่ได้มาเป็นผู้หญิงเสียเอง 

บทลงโทษประการที่สองคือ การเป็นเพศวัตถุ ความได้เปรียบในการแสดงออกทางเพศของผู้ชายได้
สร้างมุมมองด้านลบให้กับผู้หญิง โดยลดคุณค่าของผู้หญิงลงเป็นเพียง เพศวัตถ ุดังตัวอย่างจากนวนิยาย 

...เภตราก าลังเต้นยั่วยวน ท าท่าปลดสายเสื้อราตรีเหมือนจะเปลื้องเสื้อผ้า 

...เภตราเสียท่าถูกชกเข้าที่ท้องตัวงอลงไปกองบนเตียง เฮียตงหัวเราะร่าเตรียมเผด็จสวาทเต็มที่. 
ตัวอย่างจากตอนที่ รามิลในร่างเภตรา ใช้เรือนร่างของผู้หญิงยั่วยวนผู้ต้องสงสัยเพ่ือสืบคดี แสดงให้

เห็นถึงอคติของสังคมที่มองว่า ผู้หญิงเป็นเพศวัตถุ มีหน้าที่และประโยชน์เพียงเพ่ือสนองกามารมณ์ของผู้ชาย 
แต่รามิลก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของสังคมนี้ในการสืบคดี โดยตัดสินตามทัศนะของผู้ชายว่าผู้หญิงด้อย
กว่าผู้ชายในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่สามารถท าอันตรายใด ๆ หรือสู้ตอบโต้ผู้ ชายได้อันถือเป็นข้อด้อยที่
น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือให้เหยื่อตายใจเพราะคิดว่าผู้หญิงไม่มีพิษสงเท่าผู้ชาย 

2.2.2 ผู้หญิงกับความภาคภูมิใจในโลกที่แตกต่าง 

นวนิยายได้สะท้อนศักยภาพของผู้หญิงผ่านตัวละคร เภตรา โดยแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพเป็นคนละ
ส่วนกับเพศ สังคมไม่สามารถใช้เรื่องเพศมาตัดสินว่าเพศใดเหมาะสมกับงานแบบใดมากกว่ากัน แต่ถึงแม้ผู้หญิง
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จะแสดงให้เห็นว่าตนเองก็มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย สามารถท าในสิ่งที่ผู้ชายท าได้ ก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิง
ต้องการจะเป็นแบบผู้ชาย เภตรา ได้แสดงให้เห็นถึงโลกของการเป็นผู้หญิงว่า ผู้หญิงก็มีโลกอีกใบที่แตกต่าง
จากของผู้ชายเช่นกัน ในการสลับร่าง ขณะที่ผู้ชายแสดงให้เห็นถึงอคติทางเพศที่สังคมได้มอบให้ผู้หญิง แต่ใน
ส่วนของ เภตรา ที่ต้องมาติดอยู่ในร่างผู้ชายนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงข้อเสียเปรียบใด ๆ ในเพศชายเลย หากเป็น
ด้านสรีระก็สามารถเข้าใจได้ว่าเพศชายไม่ได้มีความซับซ้อนทางร่างกายเทียบเท่าผู้หญิง นอกจากความรู้สึก
ตามสัญชาตญาณของผู้ชายว่ามีหน้าที่ต้องคอยปกป้อง ดูแลผู้อ่ืน นอกจากนั้น เภตรา ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า
การเป็นผู้ชายจะน่าภาคภูมิใจกว่าการเป็นผู้หญิงตรงไหน ตัวอย่างจากนวนิยายดังนี้ 

...รามิลใส่ชุดนอนกรุยกราย โพกศีรษะสูง ก าลังละเลงโคลนบนใบหน้า ที่เตียงนอนมีครีมบ ารุงผิว 
และโลชั่นวางอยู่เกลื่อนกลาด  

ตัวอย่างจากตอนที่ เภตราในร่างรามิล ก าลังท ากิจวัตรประจ าวันตามวิสัยผู้หญิงถึงแม้จะอยู่ในร่าง
ผู้ชายก็ตาม จะเห็นได้ว่า เภตรา ก็ยังอยู่ในโลกของตนเอง ดูแลตนเองอย่างที่หญิงสาวทั่วไปจะท ากัน เภตรา 
ไม่ได้พยายามที่จะเป็นผู้ชาย แต่เธอมีความภาคภูมิใจและพอใจในความเป็นหญิงของเธอ เธอไม่ได้คิดว่าก าลัง
ดูแลร่างของใคร เธอคิดเพียงว่าเธอก าลังดูแลตนเองอยู่เท่านั้น 

3. การตอกย  าคุณค่าทางเพศของสังคม 
นวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง มีส่วนในการท าหน้าที่เปิดเผยหรือแสดงให้เห็นมายาคติของสังคม 

หากแต่มายาคติของสังคมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฝังรากลึกอยู่ในทัศนคติของคนในสังคม
มาช้านานแล้ว นวนิยายจึงท าได้เพียงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปและข้อบกพร่องของสังคมที่ถูกมองข้าม ทั้ง ๆ 
ที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยในการสร้างความเข้าใจมากที่สุดเพ่ือประนีประนอมทัศนคติเรื่องเพศให้คนในสังคม
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างเพศอันจะน ามาซึ่งความเห็นอกเห็นใจและการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม 

3.1 การประนีประนอมเรื่องเพศผ่านการสลับร่าง 
นวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ไม่ได้ต้องการสลายขั้วตรงข้ามทางเพศเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

ท าลายลงได้ ในทางกลับกัน นวนิยายกลับเปิดโอกาสให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศของชายและหญิง 
โดยเฉพาะความแตกต่างทางสรีระซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเพศมากระทั่งปัจจุบัน  
ซึ่งการได้เรียนรู้ความแตกต่างเหล่านี้ย่อมน ามาซึ่งความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันของทั้งสองเพศ ตัวอย่าง
จากนวนิยายดังนี้ 
“เมื่อก่อนผมคิดอย่างผู้ชายนี่ครับ ผู้หญิงเกิดมาเพื่อเป็นของสนุกเพลิดเพลินส าหรับพวกเรา แต่มาตอนนี้
พอเข้ามาอยู่ในร่างของผู้หญิงจริง ๆ ถึงได้รู้ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนเหลือเกิน ผู้หญิงมี

ความรู้สึก มีจิตใจ ที่ผมจะไม่มีวันเข้าใจเลยถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในร่างนี้...” 

การประนีประนอมเพ่ือสร้างความเข้าใจนี้แสดงให้เห็นทัศนะที่ว่า เรื่องเพศและความเหลื่อมล้ า      

ทางเพศนั้นฝังรากลึกจนไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมได้ นวนิยายจึงท าได้แค่สะท้อนออกมาให้เห็น
ถึงความแตกต่างทางเพศและความแตกต่างนี้ก็ไม่ควรน ามาเปรียบเทียบหรือตัดสินว่าเพศใดเหนือกว่าเพศใดได้ 
เพราะทั้งสองเพศก็มีความแตกต่างกันและธรรมชาติก็สร้างธรรมชาติทางเพศขึ้นมาให้มีหน้าที่แตกต่างกันด้วย 
คือ ผู้ชายมีหน้าที่สืบพันธุ์ ผู้หญิงมีหน้าที่อุ้มท้องและคลอดบุตร หน้าที่ทางเพศของมนุษย์มีเพียงเพ่ือการด ารง
เผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้น มนุษย์ไม่ควรใช้เรื่องเพศมาตัดสินวิถีชีวิตของคนในสังคม เพราะไม่สามารถตัดสินกันได้
อีกท้ังเรื่องเพศกับวิถีทางสังคมก็เป็นเรื่องคนละส่วนกันด้วย 
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นอกจากนี้นวนิยายยังได้ใช้ตัวละครที่เป็นเพศเดียวกันเพ่ือ ต าหนิพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเพศ
ตนเอง อันสะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องของสังคมที่ยกย่องให้คุณค่าอันผิดประเวณีในเพศชายและการกดทับ
คุณค่ากันเองในเพศหญิง ดังเหตุการณ์ ‘มั่วไปเรื่อย’ ของตัวละครในนวนิยายดังนี้ 

“แกไม่รู้หรอกหรือ ผู้ชายเราน่ะ ธรรมชาติสร้างมาให้มีผู้หญิงได้ทีละหลาย ๆ คน ในโลกนี้ผู้ชายมี
จ านวนน้อยกว่าผู้หญิง เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ในการมีคู่ได้มากกว่าเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ เห็นไหม บางศาสนา
ผู้ชายมีเมียได้ตั้งสี่คน มันเป็นกฎ” 

“เอ...แต่พ่ีก็ไม่ได้สืบเผ่าพันธุ์นี่ครับ พี่ม่ัวไปเรื่อย ๆ ...ผมว่าพ่ีสร้างกฎขึ้นมาเองมากกว่า” 

ตัวอย่างจากตอนที่ อาคม ต าหนิ รามิล ถึงการกระท าที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ นวนิยายได้ใช้ตัว
ละครผู้ชายต าหนิการกระท าของผู้ชายกันเองเพ่ือสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นว่า การกระท าดังกล่าวไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม แม้แต่ผู้ชายด้วยกันเองยังคิดว่าไม่สมควรที่จะกระท าเลย กระทั่ง
ในฝ่ายหญิง ก็มีการต าหนิในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างจากนวนิยายดังนี้ 

“ไม่นึกเลยนะ ว่าหล่อนจะหน้าด้านอย่างนี้ ยั่วทั้งในจอทั้งนอกจอ หน้าไม่อาย” 

จากตอนที่ อจลา ล่วงเกิน รามิล(เภตราในร่างรามิล) แสดงให้เห็นอคติทางสังคมที่ยังมองว่าผู้หญิงเป็น
ฝ่ายเสียหายในเรื่องเพศ ถึงแม้ว่าจะถูกกระท าหรือเป็นผู้กระท าเองก็ตาม สังคมก็ยังคงมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ต้องห้ามส าหรับผู้หญิง ผู้หญิงไม่ควรแสดงออกถึงความต้องการทางเพศ และเมื่อแสดงออกมาซึ่งขัดกับบรรทัด
ฐานและค่านิยมของสังคม สังคมจึงลงโทษด้วยการต าหนิติเตียน กระทั่งในผู้หญิงก็ยังมีการกดทับกันเองโดยใช้
ความเป็นหญิงตามระบอบตัดสินความเป็นหญิงที่แตกต่างออกไปว่ามีความผิด 

3.2  ตัวละครเพศที่สามกับการให้คุณค่าความเป็นชายจริงหญิงแท้ 
ประเด็นหนึ่งที่นวนิยายใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเด็นทางเพศแก่สังคมคือ ตัวละครเพศที่สาม 

ซึ่งเป็นตัวละครที่พบมากที่สุดในนวนิยายเรื่องนี้ กระทั่งการสลับร่างของตัวละครเอกก็ยังแฝงบุคลิกแบบเพศที่
สามลงไปด้วย ซึ่งการแสดงออกของเพศที่สามนั้นเป็นการเลียนแบบท่าทางตามเพศต้นแบบที่ตนเองต้องการ
แสดงออกตามเพศวิถีของตน ดังเช่น กะเทย ก็มีการแสดงบุคลิกภาพของผู้หญิง ทอม ก็มีการแสดงบุคลิกภาพ
ของผู้ชาย ซึ่งการเลียนแบบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการ สวมบทบาท และยิ่งมีการแสดงออกมาได้
เหมือนมากเท่าใด ก็ยิ่งขับเน้นความแตกต่างของแต่ละเพศและความชัดเจนของการสวมบทบาทมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น หากแต่สังคมได้ให้คุณค่ากับเพศตามสรีระทางธรรมชาติและสร้างบุคลิกให้แต่ละเพศอย่างส าเร็จรูป 
เมื่อมีการแสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับเพศสรีระตามที่สังคมได้สร้างและวางบทบาทไว้ สังคมก็จะลงโทษด้วย
การต าหนิติเตียนและตัดสินบุคคลนั้นว่ามี ความบกพร่อง กระทั่งตราหน้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็น เพศที่สาม 
หรือ คนผิดเพศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“ไม่ต้องพูด นายกลับไปซะ บ้านนี้ไม่ต้อนรับพวกวิปริตผิดเพศ”  

การสื่อสารประเด็นทางเพศผ่านตัวละครเพศที่สามนั้นได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนในสังคมที่ยัง
มองว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่อาจจะมาท าลายวัฒนธรรมทางเพศดั้งเดิม
ของสังคม คนหัวเก่ายังคงยึดติดกับการมีความรักต่างเพศตามวัฒนธรรมทางเพศที่ถูกปลู กฝังมาแต่เดิม เมื่อ
ความคิดสมัยใหม่ที่มองว่าเพศสรีระไม่สามารถตัดสินเพศวิถีที่แท้จริงของบุคคลได้และความรักก็เป็นเรื่องใน
ส่วนของความรู้สึกภายใน ไม่เกี่ยวข้องกับเพศสรีระภายนอก เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งกับ
ค่านิยมเดิม ถึงแม้จะมีการเปิดโอกาสในการแสดงออกให้แก่เพศที่สามก็ตาม ดังตัวอย่างจากนวนิยาย 
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“ไม่ไหว...คนเดี๋ยวนี้ ประเทืองประทอมม่ัวไปหมด” 

“...เอากระจกมาส่องดูตัวเองเสียก่อน เป็นเพศชายพ่อให้มา แต่เสือกดูถูกศักดิ์ศรีเพศตัวเอง 
แต่งหน้าทาปาก ไว้ผมกระดก เดินกระแดะยัดนมจนกระเดิด เป็นแต๋วโสโครก ถุย...เกิดมาทั้งทีเสียเชิงชาย” 

“แต่เสียดายนะ พระเจ้าสร้างมาให้แกเป็นหญิง มีหน้าที่ออกลูก เลี้ยงลูก ให้นมลูก แต่อุตริมาท า
ทอม ตัดผมจนหัวโปก ยัดเป้าจนเป่ง แถมรัดนมจนยานตะเหลนเป๋น อย่างแกน่ะไปยืนอยู่มุมไหนของโลก 

แผ่นดินแม่ก็ต้องหลั่งน้ าตา”  
ทั้งสองตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นทัศนคติของสังคมท่ียังคงให้คุณค่ากับความเป็นเพศชายจริงหญิง

แท้ว่าย่อมดีกว่าการเป็นเพศที่สามที่สังคมมองว่าผิดปกติ ผิดธรรมชาติ และตัวอย่างจากตอนที่ โก้ (กะเทย)
ทะเลาะกับ ทอมณี (ทอม) สะท้อนผ่านตัวละครเพศที่สามที่กล่าวติเตียนกันเอง ยิ่งขับเน้นการกดทับเพศที่สาม
ว่าไม่มีคุณค่าเทียบเท่าเพศตามธรรมชาติ 

นวนิยายยังตอกย้ าอุดมคติของสังคมด้วยการกลับไปสู่สถาบันครอบครัวและความรักต่างเพศใน
ตอนท้ายของเรื่อง เภตรา(รามิลในร่างเภตรา) เป็นผู้คลอดบุตรก่อนที่ทั้งสองจะสลับร่างกันกลับคืนดังเดิม 
สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของนวนิยายเรื่องนี้ที่ต้องการเปิดเผยมายาคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของสังคมว่าเกิด
อะไรขึ้นบ้างในสังคมปัจจุบันอันมีที่มาตั้งแต่อดีต แต่ท้ายสุด นวนิยายก็ท าได้เพียงแค่สะท้อนให้เห็นภาพความ
เป็นไปของสังคมและการประนีประนอมในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ไม่ได้สลายอคติทางเพศใด ๆ ของสังคม เพราะ
ในความจริงแล้ว อคติทางเพศของสังคมนั้นหยั่งรากลึกมาแต่บรรพบุรุษ ซ่ึงยากท่ีจะถอนออกไปได้แล้ว 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา เพศวิถีและบทบาทของการสลับร่างในนวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ของ นรอินทร์-
พรรณวดี นั้น ผลการศึกษาวิจัยข้อมูลพบว่า นวนิยายมีการน าเสนอเรื่องเพศวิถีที่หลากหลายนอกเหนือจาก
ค่านิยมรักต่างเพศ โดยนวนิยายได้น าเสนอให้เห็นความหลากหลายทางเพศผ่านตัวละครเพศที่สาม กระทั่งการ
สลับร่างเองก็ยังได้สร้างให้ตัวละครมีบุคลิกคล้ายกับเพศที่สาม สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการพยายามสลายความ
เป็นเพศของนวนิยาย คือแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าสรีระร่างกายจะเป็นเพศใด ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะน ามาเป็น
เครื่องตัดสินเพศวิถีภายในหรือแม้แต่บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้ สิ่งนี้ได้สอดคล้องกับการสร้างมายาคติของ
สังคมที่ได้ประกอบสร้างบุคลิกความเป็นชาย ความเป็นหญิง มาสวมใส่ให้คนในสังคมว่าควรจะเป็นเช่นนี้ ๆ 
เป็นการตัดสินอย่างส าเร็จรูปโดยไม่ได้ค านึงถึงความเป็นอัตบุคคล แต่นวนิยายก็ได้สะท้อนให้เห็นการสร้างนี้
ผ่านการเลียนแบบบุคลิกเพศตรงข้ามของเพศที่สาม ที่สร้างให้สังคมเกิดการฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า แม้แต่เพศที่สาม
ยังมีการเลียนแบบบุคลิกเพ่ือแสดงเพศวิถีภายในของตนเองเพียงแค่มีบุคลิกที่ต่างออกไปก็สามารถท าให้สังคม
ตัดสินบุคคลนั้นว่ามีความบกพร่องแล้ว ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สังคมได้ประกอบสร้าง
บุคลิกภาพทางเพศข้ึนมาทั้งสิ้นโดยท าให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เรื่องปกติ 
โดยไม่ได้มีการไตร่ตรองหรือกังขากับกฎเกณฑ์ของสังคมแต่อย่างใด  ถึงแม้ว่าสังคมปัจจุบันจะมีการให้สิทธิ
เสรีภาพทางเพศมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ความเหลื่อมล้ าทางเพศก็ยังคงด าร งอยู่ การให้
คุณค่าของเพศตามสรีระยังคงด ารงอยู่ กระทั่งการมองว่าเพศที่สามเป็นสิ่งประหลาดก็ยังคงด ารงอยู่เช่นกัน 
เห็นได้จากการที่นวนิยายเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง ที่ท้ายสุดแล้วก็ไม่สามารถสลายอคติทางเพศของสังคมออกไป
ได้ นวนิยายยังคงกลับไปสู่อุดมคติทางเพศและสถาบันครอบครัวดังเดิมในขณะที่ตอกย้ าความเป็นเพศตาม
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ธรรมชาติและท าได้เพียงสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างทางเพศเท่านั้นอีกประการที่ส าคัญซึ่งเห็นได้ชัดเจน
ว่าไม่สามารถสลายอคติทางเพศออกไปจากสังคมได้ คือการที่สื่อในยุคปัจจุบันยังคงมีการสื่อสารประเด็น    

เรื่องเพศออกมาตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตาม 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องเพศวิถีในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัย อาจารย์มีความกรุณาให้ค าแนะน า แนะแนวการแก้ไข และสละเวลาส่วนตัวในการตรวจทาน
งานวิจัยทั้งเรื่องของผู้วิจัยเองและเรื่องของผู้วิจัยอ่ืน ๆ ตั้งแต่เริ่มท ากระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 

ขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา รับฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระทั่งให้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเล่มนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ผู้วิจัยได้พ่ึงพาข้อมูลความรู้จากทุก ๆ ท่าน จากทุก ๆ งานวิจัย
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์กระทั่งเกิดเป็นงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, การสัมมนาเรื่องเพศวิถีและการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ  จัดโดย

องค์การแพธ UNAIDS และกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550. 
นรอินทร,์ พรรณวดี, (2545). เล่ห์ลับสลับร่าง. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ 
Richard Blonna and Lean Levitan, (2005), Health sexuality, Australia : Thomson Learning 
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บทคัดย่อ  

การชื้อประกันภัยในปัจจุบันมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาด
ถึง และไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ การซื้อประกันภัยจึงต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
สามารถท าให้มีการรับประกันภัยได้ ซึ่งในการเลือกซื้อประกันภัยจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น
และตรวจสอบความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีปัญหาส าคัญว่าประเทศ
ไทยมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันภัยไว้หรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่น ามาใช้บังคับแก่กับการบริหารความเสี่ยงใน
การซื้อประกันภัย แต่ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติควบคุมเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการจัดการความเสี่ยง
ภัย หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยไว้โดยเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ซ้ือ, ประกันภัย 
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Abstract 
Current insurance purchases will increase the risk because various events has been 

occurred unexpectedly, and it is impossible to predict future events. Buying insurance must 
consider various factors that can be the insurance coverage. In choosing insurance, the level 
of risk must be considered and the coverage is checked to suit the needs, including terms 
and details of the insurance policy carefully. Otherwise, it will disadvantage the insured. 
Therefore, there is a significant problem as to whether Thailand has any legal measures 
relating to risk management in purchasing insurance or not. 

The research found that Thailand has many laws that apply to the risk management 
buying insurance but none of them has specifically regulating the risk management or the 
term of insurance policy and the insurance coverage or specific condition in the insurance 
policy. 
 
Keyword : Risk Management, Buying, Insurance 
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บทน า 
การซื้อประกันภัยในปัจจุบันมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากทุกคนจะต้องท าสัญญาประกันภัยเพ่ือ

ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา และซึ่งในการซื้อประกันภัยจะต้องพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือ
ความเหมาะสมและความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งและจะต้องเลือกซื้อประกันภัยในราคาที่
เหมาะสมกับการคุ้มครอง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อประกันภัย แต่ถ้าซื้อประกันภัยไปแล้ว แต่
ไม่ได้รับความคุ้มครอง จะท าให้ไม่สามารถรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 861 ได้ก าหนดลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัยตามมาตรา 861 มีลักษณะเป็นสัญญา
เสี่ยงโชคเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะให้มีความเสี่ยงภัยอยู่กับตน ท าให้ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงภัย
ของตนได้จะต้องมีการโอนการเสี่ยงภัยให้กับผู้รับประกันภัย ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการเสี่ยงภัย
ตามวิชาชีพ ซึ่งมีปัญหาที่พบเห็นได้ว่าการซื้อประกันภัยในปัจจุบัน จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น 
และส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัยและการจัดการความเสี่ยงภัยอีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยควรศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันภัย เพื่อหาแนวทางต่าง ๆ ในการบริหารและการ
จัดการความเสี่ยงในการซื้อประกันภัยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันภัย 
2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อ

ประกันภัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. ลักษณะท่ัวไปของสัญญาประกันภัย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 วางหลักว่า “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือ

สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือใน
เหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย” 
(สรพลจ์ สุขทรรศนีย์, 2562 : 16) จะเห็นได้ว่าในบทบัญญัติในมาตรานี้ มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1 เป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายถึง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ในการช าระค่าสินไหมทดแทน 
โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญา ส่วนผู้เอาประกันภัย
มีหน้าที่ในการส่งเบี้ยประกันภัยและมีสิทธิที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินตามจ านวนที่ก าหนด 

1.2 เป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) จะมีลักษณะคล้ายกับสัญญามีเงื่อนไขบังคับก่อน 
ซึ่งมีข้อก าหนดของเหตุการณ์ในอนาคต ท าให้สัญญาที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ท าสัญญาแล้ว และในการช าระหนี้
ตามสัญญาจะกระท ากันต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคต (มานพ นาคฑัต และวรวุฒิ เทพทอง, 
2561 : 119) 

1.3 เป็นสัญญาไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยทั่วไปแล้วสัญญาประกันภัยมิได้บังคับว่า
ต้องมีแบบ หรือต้องท าสัญญาเป็นหนังสือแต่อย่างใด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลง
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ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 (สรพลจ์ สุขทรรศนีย์, 2561 : 40) 

1.4 เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยหลักสุจริตอย่างย่ิงของคู่สัญญา สัญญาประกันภัย ได้มีบทบัญญัติในหลัก
สุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) เนื่องจากข้อตกลงของสัญญาประกันภัยจะต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้
เอาประกันภัยได้เปิดเผยข้อความจริงและไม่แถลงข้อความเท็จ เพ่ือให้ผู้รับประกันภัยได้รับข้อความจริงอันเป็น
สาระส าคัญในการรับโอนการเสี่ยงภัย (สิทธิโชค ศรีเจริญ, 2561 : 23) เพ่ือให้ความคุ้มครองในสัญญาอีกด้วย 

1.5 เป็นสัญญาที่รัฐควบคุมดูแล เนื่องจากกิจการประกันภัยเป็นสถาบันการเงินที่ระดมทุนจาก
ประชาชนในรูปแบบของเบี้ยประกันภัย ท าให้รัฐมีความจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายควบคุมการด าเนินงานของ
บริษัทประกันภัยตั้งแต่การต่อตั้งต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล รวมไปถึงการด าเนินต่าง ๆ กับกองทุนเพ่ือการ
เสี่ยงภัย การออกกรมธรรม์ต่าง ๆ การควบคุมเบี้ยประกันภัยและอัตราของเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจาก
ประชาชน (สิทธิโชค ศรีเจริญ, 2561 : 25) ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายเฉพาะ 2 ฉบับ ส าหรับควบคุมดูแล คือ 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความคล่องตัวและสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมี
ก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถควบคุมและก ากับ
ดูแลกิจการธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุนันทา เอกไพศาลสุกล. 2547 : 1) 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยของประเทศไทย 
2.1 ประกันวินาศภัย เป็นสัญญาเพ่ือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contract of Indemnity) ซึ่งเป็น

ความเสียหายที่จะเอาประกันวินาศภัยได้จะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถค านวณเป็นราคาเงินตราได้          
เพ่ือคุ้มครองความเสียหายความสูญเสีย (Loss) ของวัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 869 วางหลักว่า “อันค าว่า “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ท่านหมาย
รวมเอาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้” 

2.2 การประกันค้ าจุน (Guarantee Insurance) เป็นสัญญาประกันภัยเพ่ือเป็นหลักประกันแก่
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากวินาศภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบและมีหน้าที่ต้อง
ช าระหนี้ให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดไปท าสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัย ซึ่งจะมี
ความรับผิดตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

2.3 การประกันชีวิต (Life Insurance) เป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งเป็น
จ านวนที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้
ตายลง หรือความทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงไว้และผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ ยประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประกันภัย 

2.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายที่บังคับให้มีการประกันภัยภาคบังคับ โดยให้เจ้าของ
รถทุกคนที่มีรถจะต้องท าประกันภัยเพ่ือเอาความรับรับผิดส าหรับผู้ประสบภัย หากไม่ท าจะมีโทษปรับตาม
กฎหมาย และมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือพิสูจน์ความรับผิดอีกด้วย (จิตรา เพียรล้ าเลิศ, 2555 :  124 – 
125)  
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3. กฎหมายประกันภัยต่างประเทศ 
3.1 ประเทศอังกฤษ ในพระราชบัญญัติการประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) ได้มี

บทนิยามของสัญญาประกันภัยและได้บัญญัติของค าว่า ผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับประกันภัย ตาม
พระราชบัญญัติ    การประกันภัย ค.ศ. 2015 มาตรา 1 ไว้มีดังนี้ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยมี
ความหมายรวมถึง บุคคลผู้ “เป็น” และบุคคลที่ “จะเป็น” คู่สัญญาในสัญญาประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประกันภัย หากสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้นด้วย เพ่ือก าหนดหน้าที่บางประการของบุคคลเหล่านั้น ซึ่ง
หน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนที่สัญญาประกันภัยจะเกิด แต่เนื่องจากในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ได้ก าหนด
นิยามของค าว่า “สัญญาประกันภัย” เอาไว้ ซึ่งกฎหมายจารีตประเพณีและการตีความของศาลได้พิจารณาว่า
สัญญาลักษณะใด ที่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัย และได้ก าหนดประเภทของสัญญาประกันภัยไว้ ซึ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ สัญญาประกันภัยส าหรับผู้บริโภค (consumer insurance contract) หมายถึง สัญญา
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว แต่มิใช่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัย
จะเป็น “บุคคลธรรมดา” เท่านั้น ส่วนสัญญาประกันภัยส าหรับธุรกิจ (non- consumer insurance 
contract) (Law Commission Paper No 353, 2014 : 20) หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเข้า
ท าสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ ทางการค้า ธุรกิจ หรือวิชาชีพ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้
เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัยประเภทนี้จะเป็น “นิติบุคคล” (Explanatory Notes to Bills: 
Insurance Bill [hl], 2015) 

3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอิทธิพลมาจากหลัก
ทั่วไปของกฎหมายสัญญา ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติในการท าสัญญาประกันภัย และต้องมีองค์ประกอบของสัญญา
ที่จะมีผลตามกฎหมาย ได้แก่ ค าเสนอ – ค าสนอง, สิ่งตอบแทน, วัตถุประสงค์ของกฎหมาย คู่สัญญา และแบบ 
ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมาจากกฎหมายสัญญา จะท าให้มีผลใช้บังคับได้ (Emmett J. Vaughan and 
Therese M. Vaughan, 2003 : 158) และนอกจากนี้สัญญาประกันภัยจะมีลักษณะพิเศษเป็นการเฉพาะตัว 
เช่น เป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) คือ สัญญาที่มีการช าระหนี้ที่จะมีผลตามเหตุการณ์โดยมีการ
แลกเปลี่ยนมูลค่าที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่จะต้องเป็นเหตุการณืที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับโอกาสและเหตุการณ์ ต่อมา
สัญญาผูกพันฝ่ายเดียว (Unilateral Contract) โดยทั่วไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายเดียวมีความผูกพันตามกฎหมายที่
จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ปฏิบัติตามแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องมี
ภาระผูกพันที่ให้ความคุ้มครองหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีสัญญาประกันภัยได้
เกิดข้ึน และนอกจากนั้นสัญญาที่มีเงื่อนไข (Conditional Contract) เป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้อง
ช าระเบี้ยประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือได้รับประโยชน์จากการตอบรับซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกรมธรรม์ประกันภัย (George E. Rejda, 2008 : 185) และนอกจากนั้น
ผู้รับประกันภัยจะต้องระบุรายละเอียดและเงื่อนไข ท าให้มีข้อความที่ก าหนดไว้ในนิติกรรมที่เป็นผล หรือสิ้นผล
ต่อเมื่อมีหรือไม่มีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสัญญาส าเร็จรูป (Adhesion Contract) เป็น
สัญญาที่ผู้รับประกันภัยได้ร่างสัญญา เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีสิทธิที่ร่างสัญญาขึ้นโดยก าหนดขอบเขต
ความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น หน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติ รวมทั้งข้อความอ่ืน ๆ ไว้ในส าเร็จรูป
แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีส่วนร่วมในการร่างสัญญาและไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ เพียงแต่ผู้เอา
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ประกันภัยจะยอมรับหรือไม่ยอมในสัญญารวมทั้งข้อต่อรองต่าง ๆ อาจจะท าได้ในบางกรณี และประการ
สุดท้ายสัญญาส่วนบุคคล (Personal Contract) เป็นสัญญาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งสัญญาส่วนบุคคลจะครอบคลุมที่จะน ามาใช้กับทรัพย์สิน ซึ่งความเสี่ยงเสี่ยงภัยได้โอนไปยังบริษัท
ของผู้รับประกันภัย (Emmett J. Vaughan and Therese M. Vaughan, 2003 : 166)  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันภัย เป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือเป็นตอบจุดประสงค์เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยงในการซื้อประกันภัย เพ่ือศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อ
ประกันภัยและเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อ
ประกันภัย โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 1.1) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
1.2) ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 1.3) งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันภัย 

2. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.1) ส่วนที่เป็น

บทบัญญัติของกฎหมาย 1.2) ค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 1.3) ส่วนที่เป็นวิจัยและบทความ 
2. ผู้วิจัยจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 2.1) วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปแบบการ

อธิบายโดยการอ่านและการจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล 2.2) เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาข้อสรุป 
3. แหล่งเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะด าเนินการลงพ้ืนที่ เ พ่ือเก็บข้อมูลเอกสารจ าพวกต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทยและกฎหมายของต่างประเทศ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
(สารสนเทศ) หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะน ามาบังคับใช้กับการประกันภัย แต่ไม่
มีกฎหมายฉบับใดที่จะน ามาจัดการกับการบริหารความเสี่ยงภัยได้ ท าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจในการด าเนิน
กิจการประกันภัยมากขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงภัยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพราะปัจจัยที่กระตุ้นก่อกา รเกิด
และการเพิ่มความเสี่ยงภัยมาจากหลายทิศทาง ท าให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อความ
เสี่ยงภัยก็มากขึ้นไปด้วย ท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ และมี
ความสูญเสียที่ไม่คาดถึงอีกด้วย รวมทั้งกรณีที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงภัยจะมี
ความจ าเป็นอย่างมากและจะต้องทราบถึงสาเหตุของความเสี่ยงภัย รวมทั้งที่มาของผลกระทบหรือความ
เสียหายซึ่งก็คือภัยที่ก าลังจะเผชิญ แต่ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงภัย รวมทั้งการโอนการเสี่ยงภัย 
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และกระจายการเสี่ยงภัย ท าให้มีปัญหาทางกฎหมายเป็นอย่างมาก รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ก็ยังไม่
เข้มงวด เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถบริหารได้เห็นอย่างแน่ชัด ท าให้มีข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นอีกด้วย  

 
อภิปรายผล 

1. ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดความเสี่ยงภัยหรือไม่ เนื่องจาก
กรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าขึ้นและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการ
ท าสัญญาประกันภัยกันขึ้นจริง เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร และนอกจากนั้น
สัญญาประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะตัวของสัญญา ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถโอนกรมธรรม์ประกันภัยไป
ให้บุคคลอื่นได้โดยไม่ไดร้ับความยินยอมของผู้เอาประกันภัยและนอกจากนั้นจะต้องระบุข้อความและมีรายการ
ของกรมธรรม์ประกันด้วย และนอกจากนั้นเงื่อนไขมีความเสี่ยง เป็นพฤติการณ์ที่จะสามารถรับความเสี่ยงภัย
ได้ เช่นการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประกันชีวิต เนื่องจากเงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่
บริษัทประกันภัยที่ก าหนด เมื่อพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันภัยได้มีระบุถึงข้อความที่ก าหนดไว้ว่า เงื่อนไข
ของกรมธรรม์จะมีความเสี่ยง เป็นการท าให้บริษัทประกันภัยจะมีความเสียหายที่เกิดจากการรับประกันภัย 
และท าให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นได้ ปัญหาดังกล่าวจึงควรศึกษาเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้รอบคอบ มิฉะนั้นท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียเปรียบได้ และจะต้องตรวจสอบข้อความต่าง ๆ อย่างละเอียด และท าความเข้าใจความหมาย
ของถ้อยค าในกรมธรรม์ประกันภัยให้รอบคอบด้วยเช่นกัน 

2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยได้ซื้อประกันภัยรถยนต์ไปแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองและจะมีผล
ต่อความเสี่ยงภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ซื้อประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว แต่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการซื้อ
ประกันภัยมือสอง หรือซื้อประกันผ่านช่องทางด้วยวิธีการใดก็ตามอันเป็นการที่ท าให้เกิดความเสียหายที่เกิด
จากการซื้อประกันภัยก็ตาม แต่เมื่อเกิดความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือ
เกิดจากการกระท าต่าง ๆ จะต้องเกิดสภาวะการส่งเสริมภัยทางศีลธรรม (Moral hazard) มากขึ้น ท าให้ค่า
สินไหมทดแทนสูงขึ้น และมีผลท าให้เบี้ยประกันภัยซึ่งเป็นรายได้ของบริษัทประกันภัยไม่เพียงพอต่อมูลค่า
ความเสียหาย (loss) ที่เป็นบริษัทประกันภัย และผลของการซื้อประกันภัยประเภทหนึ่ง จะท าให้ผู้ เอา
ประกันภัยประเมินแล้วมีระดับความเสี่ยงที่เป็นระดับต่ า ซึ่งปัญหาดังกล่าว ควรมีมาตรการในการซื้อประกันภัย
ให้เข้มงวดให้มากขึ้น เพ่ือให้ไม่ให้อุบัติหตุที่เกิดขึ้น และควรซื้อประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด และจะต้อง
เป็นไปตามท่ีเงื่อนไขในกรมธรรมประกันที่ก าหนด 

3. บริษัทประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงภัยจากบุคคลที่ซื้อประกันภัยได้หรือไม่ เนื่องจาก
บริษัทประกันภัยสามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ การประกันภัย การป้องกันความเสี่ยง และการโอนเสี่ยงภัย
ตามสัญญา ด้วยเหตุนี้บริษัทประกันจะสามรารถโอนรับความเสี่ยงภัยได้ เนื่องจากบริษัทประกันภัยสามารถ
กระท าได้หลายวิธีเพ่ือให้มีวิธีการในการบริหารความเสี่ยงภัยอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรได้ประโยชน์สูงสุด 
และจะต้องมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงภัยเพ่ือให้เหมาะกับการซื้อประกันภัยในแต่ละประเภทด้วย 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการจัดการกับระบบความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บริษัทประกันสามารถโอนความเสี่ยง
ภัยได้จากบุคคลที่ซื้อประกันภัยได ้
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางสังคม 
การประกันภัยเป็นประกันหลังคาของสังคม เนื่องจากการประกันภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เกิดการ

จัดการความเสี่ยงภัยที่ดี เนื่องจากการเลือกซื้อประกันภัย จะต้องพิจารณาจากกรมธรรม์ประภัยที่สามารถ
จัดการในการพิจารณาในการรับความเสี่ยงภัย ซึ่งจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็น
เงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และนอกจากนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรตัดสินใจในการ
ลงทุน ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยจะต้องเป็นไปตามในการพิจารณาในการรับความเสี่ยงภัย แต่เนื่องจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเล่านี้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าในการเลือกซื้อ
ประกันภัยจะต้องเลือกซื้อประกันภัยตามกฎหมายที่ก าหนด และเงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดและ
สามารถจัดการกับการบริหารความเสี่ยงภัยได้และนอกจากนี้จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งศึกษาประกันภัยแต่ละประเภท รวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยของประกันภัยในแต่ละประเภทอีกด้วยเพ่ือ
ส่งเสริมในการบริหารความเสี่ยงภัยได้ 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยจากเอกสารซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เนื่องจากใน

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ไม่สามารถ
ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงภัย และการบริหารความเสี่ยงภัยได้ ดังนั้นจึงแนะน าให้วิจัยเรื่องดังกล่าวต่อส าหรับ
ผู้สนใจ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็ น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ ต่อการท าวิจัยฉบับนี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา 
ณ ที่นี้ด้วย  
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Abstract 

Marriage is the right of men and women, which is considered as one of legal act 
required to comply with the form as prescribed by law, namely the marriage registration in 
presence of the registrar so that the marriage will be complete and protected under the 
law. Based on the fact that,currently, there are couples who have a variety of sexuality, 
these people desires to legalize their marriage in order to obtain protectionequal to male 
and female spouses. There is a problem whether LGBT people are eligible to marry or not.  

The research shows that Thailand has not specified any law to support the marriage 
registration of LGBT people. 
 
Keywords : LGBT, sex, marriage 
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บทน า 
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ คือ บุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่อาจจะเป็นเพศ

เดียวกัน ซึ่งเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ในปัจจุบันนี้ได้ปรากฏว่า มีเพศทางเลือกถือก าเนิดขึ้นมา ซึ่งค าว่า 
“เพศทางเลือก” หมายความถึง เพศท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยผู้ที่ต้องการเลือกเองว่าตนต้องการเป็นเพศใดหรือที่คน
ในสังคมเรียกว่า “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ซึ่งคนในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกะเทย เกย์ ทอม เล
สเบี้ยน ฯลฯ ก็ย่อมหมายถึงกลุ่มคนที่มีความพึงพอใจหรือความรักใคร่กับคนเพศเดียวกัน  อยากใช้ชีวิตร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกัน และสมรสกันเพ่ือให้กฎหมายได้คุ้มครองในสิทธิต่าง ๆ เหมือนคู่สมรสชายหญิงทั่วไป คนใน
สังคมมักมองคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกผิดปกติทางเพศ เป็นตัวประหลาด เป็นที่น่ารังเกียจ รวมถึงไม่ให้เกียรติใน
ความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ท าให้คนกลุ่มนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม มีความเหลื่อมล้ ามากกว่าเพศปกติทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด ในหลาย ๆ ด้าน และทัศนคติของบุคคลทั่วไปต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็ไม่ดีเท่าที่ควร 
เป็นเหตุให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลาย ๆ เรื่อง และรวมถึงสิทธิบาง
ประการที่คนกลุ่มนี้ไม่สามารถได้รับเหมือนกับคนเพศปกติทั่วไป จึงมีปัญหาทางกฎหมายว่าบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศมีสิทธิในการสมรสหรือไม่อย่างไรอันเป็นปัญหาที่น ามาสู่งานวิจัยนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ส าคัญ แบ่งได้ดังนี้ 
กะเทย หมายถึง คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 

(ส านักราชบัณฑิตยสถาน, 2560) 
เกย์ หมายถึง ผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือร่างกาย 
ทอม หมายถึง ผู้หญิงที่มีลักษณคล้ายกับผู้ชายและชอบผู้หญิงด้วยกันซึ่งอาจไม่ได้เป็นดี้เสมอไป ซึ่งค าว่า 

“ทอม” มาจากค าว่า “Tomboy” ในภาษาอังกฤษ 
ดี้ หมายถึง ผู้หญิงที่มีลักษณะหรือมีกิริยาอาการแสดงออกที่เป็นหญิงและชอบผู้หญิงด้วยกัน ซึ่ง

อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายข้ามเพศหรือทอมเสมอไป ซึ่งค าว่า “ด้ี” มาจากค าว่า “Lady” ในภาษาอังกฤษ 
เลสเบี้ยน หมายถึง ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือร่างกาย 

(TCIJออนไลน์, 2558) 
อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งรับรู้ว่าตนเองมีความต้องการที่

จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย โดยบางคนนั้นมีการรับรู้ว่าตนเองต้องการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตรงกับอวัยวะเพศหรือ
โครงสร้างทางร่างกายของตนเอง ในขณะที่บางคนนั้นก็มีการรับรู้ว่าตนเองต้องการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แตกต่างไปจากอวัยวะเพศหรือโครงสร้างทางร่างกายของตนเอง โดยเรียกบุคคลในกลุ่มหลังว่าบุคคลที่มีความ
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หลากหลายทางเพศ เช่น ผู้ที่มีโครงสร้างทางร่างกายเป็นผู้ชายโดยมีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 
ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า กะเทย  (ไทยรัฐออนไลน์, 2560)  

อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ เป็นความคิดที่บุคคลมีเกี่ยวกับความเป็นหญิงความเป็นชายของตน บุคคล
ต่างก็มีความรู้สึกว่าตนเป็นหญิง หรือเป็นชายมากน้อยแตกต่างกันไป (สมวดี ไชยเวช, 2556:21) 

โดยสาเหตุของภาวะการข้ามเพศนั้น ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดแจ้ง แต่สาเหตุนั้นอาจมีแนวโน้มที่เกิดจาก
หลาย ๆ ปัจจัยรวมกันและมีความลึกลับซับซ้อน (โชตวิชช์ สุวงศ์, 2557:21) 

แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่กินกันฉันสามีภริยาในประเทศไทย 
ในทางพฤตินัย การอยู่กินกันฉันสามีภริยา หมายถึง การที่บุคคลสองคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามี

ภริยา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสร้างครอบครัวร่วมกัน (wichianlaw, 2559) ซึ่งแสดงออกให้วิญญูชนทั่วไปและ
สังคมรับรู้ว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ไม่ได้
รบัการคุ้มครองจากกฎหมายมากนัก เช่น กรณีหากมีบุตร และบุตรนั้นได้เกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย 
ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 บัญญัติว่า “เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” จากกรณีข้างต้นแสดงให้เห็น
ถึงอ านาจในการที่จะใช้ปกครองเด็ก เพราะเนื่องจากบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้
เดียว สิทธิในการใช้อ านาจปกครองบุตร จะตกเป็นของมารดาแต่เพียงผู้เดียว   

ในทางนิตินัย การอยู่กินกันฉันสามีภริยานั้น คือ ชายหญิงจะต้องท าการสมรสกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 ที่บัญญัติว่า “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้
จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” ซึ่งการสมรสจะต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด โดยการสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชาย
หญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้
นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1458 ซึงบัญญัติว่า 
“การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดย
เปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย” และจะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย เช่น กรณีหากมีการหย่าร้างกัน ก็จะมีการแบ่งสินสมรสที่ทั้งคู่ได้ท ามาหาได้มาระหว่างสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1474 ซึงบัญญัติว่า “สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน 

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 
(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือ

หนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 
(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 
ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส”  
อย่างไรก็ตามหากคู่สมรสมีการหย่าร้างกันสินสมรสจะต้องมีการแบ่ง ให้ได้สัดส่วนตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1533 ซ่ึงบัญญัติว่า “เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วน
เท่ากัน” (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2560:96) 
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แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่กินกันฉันสามีภริยาในต่างประเทศ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ การสมรสหรือการอยู่ด้วยกันในรูปแบบใดก็ตาม จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคล

ระหว่าง 2 คนเท่านั้น ไม่สามารถเกิน 3 คนได้ ในการสมรสหลายคนในครั้งเดียวนั้นไม่สามารถกระท าขึ้นได้ 
นอกจากจะได้ท าการหย่าร้างกับคู่สมรสรายแรกก่อน หรือคู่สมรสรายแรกเสียชีวิตไปก่อน บุคคลที่จะท าการ
สมรสกันนั้นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะท าการสมรสระหว่างบุคคลที่ เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือลง
มาด้วยกันไม่ได้ (RainDutch, 2560) ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นชาติแรกท่ีมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน
สมรสระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมอบสิทธิในการ
รับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมให้อีกด้วย (TCIJออนไลน์, 2556) 

ประเทศไต้หวัน โดยการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไต้หวันของเพศปกติ คือ ชายกับหญิงนั้น จะ
ท าได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคลระหว่าง 2 คนเท่านั้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา ร่วมทุกข์
ร่วมสุขกัน และไม่สามารถท าการสมรสระหว่างบุคคลที่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือลงมาด้วยกันได้ โดย
มีเงื่อนไขต่าง ๆ คล้ายกับกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ข้างต้น 

ในปีพุทธศักราช 2562 ไต้หวันเป็นประเทศแรกท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศสามารถสมรสกันได้ โดยในกฎหมายก าหนดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศเดียวกันและมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
หากทั้งสองฝ่ายประสงค์ต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา ในลักษณะที่สร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด 
ไม่รังเกียจกัน สามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ที่ส านักงานทะเบียนราษฎร แต่ห้ามมิให้ท าการจดทะเบียน
ระหว่างบุคคลที่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือลงมาด้วยกันหรือญาติสายขนานที่มีความใกล้ชิดสนิทกัน 
(Radio TaiwanInternational, 2562) 

ประเทศคิวบา จากเดิมการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายโดยปกติ จะกระท าได้เมื่อมีบุคคลระหว่าง 
2 คนเท่านั้น คือ เพศชายและเพศหญิงสามารถสมรสกันได้ ซึ่งมีเงื่อนไขในการสมรสต่าง ๆ โดยยึดตามหลัก
ศีลธรรม และในปัจจุบันรัฐสภาคิวบาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อนุญาตให้เพศเดียวกันหรือ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสกันได้ โดยไม่ได้ระบุเพศไว้แต่อย่างใด ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้
เป็นการจัดท าประชาพิจารณ์และลงประชามติเพ่ือประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว (PPTV Online, 
2562) 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากตัวบท
กฎหมาย ต ารา วิชาต่าง ๆ และศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ “เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” และ “เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” โดยมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ได้แก่  

1.1 ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ 
1.2 ข้อมูลที่เป็นเอกสารด้านคดีความ  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแล้วผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่  

2.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย  
2.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ  
2.3 ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ  
2.4 ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาล 

3. การวิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น จัด
กลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่องโยง หาความหมาย หาข้อสรุป  

4. สถานที่เก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ได้แก่ ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมาย จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้องสมุดประชาชน หอสมุด
แห่งชาติ ห้องสมุดส านักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ยอมรับ หรือรับรองให้บุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศสมรสกันได ้

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยควรมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทีคุ่้มครองและให้สิทธิหรือเสรีภาพในการ
ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากปัจจุบันกาลเวลาได้
เปลี่ยนไป สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วย ซึ่งบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่บุคคลเหล่านั้นต้องการสิทธิและเสรีภาพทางสังคม และได้รับการ
คุ้มครองทางกฎหมายทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาบันครอบครัว คือ การได้รับการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้อง
เหมือนกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไป เพ่ือให้กฎหมายได้พัฒนาควบคู่ไปกับสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ควรมี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ได้รับการ
คุ้มครองจากกฎหมายด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางสังคม 
เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีจ านวนมาก และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

อย่างเปิดเผย โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ เหมือนดั่งเช่น บุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น หน้าที่ในการเสียภาษี เป็นต้น ดังนั้น 
สังคมก็ควรรับรองสิทธิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทางกฎหมายให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้
รัฐออกกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวสมรสกันได้ 
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ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยในเรื่องสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น ผู้วิจัย

จึงเสนอแนะให้มีการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิในการมีทายาทของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ชีวิตร่วมกัน
ด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัย และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ และผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนผู้เขียนในทางการศึกษา 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย 
ดนุเดช ซูซา1, ธนวัฒ พิสิฐจินดา2 

1, 2สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Email : s59123440035@ssru.ac.th1, tanawat.pi@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การทิ้งขยะไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาในการคัดแยกและมีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น ถ้าขยะมูลฝอยที่
มีจ านวนมากขึ้นและไม่สามารถก าจัดได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะเน่าเสียท าให้มีมลพิษทางอากาศและสิ่ง
ปฏิกูลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม จึงมีปัญหาส าคัญว่ามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะของประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร  

ผลการวิจัยพบว่า การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น แต่มิได้มีมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งมีแต่เพียงการ
รณรงค์ภายในโรงเรียนหรือชุมชนให้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งเท่านั้น 
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Abstract 

Poor waste disposal may cause problems of dismantling and increasing waste. If the 
amount of waste is increasing and cannot be disposed, it may cause rotten waste problems, 
air pollution and sewage affecting to health and environment.  Therefore, there is a 
significant problem of what the legal measures related to waste separation in Thailand 
should be. 

The research found that the waste disposal in the local government areas is the 
responsibility of such local government. However, there is no legal measure to force people 
to separate waste before throwing away. There is only a campaign in the school or 
community to help separation of waste before disposal. 

 
Keywords : waste, pollution, disposal 
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บทน า 
ในปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากไม่มีการ

คัดแยกขยะก่อนทิ้งอันเป็นการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม จึงกลายเป็นปัญหาที่จะต้องหาแนวทางในการ
จัดการลดปริมาณของเหลือใช้ที่เรียกว่า “ขยะ” การคัดแยกขยะมูลฝอยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลด
ปริมาณขยะโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการน ากลับไปใช้ประโยชน์หรือน ากลับไปผลิตใหม่หรือน าไปก าจัดด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม   การคัดแยกขยะมูลฝอยในขั้นตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นแต่ละประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย
และขยะรีไซเคิล ซึ่งจะส่งผลท าให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ดี
ที่สุดก็คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดเพราะท าได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพียงแต่ให้แต่ละ
บ้านจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกกันไว้เป็นแต่ละส่วน แล้วแต่ว่าในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความต้องการที่จะ
น าเอาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชนหรือน าไปก าจัดด้วยวิธีต่าง  ๆ อย่างไร แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดผลดีต้องการจัดการขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนที่เหมาะสมอีกด้วย ส าหรับการด าเนินการคัดแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นมาจริง ๆ นั้นจ าเป็นที่จะต้องสร้างความรู้และความ
เข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการทิ้งขยะมูลฝอย 
ที่ก าลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย 
2.เพ่ือให้ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของขยะ 
ขยะเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปัจจุบัน ขยะยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากจนกลายเป็นวิกฤตที่ก าลังเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากขยะมูลฝอยท า
ให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงที่ก่อให้เกิดโรค  
ต่าง ๆ มากมาย 

ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ขยะ คือ หยากเยื่อ มูลฝอย นอกจากนี้ ยังหมายถึง  
สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้คนไม่ต้องการและทิ้งไป ขยะมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว ขยะที่ย่อย
สลายได้และที่ย่อยสลายไม่ได้ ของที่ใช้ประโยชน์ได้และที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะมีพิษต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม (IM2, 2558) 

ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว รวมถึงวัตถุอ่ืน
ใดซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตและอุปโภค 
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ประเภทของขยะ  
ประเภทที่หนึ่ง ขยะอินทรีย์ คือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น 

เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น ประเภทที่สอง ขยะรีไซเคิล คือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
แล้ว หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก เป็นต้น 
ประเภทที่สาม ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดวัตถุอันตรายต่อคนและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ ตัวอย่าง กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลงและ
วัชพืช เป็นต้น ประเภทท่ีสี่ ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ผ้าอนามัย ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม เป็นต้น (ปเนต มโนมัยวิบูลย์และคณะ, 
2560:11-12) 

สาเหตุของปัญหาขยะตกค้างจากการเก็บขน 
ประการแรก คือ ชาวบ้านทิ้งขยะไม่เป็นเวลา ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาจัดเก็บ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่

จัดเก็บตอนกลางคืนเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรแต่ชาวบ้านยังคุ้นเคยกับการทิ้งขยะตอนเช้า  
ประการที่สอง คือ รถเก็บขยะไม่พอ หรือรถเสียเข้าซ่อม ท าให้มีขยะรอการเก็บขนจ านวนมาก แต่

หากมีขยะตกค้างรอการเก็บขนสะสมปริมาณมากจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนชัดเจนซึ่งท้องถิ่นต้องรีบจัดหารถ
มาเก็บขนไปก าจัด (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2558:14-16)  

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
ความสกปรกไม่เป็นระเบียบ มูลฝอยที่ตกค้างจะสร้างความร าคาญให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนส่งกลิ่น

เหม็น สกปรก ท าให้ชุมชนขาดความระเบียบเรียบร้อย แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มูลฝอยที่มีเศษอาหารหรือมูล
ฝอยอินทรีย์ปะปนและเหลือตกค้างไว้ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค อาจมีแมลงสาบ แมลงวันและหนู มาคุ้ย
เขี่ยและน าไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ สารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม มูลฝอยอันตรายบางอย่าง เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะหนักบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ หากปนเปื้อนสู่ดินและน้ า จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและ
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารซึ่งจะท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556:14-15) 

แนวทางการจัดการขยะ  
การจัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิด เป็นการน าขยะมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ า น าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดมา

ซ่อมแซมน ามาใช้ใหม่ หรือน าขยะมาแปรรูปเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้ขยะ
อันตราย การน าเศษใบไมม้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น (เกศนุช ชีระภากรและคณะ, 2555:34) 

กฎหมายต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายหลักที่เรียกว่า The Code of Federation (CFR) ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่ใช้กับ

ทุกรัฐ โดยมีบทบัญญัติที่ 42 ก าหนดให้รัฐต่าง ๆ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งรัฐต่าง ๆ 
ได้มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับในรัฐของตน กฎหมายในแต่ละรัฐนี้แม้จะมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีสาระ
ที่ส าคัญตรงกันในการก าหนดแผนการลดขยะจากแหล่งก าเนิด การน าขยะไปใช้ใหม่ 

ญี่ปุ่น แบ่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่สอง เป็น
กฎหมายว่าด้วยการก าจัดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์การผลิตและการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึง Reduce, Reuse และ Recycle การท าเครื่องหมายเพ่ือการเก็บรวบรวมและ
คัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่และการสร้างผลพลอยได้ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2558:83) 

กฎหมายไทยเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  
กรณีการขนส่งขยะตามมาตรา 78 ก็เห็นว่า การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการ

ใด ๆ เพ่ือบ าบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอื่นที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่
เกิดจากหรือมีที่มาจากเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเลการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจาก
การส ารวจดังนั้น การขนส่งขยะจ าต้องค านึงถึงการควบคุมมลพิษด้วย  

กรณีก าหนดชนิดและประเภทของเสียอันตราย ตามมาตรา 79 ก็เห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใด
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต  การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจกรรมอย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม 
ดังนั้น ในกรณีไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางน้ า มลพิษอ่ืนของเสียอันตราย ซึ่ง
มาตรา 79 ได้บัญญัติว่าให้มีกฎหมายน ามาบังคับใช้ โดยแก้ไขปัญหาในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่อง (พยงค์ 
ฉัตรวิรุฬห,์ 2558:159-160) 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
กรณีหน้าที่การก าจัดขยะตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ก็เห็นว่า การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และมาตรา 20 (2) ก าหนดให้มีที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่ทางสาธารณะ อีกทั้งได้ก าหนดบทลงโทษในมาตรา 71 ว่าผู้ใดฝ่าฝืนในมาตรา 19 
ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ  

กรณหี้ามท าเป็นธุรกิจตามมาตรา 19 ก็เห็นว่า ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น มิให้ท าเป็นธุรกิจหรือมีค่าตอบแทน ยกเว้นจะได้อนุญาต            
(ไพบูลย์ แจ่มพงษ,์ 2560:143) 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง พ.ศ.2535 
กรณีห้ามทิ้งขยะนอกภาชนะ ตามมาตรา 31 บัญญัติว่า“ห้ามมิให้ผู้ใด 
(1) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสม หะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพ้ืนรถ

หรือพ้ืนโดยสาร 
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้” 

ดังนั้นการห้ามทิ้งขยะนอกภาชนะท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้รวมถึงในแหล่งน้ าด้วย 
กรณีห้ามมิให้ปล่อยปละละเลย มาตรา 32 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด 
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ 
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(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่
สาธารณะ ” ดังนั้น ห้ามมิให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือปล่อยปละละเลยในที่ดินของตน 

กรณหี้ามทิ้งขยะลงบนถนนหรือในทางน้ า มาตรา 33 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูล
ฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอด
หรืออยู่ในท้องที่่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย” 
ดังนั้น จึงมีการก าหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 78 โดยให้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการลงโทษ
เนื่องจากเป็นผู้ดูแลการจัดการขยะมูลฝอย (นเรศ เชื้อสุวรรณ, 2561:10)  

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 
นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ 1.ให้มีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตั้งแต่ การเก็บกัก การเก็บขน การขนส่งและการก าจัด 2.ควบคุมอัตราการผลิตมูล
ฝอยของประชากรและส่งเสริมให้มีการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 3.ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง 
บริหาร หรือด าเนินระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (อ านาจ วงศ์บัณฑิต, 2557:72) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
1.การวิจัยเอกสาร การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ“เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการท้ิงขยะมูลฝอย”และ“เพ่ือให้ได้แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย” โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ข้อมูลที่เป็นเอกสารด้านคดีความ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นบัญญัติของกฎหมาย ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ ส่วนที่
เป็นงานวิจัยและบทความ และส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

3. ผู้วิจัยจะด าเนินการ วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่าน
และจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 

4. สถานที่เก็บข้อมูล ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทย
และกฎหมายของต่างประเทศข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ)  

 
ผลการวิจัย 

ผลวิจัยพบว่า การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น และมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง พ.ศ.2535 คือ
ห้ามทิ้งขยะนอกภาชนะลงบนพ้ืนหรือที่ที่หน่วยราชการได้จัดไว้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535คือ 
หน้าที่ก าจัดขยะเป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น มิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน ขยะโดยท าเป็นธุรกิจซึ่งมี
ค่าตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 คือการควบคุบการขนส่งขยะอันตรายและการก าหนดขยะอันตราย แต่มิได้มีมาตรการ
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ทางกฎหมายบังคับให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง มีเพียงแต่การรณรงค์ภายในโรงเรียนหรือชุมชนให้
ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  

 
อภิปรายผล 

1) ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรก 
และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ และในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย
โดยตรงมีเพียงพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของผู้เก็บรวบรวม ขนส่ง และการห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายบังคับให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  

2) ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการกระท าความผิดซ้ าเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันก่อให้เกิด
มลพิษพิษทางด้านต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐควรมีบทลงโทษผู้ที่กระท าความผิดซ้ าหนักขึ้น จากการศึกษาพบว่า 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง พ.ศ.2535 มิได้มีบทลงโทษผู้ที่
กระท าความผิดซ้ า ดังนั้น จึงควรมีบทลงโทษผู้ที่กระท าความผิดซ้ าหนักขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางสังคม 
ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาของการทิ้งขยะไม่ถูกวิธี ท าให้ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัญหา

เหล่านี้เกิดขึ้นจากมนุษย์ การที่จะแก้ปัญหาทิ้งขยะไม่ถูกวิธีให้ลดน้อยลงนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น จึง
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 โดยให้มีมาตรการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงและช่วยลดมลพิษ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุภาพ 

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูล

ฝอย ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการทิ้งสารเคม ี
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย อีกทั้งให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็น   ต่าง ๆ อันเป็นคุณประโยชน์ ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน 
วนัชพร จุมพล1, ธนวัฒ พิสิฐจินดา2 

1, 2สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Email : s59123440058@ssru.ac.th1, tanawat.pi@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีบุคคลซึ่งสมัครใจยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนกันอย่างแพร่หลายซึ่งอาจ
เข้าลักษณะเป็นผู้ขายบริการทางเพศและมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ.2539 จึงเกิดปัญหาส าคัญว่าประเทศไทยควรก าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ บุคคลซึ่งสมัครใจยอมรับการ
กระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนหรือไม่  

ผลวิจัยพบว่า ในสังคมไทยบุคคลที่มีการสมัครใจยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนในยังคงถือ
เป็นเรื่องผิดศีลธรรมและไม่มีกฎหมายฉบับใด ก าหนดความคุ้มครองเก่ียวกับสิทธิต่าง ๆ ไว้ให้บุคคลดังกล่าว 
 
ส าคัญ : การค้าประเวณี, เพศ, กระท าช าเรา 

https://somsak55.files.wordpress.com/2012/11/polobo-kapawene.pdf
https://somsak55.files.wordpress.com/2012/11/polobo-kapawene.pdf
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Legal issues concerning the acceptance of sex assault with compensation 
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Abstract 

At present, persons who voluntarily accept sexual assault with compensation, 
deemed as the prostitution widely in Thailand and subject to offence under, the Prostitution 
Prevention and Suppression Act 1996.Therefore, the important problem arises whether 
Thailand should grant rights to them or not. 

Research shows that in Thai society, voluntary acceptance of sexual assault with 
compensation are still considered as immoral issue and there is no law to protect their 
rights.  

 
Keywords : Prostitution, Sex, Assault 
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บทน า 
ค าว่า การยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน หรือเรียกอีกอย่างว่า “การค้าประเวณี” 

หมายถึง การยอมรับการกระท าช าเรา หรือการยอมรับการกระท าอ่ืนใด หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความ
ใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืนอันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการ
กระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศซึ่งการค้าประเวณีในประเทศไทยถือก าเนิดขึ้น
ในช่วงสมัยอยุธยา โดยไม่ได้ถูกน าเข้ามาจากชาติตะวันตกตามเรื่องเล่ากัน การค้าประเวณีในไทยเริ่มเป็นที่
แพร่หลายกับชาติตะวันตก การค้าประเวณีไม่ถือว่าผิดกฎหมายในช่วงแรกเริ่มจนกระทั่งมีพระราชบัญญัติ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 โดยมีการก าหนดว่าการค้าประเวณีเป็นความผิดอย่างชัดเจนแต่ในสังคมยุค
ใหม่การค้าประเวณีเริ่มมีแพร่หลายมากขึ้นในช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันการค้าประเวณีจะเป็น       
การลักลอบค้าประเวณีและปัจจุบันธุรกิจค้าประเวณีในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจแอบแฝงที่ผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 โดยปัจจุบันแม้จะมีการก าหนดเป็นความผิด
ปัญหาด้านการค้าประเวณีก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากมีการลักลอบค้าประเวณีในสังคมไทยอยู่อีกมาก 
โดยที่รัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุม หรือก าหนดกฎเกณ์์ใด ๆ ได้เลยท าได้เพียงจับและปรับตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เท่านั้น ท าให้การค้าประเวณีนี้ยังไม่สามารถก าจัดให้หมดสิ้นไปได้และการก าหนดความผิดเช่นนี้ยัง
เป็นการท าให้ความเป็นอยู่ของบุคคลที่ท าอาชีพนี้ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก(การค้าประเวณี , 2557)นอกจากนี้ 
ผู้ขายบริการยังมีสถานะเป็นพลเมืองชั้นสองในสังคมไทย ที่ไม่มีสวัสดิการอย่างแรงงานอาชีพอ่ืน ๆ เช่น 
สวัสดิการลาหยุด การรักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งประกันสังคม ผู้ขายบริการต้องตกเป็นจ าเลยทางด้าน
กฎหมายและสังคม แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบจากช่องว่างทางกฎหมายก็ตาม(ประชาไทย , 
2561) จึงเกิดปัญหาส าคัญว่าประเทศไทยควรให้สิทธิต่างๆ หรือการคุ้มครองสิทธิกับบุคคลที่ค้าประเวณีหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน 
2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมี

ค่าตอบแทน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
ค้าประเวณี หมายถึง การยอมรับการกระท าช าเรา หรือการยอมรับการกระท าอ่ืนใด หรือการกระท า

อ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่นอันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่
ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ             
(ส านักงานราชบัณ์ิตยสถาน, 2554 : 253-254) 

การค้าประเวณี หมายถึง การขายบริการทางเพศ หรือการขายตัวเพ่ือแลกกับสินจ้าง (พจนานุกรม
แปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary, 2552)  

 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน 
ในสังคมไทยปัจจุบันการค้าประเวณียังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายหมายอาญาและ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 จึงส่งผลให้ผู้ขายบริการ หรือผู้ค้าประเวณี
ท างานอย่างล าบากและมีวิถีชีวิตที่ต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ขายบริการยังมีสถานะเป็น
พลเมืองชั้นสองในสังคมไทย ที่ไม่มีสวัสดิการอย่างแรงงานอาชีพอ่ืน ๆ อย่างเช่นสวัสดิการลาหยุด การ
รักษาพยาบาล หรือแม้กระท่ังประกันสังคม ซึ่งการที่รัฐได้มีการก าหนดโทษเช่นนี้ ก็มิได้ท าให้วิถีชีวิตของบุคคล
ที่ท าอาชีพนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือท าให้อาชีพนี้หมดไปจากสังคมไทยแต่อย่างใด หากรัฐมีมาตรการจาก การออก
กฎหมายมาควบคุมและจ ากัดพ้ืนที่ของการค้าประเวณีแทนการก าหนดโทษอาจเป็นการป้องกันสั งคมจาก
โรคติดต่อ และปัญหาด้านความเท่าเทียมกันของคนในสังคม(ประชาไทย , 2561) เช่น หนังสือของจูเลีย แมน
ซานาเรสและเดเร็ก เคนต์ โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นเรื่องจริงสุดสะเทือนใจของ "ลอน" เด็กหญิงชาวอีสานที่หนี
ความรุนแรงในครอบครัว ก้าวเข้าสู่เส้นทางขายบริการทางเพศด้วยความไร้เดียงสาในวัยเพียง 13 ปี เธอขายสิ่ง
ที่มีค่าเพียงสิ่งเดียวที่มี ร่างกายที่ยังเด็กและอ่อนนุ่ม ยิ่งเธอมีรายได้จากการยอมรับการกระท าที่วิตถารและน่า
อดสูจากลูกค้าชาวต่างชาติมากข้ึนเท่าไร แม่ก็ยิ่งเรียกร้องเงินจากเธอมากขึ้นเท่านั้น เธอต้องรับแขกเป็นร้อย ๆ 
ราย เคยท าแท้งเม่ืออายุเพียง 15 ปี พยายามฆ่าตัวตาย และค้นพบความรักก่อนจะสูญเสียมันไปในเวลาอันสั้น 
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนเธออายุครบ 18 ปีเสียอีก ซึ่งเนื้อหาในหนังสือสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่อยากล าบากและน่า
เห็นใจของลอนซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน หรือการค้าประเวณี (จูเลีย แมนซานาเรส
และเดเร็ก เคนต,์ 2527) 

การก าหนดกฎเกณ์์เกี่ยวกับการให้บริการทางเพศในระบบกฎหมายไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พัฒนาการทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางกฎหมายในการก าหนดกฎเกณ์์เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางเพศเพ่ือพัฒนาแนวคิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการทางเพศ และได้มีการเสนอแนวคิด
ให้มีกฎหมายควบคุมให้ถูกต้องมากกว่าที่ท าให้ผิดกฎหมายอย่างเช่นปัจจุบัน (จีรศักดิ์ เรืองบุญ, 2559) 

หนังสือเรื่องการท างานกลางคืนของนักศึกษาได้เขียนเกี่ยวกับการท างานกลางคืนของนักศึกษา
จนกระทั่งเข้าสู่การขายบริการจากเพศ ซึ่งท าให้เห็นถึงสังคมไทยในด้านที่ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน หรือ
นักศึกษาที่จ าเป็นต้องท างานไปด้วยและเรียนไปด้วย(อารีย์ กุศล, 2546) 

การล่อลวงหญิงสาววัยรุ่นจากมณ์ลยูนนานเข้ามายังประเทศไทยและถูกบังคับให้ค้าประเวณีซึ่งได้
ข้อมูลเบื้องต้นจากหญิงจีนที่ประสบชะตากรรมอันขมขื่นในฐานะที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีไม่ว่าจะโดยเต็มใจ
หรือไม่ก็ตามการล่อลวงหญิงจากจีนเพื่อค้าประเวณีในไทยซึ่งปัญหาแบบนี้ควรได้รับการแก้ไข หรือเข้าไปก ากับ
ดูแล (วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2539) 

การค้ามนุษย์เพ่ือค้าประเวณีนั้น เป็นปัญหาที่มีมายาวนานซึ่งรัฐได้พยายามเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการศึกษาจากสถานบริการที่มีการค้าประเวณีในอ าเภอหาดใหญ่ แต่แม้รัฐจะเร่งแก้ปัญหาอย่างไรการค้า
ประเวณีกย็ังคงเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน(สนัน ยามาเจริญ, 2555) 

 
     ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบของการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน  

 โดยรูปแบบของการค้าประเวณีเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกี่ยวกับรูปแบบของการขาย
บริการทางเพศ หรือการค้าประเวณีซึ่งยังมีให้เห็นเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ในการแฝงขายบริการตาม
ร้านคาราโอเกะ สถานบริการอาบอบนวด สถานบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหาร และตามแหล่งสถานที่ส าคัญ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
585 

นอกจากจะเป็นธุรกิจแฝงแล้วยังเป็นการค้าประเวณีในเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมากที่
เข้ามาเพ่ือหาความสนุกสนาน  (ธิติมา เชื้อเจ็ดตน, 2561:1-2) 

จากการสัมมนา “เรื่องสังคมไทยควรมีโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายแน่หรือ” ซึ่งจัดขึ้นที่คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเด็นส าคัญได้
มีการเสวนาถึงเรื่องของการขายบริการทางเพศ ถ้าหากถูกลงทะเบียนลงในอาชีพที่ถูกกฎหมายขึ้นมาจริง ๆ จะ
มีการควบคุม หรือดูแลสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในกรอบได้อย่างไร (นรภัทร ลีธีระโชติ, 2561) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในประเทศไทย 
 ประเทศไทยถูกเพ่งเล็กมากจากหลาย ๆ ประเทศในเรื่องเก่ียวกับโสเภณีและการค้ามนุษย์ รัฐบาลของ
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี แต่การค้าประเวณีเป็นการลักลอบ
ค้าจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแอบแฝงมาในรูปแบบของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ผับบาร์ เป็นต้น แต่การค้าประเวณีใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนถูกต้อง โดยเฉพาะ
กลุ่มทวีปยุโรป (สุพรรณิการ์ ชาค ารณ, 2559)  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2539 มาตรา 5  ได้มี การบัญญัติก าหนด
อัตราโทษของผู้ค้าประเวณี คือ ในกรณีที่ผู้ค้าประเวณีเตร็ดเตร่หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อบริการในที่
สาธารณะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทแปลความหมายใจความตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ว่าผู้ที่กระท า
การติดต่อ ชักชวน รบเร้า เชิญชวนฯลฯ ในลักษณะการกระท าที่เป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย หรือก่อให้เกิด
ความร าคาญกับผู้หนึ่งผู้ใดก าหนดไว้เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชนประเทศชาติ 
และมาตรา 11 ได้มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับความผิดของบุคคลที่ประกอบกิจการ หรือธุรกิจเกี่ยวกับการค้า
ประเวณ ีโดยบุคคลนั้นเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณี หรือผู้ควบคุมต้องรับโทษหนักขึ้นหาก
สถานค้าประเวณีนั้นมีบุคคลอายุกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี หรือมีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีท าการค้าประเวณีอยู่
ด้วยไม่ว่าจะท าด้วยใจสมัครหรือไม่ (สุมลรัตน์ นาคพานิช, 2547) 

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 80 
วรรคสองนั้น หมายถึง ความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ กรณีเจ้าพนักงานผู้จับไม่ได้เห็นไม่ได้พบการกระท าผิดด้วยตา
ตนเอง แต่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าและต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ ความผิดฐาน
ข่มขืน ความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์และกรรโชกทรัพย์ เป็นต้น  

ในการด าเนินการจับกุมผู้ค้าประเวณีมาตรา 40 ได้ระบุให้กรรมการอนุกรรมการและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหากกล่าวถึงผู้มีอ านาจหน้าที่จับ 
กุมผู้ค้าประเวณีตามกฎหมายอาญา คือ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าพนักงานต ารวจและค าว่า “เจ้า
พนักงาน” ตามความหมายของกฎหมายลักษณะอาญานั้นย่อมมีความหมายถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของ
รัฐไทยให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทยเท่านั้นใจความข้างต้นนั้นเป็นการให้อ านาจของผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและไม่ขัดต่อกฎหมาย (เสาวรส หุ่นดี และจรัลเล็งวิทยา, 2558,8-9) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในต่างประเทศ  

ประเทศเยอรมนี นับเป็นประเทศที่มีกฎหมายด้านการค้าประเวณีที่ “เสรี” ที่สุดในโลก ไม่ต่างจาก 
เนเธอแลนด์และนิวซีแลนด์ จุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับเยอรมนี คือ การผ่านกฎหมายเมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ท าให้
การค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเปิดทางให้ผู้ขายบริการทางเพศสามารถฟ้องเรียกร้องเรื่อง
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ค่าจ้างได้ ได้รับการคุ้มครองด้านการประกันสุขภาพ ประกันสังคม และท าให้การขายบริการทางเพศไม่ถือเป็น 
“สิ่งที่ผิดศีลธรรม” อย่างที่กฎหมายเคยนิยามอีกต่อไป  ที่ส าคัญ กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ผู้ขายและซื้อบริการ
ต้องใช้ถุงยางอนามัย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่เกือบ 40,000 บาทไปจนถึงเกือบ 2 ล้านบาท และทางการ
สามารถถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการได้ (BBC.COM, 2560) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดความผิดทางอาญาต่อผู้ค้าประเวณี มีการออกข้อก าหนด 
บทลงโทษต่อผู้ค้าประเวณี โดยมีโทษปรับไม่เกินตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ ถึง 4,000 ดอลลาร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถือว่าสหรัฐอเมริกาห้ามกระท าการค้าประเวณีในทุกรูปแบบเพ่ือล้มเลิกการค้าประเ วณี          
(เสาวรส หุ่นดี และจรัลเล็งวิทยา, 2558:10) 

ประเทศญี่ปุ่น มีการก าหนดความผิดทางอาญาต่อผู้ค้าประเวณี โดยได้มีการก าหนด ห้ามการกระท า
เฉพาะกรณีการเชิญชวนหรือรบเร้าในที่สาธารณะเพ่ือค้าประเวณีหากมีการกระท าผิดของผู้ค้าประเวณีมีทั้ง
จ าคุกกับใช้แรงงานเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 เยน แต่ทั้งนี้ยกเว้นการค้าประเวณีซึ่ง
กระท าโดยตนเองไม่มีความผิด เพ่ือปรามการค้าประเวณีไม่ให้แพร่หลายจนเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ความ
ยากล าบากในการควบคุม (เสาวรส หุ่นดี และจรัลเล็งวิทยา, 2558:10) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  
การวิจัยเอกสาร  

การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับการ
กระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนและเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการ
กระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ โดยมีขอบเขตดังนี้ 
    1.1 บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทย 

1.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 
1.3 บทบัญญัติประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.เม่ือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็น

บทบัญญัติของกฎหมาย ค าอธิบายจากต าราและหนังสือ งานวิจัย บทความ และค าพิพากษาศาลฎีกา 
2 ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับ
ประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล  

2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 
สถานที่เก็บข้อมูล 

1. ข้อมูลด้านวิชาการ 
ผู้วิจัยจะด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเอกสารจ าพวกต ารา หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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รามค าแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเอกสารส าคัญ
ทางด้านสาขาวิชานิติศาสตร์อยู่จ านวนมาก 

2. ข้อมูลด้านคดีความ 
ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลเอกสาร จ าพวกค าพิพากษาศาลฎีกา งานวิจัย จากห้องสมุดของ

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนติบัณ์ิตยสภา ส านักงานอัยการสูงสุด ศาลฎีกา 
เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเอกสารส าคัญทางด้านกฎหมายและคดีความอยู่จ านวนมาก 

3. ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ 
ผู้วิจัยจะด าเนินเก็บข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) เช่น ข้อมูลค าพิพากษาศาลฎีกา

เกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีจากเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศาลฎีกา เป็นต้น 
 

ผลวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า1)ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน หรือ
การค้าประเวณีนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบันของสังคมไทย จึงท าให้มีการออกกฎหมายเพ่ือ
ลงโทษและปรับส าหรับบุคคลที่ท าอาชีพนี้ ซึ่งอาชีพนี้ในปัจจุบันยังคงถือเป็นอาชีพท่ีไม่สุจริตและผิดศีลธรรมใน
สังคมไทย แต่แม้มีการก าหนดความผิดเช่นนี้ ปัญหาการลักลอบค้าประเวณีก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยอีกมากและยัง
ไม่สามารถก าจัดปัญหานี้ออกไปจากสังคมไทยได้2)กฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และกฎหมายอาญายังคงมี
ช่องว่างทางกฎหมายอยู่อีกมาก ซึ่งกฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ เพียงการก าหนดโทษในการค้าประเวณีไว้อย่าง
เดียวแต่ไม่ได้มีการให้สิทธิ หรือความคุ้มครองใด ๆ ไว้กับบุคคลที่ค้าประเวณีเลยและยั งไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมการค้าประเวณีได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังคงมีการลักลอบค้าประเวณีอยู่อีกมากในปัจจุบัน ซึ่ง
จุดนี้ท าให้ไม่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่เข้าไปควบคุม หรือดูแลได้ 

 
อภิปรายผล 

 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการลักลอบค้าประเวณี หรือธุรกิจแฝง  
ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาด้านการค้าประเวณีในสังคมไทยนั้นมีอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานานซึ่งการที่มี

กฎหมายก าหนดโทษ หรือความผิดไว้เช่นนี้ก็ไม่ได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีหมดไปจากสังคมไทย
และก็ไม่ได้เกิดผลดีกับบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านนี้ ทั้งยังท าให้เกิดการลักลอบค้าประเวณีที่ยากเกินที่จะ
ควบคุมได้หรือเรียกอีกอย่างว่า “ธุรกิจแฝง” ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การบังคับขืนใจให้
ค้าประเวณี เป็นต้น เช่นนี้รัฐควรเข้าไปก ากับควบคุมและดูแลแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยควรมีมาตรการที่คอย
สอดส่องดูแลปัญหาด้านนี้อย่างจริงจังและเข้มงวด หรือโดยควรปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฝงนี้โดยให้มี
การออกตรวจ หรือดูแลคุ้นกันธุรกิจแฝงนี้เพ่ือไม่ให้ธุรกิจแฝงนี้สร้างปัญหา หรือเพ่ือก าจัดสิ่งผิดกฎหมายที่
พบว่าเกิดจากธุรกิจแฝงเหล่านี้ 
 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน หรือค้าประเวณี  

ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  พ.ศ.
2539 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีแต่เพียงการก าหนดโทษและความผิดของบุคคลที่ค้าประเวณีทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายแต่ได้มีการให้ความคุ้มครอง หรือสิทธิใด ๆ ไว้แก่บุคคลที่ค้าประเวณีเลย อีกทั้งแม้มีการก าหนดความผิด
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ปัญหาด้านนี้ก็ไม่ได้หมดไปและอาจท าให้ยากเกินจะควบคุมได้ จึงท าให้เกิดธุรกิจแฝงขึ้นมาเช่นนี้รัฐควรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 หรือควรท า
ให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในสังคมไทยเพ่ือที่รัฐจะสามารถเข้าไปควบคุมและดูแล หรือแก้ปัญหาที่คง
ค้างนี้ได้อย่างถูกวิธีและสามารถควบคุมได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านสังคม 
 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนเป็นปัญหาที่มีมายาวนานใน
สังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ปัญหานี้ก็ยังคงไม่หมดไปจากสังคมไทย
เนื่องจากยังมีการลักลอบค้าประเวณีอยู่อีกมากในประเทศไทย แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้ก าหนดโทษของทั้งผู้
ซื้อและผู้ขาย แตก่ารก าหนดโทษก็ไม่ได้ท าให้การค้าประเวณีนี้หมดสิ้นไปกลับท าให้เกิดเป็นธุรกิจแฝงเพ่ิมขึ้นใน
สังคมไทยแทน จึงควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายโดยการท าให้การค้าประเวณีถูกต้องเพ่ือที่รัฐจะได้เข้า
ไปก ากับ ควบคุม หรือดูแลและให้สิทธิต่างๆแทนเพ่ือก าจัดการประกอบธุรกิจแอบแฝง เนื่องจากธุรกิจแอบแฝง
จะท าให้การควบคุมกฎหมายเป็นไปได้ยากและเพ่ือลดพ้ืนที่ค้าประเวณีในสังคมไทย 
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

จากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนในสังคมปัจจุบัน
โดยเป็นการวิจัยเอกสารจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 เป็นหลักเพ่ือให้
งานวิจัยมีการพัฒนาต่อไป จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
ในเรื่อง การเข้าไปควบคุม หรือจ ากัดเขตพ้ืนที่การยอมการกระท าช าเราโดยมีค่าตอบแทน หรือการค้าประเวณี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาจาก อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตลอดจน ให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

 
เอกสารอ้างอิง 

จูเลีย แมนซานาเรส และเดเร็ก เคนต์.(2527).แค่13 (Only13: The True Story of Lon).(พิมพ์ครั้งที่ 1). 
กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ อินสปายร์. 

วรศักดิ์ มหัทธโนบล.(2539).การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย : ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูน
นานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย.ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อารีย์ กุศล.(2546).การท างานกลางคืนของนักศึกษากับการเข้าสู่การขายบริการทางเพศ.เชียงใหม่ : บัณ์ิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จีรศักดิ์ เรืองบุญ(2559).ปัญหาการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการทางเพศในระบบกฎหมายไทย . 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
589 

เสาวรส  หุ่นดี และจรัล เล็งวิทยา(2558).มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี.มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ก า ร ค้ า ป ร ะ เ ว ณี ( 2557) . ก า ร ค้ า ป ร ะ เ ว ณี . สื บ ค้ น เ มื่ อ  24/5/2562 จ า ก
https://pattraporn66.blogspot.com/2014/07/2.html 

ปร ะช า ไท ย ( 2561) .โ ส เ ภ ณี กั บ ชี วิ ต ที่ ต้ อ งดู แ ลตั ว เ อ ง . สื บ ค้ น เ มื่ อ 24/5/2562 จ า ก
https://prachatai.com/journal/2018/08/78088 

นรภัทร ลีธีระโชติ(2561).สังคมไทยควรมีโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายแน่หรือ. เอกสารประกอบการสัมมนา 
เมื่อ28/08/2561 

ธิติมา เชื้อเจ็ดตน(2561).การค้าประเวณี ปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่ในประเทศไทย.สืบค้นเมื่อ23/5/2562 จาก
https://lpnthailand.files.wordpress.com/2018/09.pdf 

ภาณุพงษ์ ชุ่มชื่น(2547).โสเภณีเด็ก : กรณีศึกษาเมืองพัทยา.มหาวิทยาลัยบูรพา 
สนัน ยามาเจริญ(2555).การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี .คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จาก

https://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/601346.pdf 
สุพรรณิการ์ ชาค ารณ.(2559).การค้าประเวณีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ระหว่างไทย –

ประเทศเนเธอแลนด์(ย่าน Red Light Districe).ทีทัศน์ วัฒนธรรม.ปีที่14(ฉบับที่ 3). 
สุมลรัตน์ นาคพานิช(2547).ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . สืบค้นเมื่อ

24/5/2562 จากhttps://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_047.htm 
ส านักงานราชบัณ์ิตยสถาน(2554).ความหมายของค าว่า “ค้าประเวณี”.สืบค้นเมื่อ23/5/2560 จาก

https://www.royin.go.th/dictionary/ 
BBC( 2560) .ก า ร ค้ า ป ร ะ เ ว ณี ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ . สื บ ค้ น เ มื่ อ 24/5/2562 จ า ก

https://www.bbc.com/thai/features-40367176 
Dictionary( 2552) .ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ว่ า  “ ก า ร ค้ า ป ร ะ เ ว ณี ” . สื บ ค้ น เ มื่ อ 24/5/2562 จ า ก

https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/การค้าประเวณี 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 590 

ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย 
คชาภรณ์ สิงห์ลอ1, นพวรรณ งามรุ่งโรจน์2 

1,2สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2Email : nopphawan.ng@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย 
โดยผู้วิจัยศึกษานวนิยายรักของฉัตรฉาย จ านวน 14 เรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ผลการศึกษาพบว่า    
นวนิยายรักของฉัตรฉายมีองค์ประกอบทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่อง ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 
แนวคิดหลัก ที่น าเสนอเกี่ยวกับความรัก ตัวละคร มีลักษณะที่หลากหลายทั้งที่เป็นตัวละครมิติเดียวและหลาย
มิติ ฉาก ที่ส่งผลต่อความรักของตัวละคร บทสนทนา มีความส าคัญต่อความรักของตัวละครเอกฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง คือท าให้ความรักความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเอกไปในทางที่ดีขึ้น หรือเข้าใจกันมากขึ้น กลวิธี
การตั้งชื่อเรื่อง ที่มีความเก่ียวโยงกับตัวละครเอก แนวคิดและเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ กลวิธีการเล่าเรื่อง เป็น
การเล่าเรื่องแบบผสมระหว่าง “มุมมองแบบพระเจ้า” กับ “มุมมองแบบผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง” โดยเล่าผ่าน      
ตัวละครเอกโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 รวมทั้งใช้ชื่อของตัวละคร 
 
ค าส าคัญ : นวนิยายรักของฉัตรฉาย, ลักษณะเฉพาะ, องค์ประกอบของฉัตรฉาย 
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Characteristics of elements in Chatchai  
(Hideko_Sunshine)’s romance novels  
Kachaporn Singlo1, Nopphawan Ngamrungrot2 

1,2 Thai language program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University,  

E-mail: nopphawan.ng@ssru.ac.th 

 
Abstract  

This paper aims to study characteristics of elements in 14 Chatchai’s romance novels 
(Hideko_Sunshine) published in 2014-2019. The study revealed 7 elements i.e., plot 
consisted of love story; main concept consisted of love story; character consisted of one-
dimensional and multidimensional characters; setting affecting character relationships; 
dialogue playing a  major role of love between male and female characters, that is to say, 
improving their relationships or understanding; title related to the main characters, concepts 
and key events and storytelling as “the eye of god” and “third person narrative” via the 
main characters using third-person pronounce and character’s names. 
 
Keywords : Chatchai (Hideko_Sunshine)’s romance novel, characteristics and elements 
reflected by Chatchai 
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บทน า 
นวนิยาย หมายถึง วรรณกรรมบันเทิงคดีแบบใหม่ มีพัฒนาการมาจากการเล่านิทานหรือนิยายเป็น

เรื่องราวที่แสดงถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ด้วยการสมมุติขึ้นเป็นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสมจริง 
เรื่องราวดังกล่าวนั้นอาจมีเค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจริง เป็นแง่มุมใดมุมหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ หรือเป็นเรื่องที่
ผู้ประพันธ์แต่งข้ึนด้วยจินตนาการของตนเองก็ได้ (สมเกียรติ รักษ์มณี, 2558, น.6) 

นวนิยายมีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือประเภท นวนิยายรัก คือ นวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
ไม่ว่าจะเป็นรักสุขหรือรักโศกก็ตาม (สุพรรณี วราทร, 2519, น.14– 20) นวนิยายรักถือว่ามีผู้นิยมอ่าน             
เป็นอย่างมาก จึงท าให้มีนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานประเภทนี้ออกมาอย่างมากมาย แม้เนื้อหาอาจมีประเภทอ่ืน
เข้ามาปะปนอยู่ร่วมด้วย แต่โครงเรื่องหลักก็เกี่ยวกับความรักเป็นส าคัญ จึงท าให้มีผู้สนใจที่จะศึกษา
องค์ประกอบและกลวิธีการน าเสนอของนวนิยายประเภทนี้เป็นอย่างมาก 

แสงอรุณ  ว รรณจู  ชื่ อ เล่ น  “ โ อ๋ เ อ๋ ”  หรื อ  “ฉั ตรฉาย”  (น ามปากกาแนว  LOVE) หรื อ 
“Hideko_Sunshine” (นามปากกาแนว JLS: Jamsai Love Series) เป็นนักเขียนของส านักพิมพ์แจ่มใส    
และเป็นนักเขียนนวนิยายประเภทนวนิยายรักที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะมีผลงานออกมาอย่างแพร่หลาย
และทุกเรื่องเป็นนวนิยายขายดีในเว็บออนไลน์ของส านักพิมพ์แจ่มใส เช่น นวนิยายเรื่อง กุหลาบประกาศิต     
ถือเป็นนวนิยายเรื่องแรกของนามปากกา “ฉัตรฉาย” ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561    
นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการลงคะแนนจากนักอ่านให้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ าอีกครั้ง และเมื่อได้รับการตีพิมพ์อีกครั้ง         
ก็ได้รับคัดเลือกเป็นนวนิยายขายดีในเว็บออนไลน์ของส านักพิมพ์ด้วย 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย             
ทั้งโครงเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก บทสนทนา กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องและกลวิธีการเล่าเรื่อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะเฉพาะที่ฉัตรฉายใช้ในการเขียนนวนิยายรักทุกเรื่อง ก่อนจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สายตาผู้อ่าน         
จนท าให้ตนเองกลายเป็นนักเขียนที่โด่งดังได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
นิชนันท์ พานิชพงศ์ (2548) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเที่ยวของ

ไทย” มุ่งศึกษาและก าหนดลักษณะเฉพาะของนวนิยายรักแนวท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษากลวิธีการน าเสนอข้อมูล
เชิงสารคดีการท่องเที่ยวในนวนิยายรักแนวท่องเที่ยว โดยศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลนวนิยายรักแนวท่องเที่ยว
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 10 เรื่อง พบว่า นวนิยายรักแนวท่องเที่ยวใน          
กลุ่มตัวอย่างมีองค์ประกอบของนวนิยายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผู้เขียนยังสร้างให้องค์ประกอบของนวนิยาย
มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวโดยตลอด กล่าวคือ ด้านโครงเรื่อง ผู้แต่งให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยวของ   
ตัวละครเอก โดยจะก าหนดสอดคล้องไปกับการด าเนินเรื่อง และในตอนท้ายของเรื่อง ปมขัดแย้งมักจะ        
คลี่คลายเมื่อการท่องเที่ยวสิ้นสุด ด้านแนวคิด น าเสนอเกี่ยวกับความรักและการมีชีวิตคู่เป็นส าคัญ               
ด้านตัวละคร มีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นตัวละครหลายมิติและมิติเดียว ตัวละครสถิตหรือพลวัต             
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ด้านฉาก ส่วนใหญ่เป็นฉากที่มาจากสถานที่จริง ส่วนในด้านบทสนทนานั้น นอกจากมีหน้าที่ช่วยใน                     
การด าเนินเรื่องแล้ว ยังมีหน้าที่เฉพาะในการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยงอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย ในด้านกลวิธี
การเขียน พบว่า รูปแบบการเขียนใช้ทั้งแบบทั่วไปและแบบจดหมาย กลวิธีที่ส าคัญคือ กลวิธีการผสมผสาน
ข้อมูลเชิงสารคดีการท่องเที่ยวผ่านผู้เล่าเรื่อง ในรูปแบบของบทสนทนาและการบรรยายฉาก บางเรื่องใช้
เชิงอรรถท้ายหน้าเพ่ือท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ส่วนกลวิธีในการใช้ภาษา ใช้การบรรยายหรือ              
การบรรยายกึ่งพรรณนา การตั้งชื่อเรื่อง บางเรื่องมีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยว หรือเนื้อเรื่องหรือแนวคิด 
หรือตัวละคร นอกจากนี้ยังพบว่าบางเรื่องมีการน าภาพของสถานที่ต่าง ๆ มาประกอบลงในนวนิยาย เพ่ือให้
ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

ภพ สวัสดี (2550) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะเด่นในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม” มุ่งศึกษา
ลักษณะเด่นของนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษมคือ โครงเรื่อง แนวคิดและตัวละคร พบว่า ด้านโครงเรื่อง          
มี 2 ลักษณะคือ เน้นเสนอแนวคิดและความซับซ้อนของเหตุการณ์ ด้านแนวคิด ผู้เขียนเสนอแนวคิด 3 แนว 
คือ ขาดความรักความเข้าใจ ค่านิยมบางประการควรยึดมั่นอย่างเหมาะสม และมนุษย์มีความซับซ้อนในตัวเอง 
ด้านตัวละคร ผู้เขียนสร้างตัวละครด้วยการก าหนดปัญหาในจิตใจจากภูมิหลังที่มีปัญหาของตัวละคร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนวนิยาย  
2. ค้นคว้าและรวบรวมนวนิยายรักของฉัตรฉายทั้งหมด 14 เรื่อง 
3. ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า 
1. โครงเรื่อง 
โครงเรื่อง ตามความหมายของ สมเกียรติ รักษ์มณี (2558, น. 29 - 30) ได้จ าแนกโครงเรื่องของนว

นิยายไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
1) โครงเรื่องใหญ่ (Main plot) จะเป็นแนวเรื่องที่ผู้แต่งต้องการให้เรื่องด าเนินไปในทิศทางใดทิศทาง

หนึ่ง อาจจะเป็นการผูกปมเรื่องที่ซับซ้อนมากข้ึน แล้วมีการคลี่คลายปมเหล่านี้ในตอนจบ  
2) โครงเรื่องย่อย (sup plot) เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่  

จากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โครงเรื่องของนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า บางเรื่ องนั้นมีโครงเรื่องใหญ่เพียง
โครงเรื่องเดียว ในที่นี้เรียกว่า “โครงเรื่องเดี่ยว” และบางเรื่องมีทั้งโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อยแทรกอยู่ 
ในที่นี้เรียกว่า “โครงเรื่องซ้อน” โครงเรื่องซ้อนอาจมีมากกว่าหนึ่งโครงเรื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจะแบ่งโครงเรื่อง
ของนวนิยายรักของฉัตรฉายเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 นวนิยายท่ีมีโครงเรื่องเดี่ยว  
ตัวอย่างนวนิยายที่มีโครงเรื่องใหญ่เพียงโครงเรื่องเดียว คือ เรื่อง “วิวาห์หวานรานใจ” 
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โครงเรื่องใหญ่ คือ ลออองค์ ยอมแต่งงานกับ รณภพ เพ่ือกลบข่าวฉาวที่ว่าเธอเป็นมือที่สามของ
ครอบครัวคนอ่ืน แต่ลออองค์ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วที่รณภพยอมแต่งงานกับเธอก็เพราะเขาชอบเธอจริง ๆ ชีวิตหลัง
แต่งงานของทั้งคู่ก าลังไปด้วยดี แต่ว่าเพียงขวัญแนนเก่าของรณภพได้เข้ามาท าให้ทั้งคู่มีปัญหากัน แต่สุดท้าย
ทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันในที่สุด 

1.2 นวนิยายท่ีมีโครงเรื่องซ้อน  
ตัวอย่างนวนิยายที่มีโครงเรื่องซ้อน คือ เรื่อง “พันธกานต์บุษบา” 
โครงเรื่องใหญ่ คือ คณานางค์ แม่ม่ายลูกติด บังเอิญพบกับ ปฏิรัฐ ผู้ชายที่เคยแอบชอบเมื่อ            

ห้าปีก่อนและปฏิรัฐก็แอบชอบเธอเหมือนกัน แต่เพราะตอนนั้นคณานางค์คบหาดูใจอยู่กับ อคิณ  ซึ่งเป็น
ลูกพ่ีลูกน้องของปฏิรัฐ ปฏิรัฐจึงตัดใจ เมื่อบังเอิญพบกันอีกครั้งและรู้ว่าเธอเลิกรากับอคิณแล้ว อีกทั้งไม่มีใครรู้
ว่าพ่อของลูกเธอคือใคร เพราะคณานางค์บอกกับทุกคนว่าพ่อของลูกเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว  ปฏิรัฐที่ชอบคณา
นางค์อยู่แล้ว จึงไม่รีรอที่จะเข้าไปสานสัมพันธ์กับคณานางค์ แม้คณานางค์จะมีลูกแล้วก็ตาม ความสัมพันธ์ของ
ทั้งคู่ถือว่าไปได้ดี ทว่าเมื่ออคิณกลับมาจากอเมริกา จึงท าให้ทุกคนรวมทั้งปฏิรัฐรู้ว่าอคิณคือพ่อของลูกคณา
นางค ์ซึ่งอคิณได้บอกกับปฏิรัฐไปว่าเขาต้องการกลับมาขอคืนดีกับคณานางค์ ขอให้ปฏิรัฐ เลิกยุ่งกับคณานางค์ 
เหตุนี้ท าให้ปฏิรัฐและคณานางค์ต้องห่างกัน แต่คณานางค์ก็ยืนยันกับอคิณว่าเธอไม่ได้รักเขา เพราะคณานางค์
นั้นรักปฏิรัฐ อคิณจึงต้องยอมแพ้ และในที่สุดคณานางค์กับปฏิรัฐก็ปรับความเข้าใจและแต่งงานกัน 

โครงเรื่องย่อย คือ คณานางค์ ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของ อคิณ ที่ผับแห่งหนึ่ง คืนนั้นทั้งคู่เมามาก 
จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกัน เหตุการณ์จากคืนนั้น ท าให้คณานางค์ตั้งท้องลูกของอคิณ คณานางค์
ตัดสินใจบอกอคิณ แต่แม่ของอคิณไม่ยอมรับ และบอกให้เธอไปเอาเด็กออก แต่เธอก็ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ โดยไม่
กลับไปติดต่อกับอคิณอีกเลย ส่วนอคิณนั้นแม่ของเขาได้ส่งเขาไปเรียนต่อที่อเมริกา ห้าปีต่อมา อคิณได้กลับมา
ขอคืนดีกลับคณานางค์ แต่คณานางค์ยังโกรธอคิณมาก ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกัน จึงกลับมาเป็น
เพ่ือนกันได้ และให้โอกาสอคิณได้ท าหน้าที่พ่อ โครงเรื่องนี้  ท าให้เกิดปมขัดแย้งภายในโครงเรื่องใหญ่ขึ้น 
เนื่องจาก อคิณ คอืลูกพ่ีลูกน้องหรือญาติของปฏิรัฐ จึงท าให้ปฏิรัฐตัดสินใจตีตัวออกหากจากคณานางค์ สุดท้าย
ทั้งสามคนก็ปรับความเข้าใจกันได้ท าให้บทสรุปของเรื่องนี้จบลงด้วยดี 

จากการวิเคราะห์โครงเรื่องในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า มีโครงเรื่องที่เป็นทั้งโครงเรื่องเดี่ยว ซึ่งมี  
โครงเรื่องใหญ่เพียงอย่างเดียว และโครงเรื่องซ้อน ซึ่งมีโครงเรื่องย่อยแทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่ด้วย 

นอกจากนี้ยังพบลักษณะเฉพาะของโครงเรื่องในนวนิยายรักของฉัตรฉาย คือ โครงเรื่องทั้งหมดจะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักที่เด่นคือ โครงเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างตัวละครเอกฝ่ายชายหรือ
พระเอกกับตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก นอกจากนี้โครงเรื่องย่อยยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก 
ได้แก่ ความรักระหว่างตัวละครรองฝ่ายชายกับตัวละครรองฝ่ายหญิง ความรักของคนในครอบครัว คือ ความ
รักระหว่างแม่กับลูก พ่อกับลูก และพ่ีกับน้อง รวมทั้งความรักในแบบของเพ่ือนที่สื่อให้เห็นถึงมิตรภาพ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่านวนิยายของฉัตรฉายเป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับ ความรักท้ังสิ้น 

2. แนวคิด 
“แนวคิด” ตามความหมายของ นาธิกา มงคลค านวนเขตต์ (2527, น. 36) คือ ความคิดส าคัญของ

เรื่องซ่ึงผู้เขียนต้องการเสนอต่อผู้อ่าน แนวคิดนี้มีบทบาทหรือมีหน้าที่เป็นแกนหลักและมีอิทธิพลต่อการก าหนด
ลักษณะของโครงเรื่อง ตัวละคร และรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเรื่อง 
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การศึกษาแนวคิดในนวนิยายรักของฉัตรฉาย ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวกับ ความรัก 
เนื่องจาก ฉัตรฉายเป็นนักเขียนนวนิยายรัก จึงน าเสนอความคิดส าคัญเกี่ยวกับความรัก ดังตัวอย่าง  

เรื่อง “กะรัตพลอย” มีแนวคิดเกี่ยวกับความรัก คือ การให้อภัยกันและปล่อยว่างเรื่องราวในอดีต
ที่เป็นอุปสรรคต่อความรัก เช่น ความแค้น เห็นได้จาก “ภัทรพล” กับ “กะรัตพลอย” เกิดความรู้สึกรักกัน                  
แม้ครอบครัวของทั้งคู่จะเป็นศัตรูกันและเคยท าร้ายกันจนถึงขั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของแต่ละ
ครอบครัวไป แต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะให้อภัยกันและปล่อยว่างเรื่องราวทุก ๆ อย่าง 

เรื่อง “เพลิงรักรานบุปผา” มีแนวคิดเกี่ยวกับความรัก คือ ความรักที่ดีต้องมีความถูกต้อง เห็นได้
จาก “เพลิงพล” กับ “การะบุหนิง” รักกัน แต่ไม่สามารถรักกันได้อย่างถูกต้อง เพราะเพลิงพลมีคู่หมั้นอยู่
แล้วแต่สุดท้ายคู่หมั้นก็ยอมถอนหมั้นเพ่ือหลีกทางให้กับความรักของทั้งคู่ จึงท าให้ความรักนี้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เรื่องทุกอย่างจึงจบลงด้วยดี 

เรื่อง “กรงกฤษณา” มีแนวคิดเกี่ยวกับความรัก คือ ความรักคือความเข้าใจคนรักและสามารถ
ยอมรับในตัวตนของคนรักได้ เห็นได้จาก “วรัณรดา” สามารถยอมรับ “มนภาส” ที่กลายเป็นอมนุษย์ได้ 
และเข้าใจมนภาสที่เขาแก้แค้นพ่อกับแม่เลี้ยงของตนเอง 

เรื่อง “รักโดยพฤตินัย” มีแนวคิดเก่ียวกับความรัก คือ การดูแล เอาใจใส่ และเข้าใจคนรัก เห็นได้
จากตัวละครเอก “ดาเนียล” ที่ดูแลและเอาใจใส่ “เอ้ือยพราว” อย่างดี ไม่ว่าเอ้ือยพราวต้องการสิ่งใด
ดาเนียลสามารถหามาให้ได้ทุกอย่าง แม้เอ้ือยพราวจะท านิสัยที่ไม่ดีใส่ดาเนียลก็ตาม เพราะเอ้ือยพราวไม่ได้
เต็มใจแต่งงานกับดาเนียล แต่เธอยอมแต่งงานก็เพราะว่าพ่อของเธอได้ขอให้ดาเนียลช่วยใช้หนี้จ านวนหก
สิบล้านบาทเพ่ือแลกกับการได้เธอไปเป็นภรรยา ซึ่งดาเนียลก็เข้าใจเอ้ือยพราวเพราะเขารู้ว่าแท้จริงแล้ว
เอ้ือยพราวเป็นคนนิสัยดี แต่ที่ท านิสัยไม่ดีก็เพราะต้องการให้ดาเนียลเบื่อเธอและขอหย่ากับเธอ ในที่สุด
เอ้ือยพราวก็ใจอ่อนให้กับความเอาใจใส่ของดาเนียล 

เรื่อง “กุหลาบประกาศิต” มีแนวคิดเกี่ยวกับความรัก คือ ความรักคือการไม่ท าร้ายกันทั้งร่างกาย
และจิตใจ เห็นได้จาก “ปฏิปักษ์” ที่ท าร้าย “อลิตา” และ “พีระพัฒน์” ก็ท าร้าย “ระรินทิพย์” ปฏิปักษ์
เป็นพ่ีชายของพีระพัฒน์อีกทั้งอลิตาก็เป็นพ่ีสาวของระรินทิพย์ เมื่อปฏิปักษ์เกิดความรู้สึกรักต่ออลิตาและ       
พีระพัฒน์เองก็เกิดความรู้สึกรักต่อระรินทิพย์เช่นกัน ปฏิปักษ์และพีระพัฒน์จึงได้ไปสารภาพรักกับคนที่
ตนเองชอบ แต่อลิตาและระรินทิพย์ต่างก็ไม่ไว้ใจพวกเขา เนื่องจากพวกเขาเคยท าร้ายพวกเธอมาก่อน       
พวกเขาจึงพิสูจน์ตนเองให้พวกเธอเห็น และในที่สุดพวกเธอก็ให้อภัยพวกเขา 

จากการวิเคราะห์แนวคิด พบว่า มีลักษณะเฉพาะที่น าเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับ “ความรัก” โดยมี
มุมมองของความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ความรักคือการปรับความเข้าใจกัน เชื่อใจกันและกัน 
ห่วงใยกัน ดูแล เอาใจใส่กันและช่วยเหลือกันหรือแนวคิดที่เก่ียวกับการเลือกคู่ครองหรือคนรัก การให้เกียรติต่อ
คนรัก รวมถึงความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่ถูกต้อง ไม่ผิดต่อศีลธรรม เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนต้องการที่จะแสดงให้
เห็นถึงแง่คิดของความรักในหลากหลายแง่มุมเพ่ือให้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ตัวละคร 
การศึกษาตัวละครในนวนิยายรักของฉัตรฉาย ผู้วิจัยจะแบ่งประเภทของตัวละครตามแนวทางของ            

อี เอ็ม นอร์สเตอร์ (Forster, 1963, น.46 อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ, 2543, น.51-52) ที่แบ่งตัวละครออกเป็น 
2 ประเภท คือ 
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1. ตัวละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมซึ่งสามารถ
สรุปได้อย่างไม่ยากเย็น และจะคงลักษณะเช่นนี้ตลอดเรื่อง 

2. ตัวละครหลายมิติ (Lound Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมอย่าง
หลากหลาย พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติได้ตามปกติและสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้อ่าน 

การศึกษาตัวละครในนวนิยายรักของฉัตรฉาย ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะตัวละครเอกและตัวละครที่มี
บทบาทส าคัญต่อเนื้อเรื่องและโครงเรื่อง โดยจะยกตัวอย่างดังนี้ 

เรื่อง “มุกพราวตะวัน” 
ในการศึกษาตัวละครในเรื่อง มุกพราวตะวัน พบว่า ตัวละครเอกนั้นมีทั้งลักษณะเป็นตัวละคร            

มิติเดียวและตัวละครหลายมิติ ได้แก่ 
ตัวละครมิติเดียว คือ 
พราวมุก เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีลักษณะนิสัย คือ ฉลาด อ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตนมารยาท

งาม ใจอ่อน ขี้สงสาร อาจเพราะถูกอบรมบ่มนิสัยมาเป็นอย่างดีจากผู้ เป็นแม่ และผู้มีพระคุณอย่างทิพรดาที่
เอ็นดูพราวมุกเหมือนลูกแท้ ๆ คนหนึ่ง คอยสอนเรื่องมารยาท สอนท าอาหาร แกะสลัก ร้อยมาลัย รวมถึงจ้าง
ครูมาสอนดนตรีไทยและสอนการร่ายร าให้แก่พราวมุกเป็นอย่างดี 

ตัวอย่างลักษณะนิสัยของพราวมุก ที่ผู้เขียนน าเสนอผ่านความคิดของตัวละคร “ภคนันท์” ซึ่งเป็น
แนนเก่าของทิพากร มีความว่า 

“เธอยังนึกเอ็นดูเลยว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กเรียบร้อย อ่อนหวาน และนอบน้อม แต่ไม่คิดเลยว่า พอโตขึ้น
เด็กสาวจะกลายเป็นสาวสวยขึ้นมาขนาดนี้” 

(ฉัตรฉาย, 2559, น. 59) 
ตัวละครหลายมิติ คือ 
ทิพากร เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายที่มีลักษณะนิสัย คือ เก่ง ฉลาด เด็ดขาด สุขุม จริงจัง เป็นผู้ใหญ่ คน

ภายนอกมองว่าเขาค่อนข้างเย็นชาและถือตัว แตส่ าหรับคนในครอบครัวถือว่าเขาเป็นคนที่ใจดีและเอาใจใสคน
รอบข้างเสมอ 

ตัวอย่างลักษณะนิสัยของทิพากร ที่ผู้ เขียนน าเสนอผ่านความคิดของตัวละคร “พราวมุก”                
มีความว่า 

“พราวมุกยอมรับว่าทิพากรเป็นคนดุ ความเย็นชาจากเขาเป็นสิ่งที่เธอหวาดกลัวมาตั้งแต่เด็ก ทว่าเมื่อ
ได้ท างานร่วมกับเขา ได้รับค าปรึกษาจากเขา และได้ใกล้ชิดเขามากขึ้นทุกวัน เธอถึงได้รู้ว่าความจริงแล้วเขาก็
เป็นคนใจดี และใส่ใจคนรอบข้างคนหนึ่ง เพียงแต่ไม่ค่อยแสดงออกเท่านั้นเอง 

และสิ่งที่เธอชื่นชมมากท่ีสุดก็คือความสามารถในการท างานของเขา” 
(ฉัตรฉาย, 2559, น. 80) 

จากการวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า ลักษณะเฉพาะในนวนิยายรักของฉัตร
ฉายมตีัวละครทั้งที่มีมิติเดียวและหลายมิติ  

ตัวละครมิติเดียว คือ มีลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป เช่น ถ้าเป็นบุคคลที่มีนิสัยดี             
ก็จะดีไปหมดทุกอย่าง ทั้งความคิดท่ีดี เข้าใจผู้อื่นเสมอ ไม่เคยคิดร้ายหรือคิดจะท าร้ายใคร ส่วนการกระท าก็จะ    
บ่งบอกว่าเป็นคนดีไปด้วย เช่น กิริยามารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาดี นิสัยอ่อนหวาน ส่วนตัวละคร             
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มิติเดียวที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียว ทั้งความคิดและการกระท า ไม่ปรากฏอยู่ในนวนิยายรัก             
ของฉัตรฉาย 

ตัวละครหลายมิติ มีลักษณะที่น่าสนใจ คือ มีลักษณะนิสัยทั้งดีและไม่ดีอยู่ด้วยกัน ซึ่งแต่ละนิสัยของ            
ตัวละครจะมีที่มาอย่างสมเหตุสมผล ท าให้ตัวละครมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น ตัวละครที่มีลักษณะนิสัย
ฉลาด เด็ดขาด มีความเป็นผู้น า ดูแล้วน่าเกรงขามหรือมีอ านาจ อาจเพราะตัวละครเหล่านี้มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ
หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างสูง จึงต้องมีความเด็ดขาด น่าเกรงขาม 
เพ่ือให้ดูมีอ านาจในการควบคุมลูกน้องให้อยู่ในโอวาทของตน ซึ่งตัวละครลักษณะนี้พบมากในตัวละครเอก              
ฝ่ายชายหรือพระเอกทั้งสิ้น ส่วนตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก ส่วนมากมีลักษณะนิสัยที่ดี ความคิดที่ดี     
แต่พวกเธอเพียงแค่มีนิสัยที่ดื้อรั้น รักศักดิ์ศรีมากจนกลายเป็นคนไม่ยอมคนหรือคนอารมณ์ร้อน  

4. ฉาก 
ฉากในนวนิยายรักของฉัตรฉายมีหน้าที่ท าให้เกิดเหตุการณ์และท าให้เรื่องด าเนินต่อไปได้ มีหน้าที่ปูพ้ืนฐาน

ให้เห็นลักษณะนิสัยและฐานะของตัวละคร ท าหน้าที่เสมือนตัวละครฝ่ายตรงข้ามกับตัวเอก กล่าวคือ ท าหน้าที่
เป็นอุปสรรคหรือปมปัญหาให้แก่ตัวละคร ฉากยังเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น สภาพอากาศแทนอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร และฉากช่วยสร้างความน่าสนใจและสร้าง
บรรยากาศให้กับเรื่อง เช่น ความรื่นรมย์หรือความน่ากลัว ลึกลับสยองขวัญ 

นอกจากนี้ฉากในนวนิยายรักของฉัตรฉายมีหน้าที่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ คือ ท าหน้าที่ส่งผลต่อความ
รักของตัวละคร ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 

1. ฉากที่ส่งผลไปในทางที่ดีหรือท าให้ตัวละครสมหวังในความรัก ได้แก่ ฉากที่มีบรรยากาศเหมาะสม
ต่อการปรับความเข้าใจกันของตัวละคร เช่น ฉากที่ตัวละครในนวนิยายได้สร้างขึ้นมาเองเพ่ือง้อขอคืนดีหรือให้
อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจ 

ตัวอย่าง ฉากในเรื่อง “บุหงา ณ ราตรี” คือฉากที่ “ปลายเทียน” ง้อ “พิชญะ” ด้วยการน าภาพวาด
และภาพถ่ายของพิชญะ มาจัดแต่งท่ีห้องนอนของเขา ดังที่ผู้เขียนบรรยายไว้ว่า 

“ชายหนุ่มคิดกับตัวเองขณะเดินเข้าไปในบ้านแล้วตรงขึ้นไปยังห้องพักส่วนตัว ทว่า.พอประตู เปิดออก
ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าห้องนอนของเขาถูกประดับด้วยภาพวาดและภาพถ่ายมากมายซึ่ง  คนในภาพเหล่านั้นก็
คือเขาเอง ชายหนุ่มมองภาพทุกภาพและจ าได้ว่าทุกช่วงเวลานั้นเขาอยู่กับ ปลายเทียน 

เธอคงแอบถ่ายภาพเขาเก็บไว้และวาดภาพเพ่ือเป็นตัวแทนของความทรงจ า” 
(ฉัตรฉาย, 2559, น. 424) 

ฉากนี้ส่งผลให้ปลายเทียนและพิชญะได้คืนดีกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ปลายเทียนเห็นพิชญะอยู่กับ
ผู้หญิงคนอ่ืนและมีท่าทีสนิทสนมกันมากเกินไป บวกกับพิชญะเองก็เป็นคนเจ้าชู้มากมาก่อน ปลายเทียนจึง
เข้าใจผิดว่าพิชญะมีผู้หญิงคนอ่ืน จึงท าให้ปลายเทียนหนีพิชญะจากไร่ระ เบียงรักกลับไปที่กรุงเทพฯ             
แต่เมื่อปลายเทียนรู้ความจริงจากภูเบศพ่ีชายของเธอเองว่า ผู้หญิงคนนั้นคือเพ่ือนสนิทของพิชญะและผู้หญิง
คนนั้นก็มีแนนซึ่งเธอเข้าใจพิชญะผิดไปเอง เธอจึงกลับมาที่ไร่ระเบียงรักเพ่ือง้อพิชญะด้วยตนเอง 

2. ฉากที่ส่งผลไปในทางท่ีไม่ดีหรือท าให้ตัวละครขัดแย้งกัน ได้แก่ ฉากที่ท าให้ตัวละครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดต่อกัน เช่น ฉากเตียงในห้องนอนที่สภาพผ้าปูที่นอนยับยู่ยี่หลังจากที่ตัวละคร
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เอกฝ่ายชายและตัวละครรองฝ่ายหญิงเข้าไปข้างในห้องนอนด้วยกัน เมื่อตัวละครเอกฝ่ายหญิงก็ได้เข้าไปเห็น
สภาพของผ้าปูเตียง จึงท าให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงโกรธตัวละครเอกฝ่ายชายมาก 

ตัวอย่าง ฉากในเรื่อง “เล่ห์รานรัก” คือ ฉากที่ “อณามิกา” เห็นสภาพของผ้าปูที่นอนที่ยับยู่ยี่ของ 
“อนาวิณณ์” หลังจากท่ีอนาวิณณ์และโอลีเวียเข้าไปในห้องด้วยกันสองคน ดังที่ผู้เขียนบรรยายไว้ว่า 

“เธอมองปราดไปท่ีเตียงเป็นอันดับแรก พอเห็นผ้าปูที่นอนยับยู่ยี่ก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้า เมื่อเช้านี้เธอ
จัดเตียงเองกับมือ และไม่มีใครใช้ห้องนอนกระทั่งเขากับโอลีเวียเข้ามาเห็นสภาพเตียงแล้ว เธอก็พอเดาได้ทันที
ว่าพวกเขาโรมรันกันเร่าร้อนขนาดไหน” 

(ฉัตรฉาย, 2561, น. 219) 
ฉากนี้ส่งผลให้อณามิการู้สึกโกรธอนาวิณณ์มาก เลยท าให้อณามิกามีท่าทีเย็นชาต่ออนาวิณณ์ ทั้ง ๆ ที่

ก่อนหน้านี้อณามิกายังไม่มีท่าทีเช่นนี้ เหตุที่เกิดฉากนี้ขึ้นเป็นเพราะอนาวิณณ์ตั้งใจจัดฉากว่าตนมีอะไรกันกับ 
โอลีเวียซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอนาวิณณ์ เพ่ือให้อณามิกาโกรธและยอมบอกว่าแท้จริงแล้วเธอปลอมตัวมา 

5. บทสนทนา 
จากการวิเคราะห์บทสนทนาในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า มีผลต่อเรื่อง คือ ช่วยการด าเนินเรื่อง 

คือ ให้รายละเอียดของเนื้อเรื่องหรือช่วยให้เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กับตอนนั้น ๆ เช่น ในตอนที่ตัวละครก าลัง
ท าอาหาร บทสนทนาก็จะเก่ียวกับข้ันตอนในการท าอาหาร ช่วยสร้างตัวละคร คือ ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวละครทั้งอาชีพ บุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละคร ช่วยสร้างบรรยากาศในการด าเนินเรื่อง  คือ              
ช่วยให้เนื้อเรื่องมีบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น เร้าใจหรือเร้าความอยากรู้อยากเห็นให้กับตัวละครและผู้อ่าน          
ช่วยสร้างความสมจริง คือ บทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ เกิดขึ้นได้จริงของมนุษย์ทั่วไป เช่น                  
บทสนทนาที่แสดงถึงอารมณ์ตลก ขบขัน หรือแสดงถึงอารมณ์โกรธแค้น และช่วยให้เรื่องกระชับ คือ               
บทสนทนาที่ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไร ได้โดยที่ไม่ต้องมีการบรรยายอย่างยืดยาว 
ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างทีแ่สดงให้เห็นถึงความส าคัญของบทสนทนาที่มีต่อความรักของตัวละครเอกฝ่ายชาย
หรือพระเอกและตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก ดังนี้ 

ช่วยสร้างความสมจริง 
บทสนทนาในเรื่อง “เจ้าสาวใต้อาณัติ” คือบทสนทนาระหว่าง “มาร์คัส” และ “นีรนารา” มีความว่า 
“ปล่อยนีนเดี๋ยวนี้นะ! ปล่อย! ไม่ต้องมายุ่งกับนีน!” 
หญิงสาวตวาดทั้งน้ าตาและพยายามดึงแขนออกจากการจับกุมของมาร์คัส เธอดิ้นรน โวยวาย      

และตวาดเสียงดังเหมือนเสียสติทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  
“ให้ผมปล่อยแล้วนีนก็จะฆ่าตัวตายงั้นเหรอ!” เขาตวาดใส่เธอเสียงดัง “บ้าไปแล้วหรือไง! ท าไมต้อง 

ท าร้ายตัวเองด้วย!” 
“นีนท าร้ายตัวเองเหรอ ตอนนี้นีนก าลังช่วยให้ตัวเองเป็นอิสระต่างหากเพราะนีนไม่อยากทนอยู่กับ

คุณ! คุณนั้นแหละที่ท าร้ายนีน คุณท าร้ายชีวิตนีนและท าให้นีนต้องเป็นแบบนี้ !” น้ าตาของนีรนาราไหลพราก 
หญิงสาวทั้งโกรธทั้งเสียใจและเจ็บปวดจนทนไม่ไหวอีกแล้ว 

“นีน...” มาร์คัสเรียกชื่อหญิงสาวด้วยความเจ็บปวดราวกับถูกกรีดหัวใจออกเป็นชิ้น ๆ เขารั้งร่างบาง
เข้ามากอดเอาไว้โดยไม่มีค าพูดแก้ตัวใด ๆ และได้แต่ขอโทษเธอในใจที่ท าให้เธอรู้สึกแย่ถึงขนาดนี้ 

(ฉัตรฉาย, 2561, น.225) 
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จากบทสนทนานี้ มีความสมจริง เพราะค าพูดของนีรนาราแสดงให้เห็นถึงอารมณ์โกรธ เสียใจ และ
ความรู้สึกเจ็บปวดของเธอ จากการที่เธอถูกมาร์คัสบังคับให้ท าตามใจของเขาทุกอย่าง เช่น บังคับให้เธอ             
เลิกติดต่อกับแนนเพ่ือมาอยู่กับเขาบนเกาะมันตรา และบังคับให้เธอมาอยู่ กับเขาห้าปีเพ่ือชดใช้หนี้สิบล้าน         
จนท าให้นีรนารารู้สึกอึดอัด สิ้นหวัง จนทนไม่ไหว เธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามพ่อของเธอไป ถึงแม้ว่ามาร์คัส
จะมาช่วยไว้ได้ทันก็ตาม ซึ่งอารมณ์เหล่านี้คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงของมนุษย์โลกทั่วไป และท าให้ผู้อ่านรับรู้
ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเธอได้จากบทสนทนาอย่างชัดเจน  

บทสนทนานี้ถือว่ามีความส าคัญต่อความรักของพระเอกและนางเอก เมื่อมาร์คัสได้รับรู้ถึงความรู้สึก             
ที่แท้จริงของนีรนารา มาร์คัสจึงเลิกท านิสัยที่ไม่ดีใส่นีรนาราแล้วหันมาดูแลเธออย่างดีแทน หลังจากนั้นเมื่อ        
ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันแบบไม่มีอคติต่อกันอีก จึงท าให้ทั้งคู่รู้สึกหวั่นไหวจนถึงข้ันรักกันและแต่งงานกันในที่สุด 

นอกจากนี้ยังพบลักษณะเฉพาะของบทสนทนาในนวนิยายรักของฉัตรฉายอีกด้วย คือ บทสนทนามี
ความส าคัญต่อความรักของตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่น ท าให้ความรักของพระเอกและนางเอก           
ไปในทางท่ีดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น เลิกอคติต่อกันหรือเปิดใจให้กันมากขึ้น และช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่ย่ าแย่
ต่อความรักของตัวละครเอก 

6. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 
จากการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า ตั้งชื่อเรื่องตามชื่อตัวละคร

ส าคัญ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นความส าคัญของตัวละครส าคัญนั้น ๆ ตัวละครส าคัญอาจเป็นตัวละครฝ่าย
ชายฝ่ายหญิงก็ได้ ตั้งชื่อเรื่องด้วยประโยค วลี หรือถ้อยค า ที่สละสลวยมีความหมายบ่งบอกถึงนัยที่เกี่ยวข้อง
กับโครงเรื่องหรือตัวละครในเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องด้วยการใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแก่นเรื่องหรือ
แนวคิดส าคัญของเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องตามค าเรียกธรรมชาติ เป็นการระบุค าที่เกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ เช่น     
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาว ทะเล ภูเขา พายุ เป็นต้น โดยน าค าต่าง ๆ เหล่านี้ ผูกเป็นวลีให้สละสลวยเป็น   
การแสดงแนวคิดส าคัญของเรื่องไปในตัว ตั้งชื่อเรื่องตามค าเรียกกาลเวลาและฤดูกาล มีลักษณะการตั้งชื่อ
เรื่องคล้ายคลึงกับการตั้งชื่อเรื่องตามค าเรียกธรรมชาติ คือ มีค าเรียกกาลเวลา เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า สาย
บ่าย เย็น เที่ยงคืน และค าเรียกฤดูกาลต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 

พิษพยัคฆ ์
ตั้งชื่อเรื่องด้วยประโยค วลี หรือถ้อยค า 
“พิษ” หมายถึง สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ  
ตั้งชื่อเรื่องด้วยการใช้สัญลักษณ์ 

“พยัคฆ์” หมายถึง เสือโคร่ง ซ่ึงเปรียบกับตัวละครเอกฝ่ายชายหรือพระเอก คือ ไตรภพ  
พิษพยัคฆ ์สื่อความหมายโดยนัยถึงตัวละครเอกฝ่ายชายหรือพระเอก ซึ่งพระเอกมีลักษณะนิสัยคล้าย

เสือโคร่งที่ฉลาด เงียบขรึมและสง่างาม แต่ก็แฝงไปด้วยความร้ายกาจ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได ้ 
มุกพราวตะวัน  
ตั้งชื่อเรื่องตามช่ือตัวละครส าคัญ  
“มุกพราว” มาจากชื่อของตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก คือ พราวมุก หรือ มุก นั้นเอง 
“ตะวัน” มาจากชื่อของตัวละครเอกฝ่ายชายหรือพระเอก คือ ทิพากร หรือ ซัน (Sun) ซึ่งหมายถึง 

ดวงอาทิตย์,พระอาทิตย์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตะวัน 
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มุกพราวตะวัน สื่อความหมายโดยนัยถึงตัวละครเอกทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหรือพระเอกและ
นางเอกเพราะเป็นการน าชื่อของทั้งสองตัวละครมารวมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นว่านวนิยายเรื่องนี้มีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับพระเอกและนางเอกเป็นหลัก 

จันทร์ในธารา 
ตั้งชื่อเรื่องตามช่ือตัวละครส าคัญ และตั้งชื่อเรื่องตามค าเรียกธรรมชาติ  
“จันทร์” หมายถึง พระจันทร์, ดวงจันทร์ มาจากชื่อของตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก คือ            

จันทกานต ์หรือ จันทร์ 
ตั้งชื่อเรื่องตามค าเรียกธรรมชาติ 
“ธารา” หมายถึง สายธาร, ล าธาร, น้ า มาจากชื่อของตัวละครเอกฝ่ายชายหรือพระเอก คือ วาริธร ที่

มีแม่ค าเป็นค าว่า วาริ, วารี ซึ่งมีความหมายว่า น้ า  
จันทร์ในธารา สื่อความหมายโดยนัยถึงตัวละครเอกท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหรือพระเอกและนางเอก

เพราะเป็นการน าชื่อของทั้งสองตัวละครมารวมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นว่านวนิยายเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
พระเอกและนางเอกเป็นหลัก อีกทั้งยังสื่อถึงนางเอกด้วยว่า จันทร์ซึ่งอยู่ในธารา เปรียบดังนางเอกซึ่งเป็นของ
พระเอก 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง พบว่า ลักษณะเฉพาะในการตั้งชื่อเรื่อง คือ ชื่อเรื่องจะต้องเกี่ยว
โยงกับนวนิยายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือมีความหมายโดยนัยที่สือถึงแนวคิดหลักและตัวละคร เช่น เกี่ยวกับ               
ตัวละครเอก คือ ตั้งชื่อโดยการใช้ชื่อตัวละครเอก เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของตัวละครนั้น ๆ หรือ             
เพ่ือบอกว่าเนื้อเรื่องส่วนมากมีตัวละครนี้มาเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมด การตั้งชื่อเรื่องยังเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญ         
คือ เพ่ือเน้นให้เห็นว่าในนวนิยายเรื่องนี้มีแนวคิดที่ส าคัญอย่างไร และต้องการแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด เช่น 
“เจ้าสาวใต้อาณัติ” แนวคิด คือ ความรักไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตใจกัน ดังค าว่า “ใต้อาณัติ” ซึ่ง “อาณัติ” 
หมายถึง ข้อบังคับหรือค าสั่ง เห็นได้จากการที่ “มาร์คัส” พยายามบังคับ “นีรนารา” ให้ท าตามใจเขาทุกอย่าง 
เช่น บังคับให้เธอไปอยู่บนเกาะมันตรากับเขาในฐานะผู้หญิงของเขาเป็นเวลาห้าปีจนท าให้นีรนาราทนไม่ไหว 
ตัดสินใจฆ่าตวัตาย แต่มาร์คัสมาช่วยได้ทัน หลังจากนั้นมาร์คัสจึงดูแลและเอาใจใส่นีรนารามากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการตั้งชื่อที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง คือ เพ่ือบอกว่านวนิยายเรื่องนี้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญ และ
เหตุการณ์นั้นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในนวนิยาย เช่น เรื่อง “วิวาห์หวานรานใจ” ซึ่ง “รณภพ” ที่เป็น
ตัวละครเอกฝ่ายชายและ “ลออองค์” ที่เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิง จ าเป็นต้องแต่งงานกัน เพ่ือปกป้องชื่อเสียง
ของลออองค์ที่ก าลังเสียหายจากข่าวที่ว่าเธอคือมือที่สามของครอบครัวคนอ่ืน ท าให้เหตุการณ์ส าคัญและ
จุดเริ่มต้นของเรื่องคือ “การแต่งงาน” 

7. กลวิธีการเล่าเรื่อง 
จากการวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในนวนิยายรักของฉัตรฉาย พบว่า ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดียวกัน

หมดทุกเรื่อง ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะในการเล่าเรื่อง คือ เล่าเรื่องแบบผสมระหว่าง “มุมมองแบบพระเจ้า” 
และ “มุมมองแบบผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง” โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เช่น 
“เขา” “เธอ” “หล่อน” รวมทั้งใช้ชื่อของตัวละคร  ดังตัวอย่าง 

เรื่อง “ร้อยเล่ห์มายามาลย”์ 
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ตัวอย่าง การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบมุมมองแบบพระเจ้า ที่เล่าถึงเรื่องราวของงานประกาศรางวัล
หงส์ทองและเรื่องราวของ “ขวัญชีวา” และ “คามินทร์” ซึ่งเป็นดาราชายเพื่อนสนิทของขวัญชีวา ดังความว่า 

“งานประกาศรางวัลหงส์ทองจัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเพ่ือมอบรางวัลให้กับ ‘คนบันเทิง’ 
ในหลากหลายสาขา เป็นก าลังใจในการท างานด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ก ากับ นักแสดง  เพลงประกอบละคร ฯลฯ นี่
จึงถือเป็นรางวัลส าคัญที่คนในวงการบันเทิงรอคอยเลยก็ว่าได้ในงานนี้ขวัญชีวาได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
นักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยม ในขณะที่คามินทร์ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงน าชายยอดเยี่ยมเช่นกัน 

ไม่เพียงเท่านั้น ละครเรื่อง ‘ณ ไร่ตะวันฉาย’ ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลละครยอดเยี่ยม                    
อีกต่างหาก เรียกได้ว่าหลังจากกวาดเรตติ้งอย่างถล่มทลาย ละครเรื่องนี้ยังเป็นที่จับตามองของใครต่อใครด้วย 

บรรยากาศในงานด าเนินไปอย่างราบรื่นทุกปี เพราะทีมงานจัดงานเป็นบุคคลที่มีฝีมือทั้งนั้น   ขวัญ
ชีวานั่งกับวีวี่และคามินทร์ที่ย้ายมาอยู่ในสังกัดเดียวกันกับเธอมาหลายเดือนแล้ว ทั้งสามคนคอยลุ้นรางวัลต่าง 
ๆ ตลอดงาน แม้ว่าคามินทร์จะพลาดรางวัลนักแสดงน าชาย แต่เขาก็ไม่เสียใจ เพราะได้เป็นถึงพระเอกละคร
เพ่ือสังคมท่ีได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลละครยอดนิยมด้วย” 

(ฉัตรฉาย, 2557, น. 402-403) 
จากตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบ “มุมมองแบบพระเจ้า” คือผู้เขียนรู้    

ทุกอย่าง เนื่องจากเล่าถึงงานประกาศรางวัลหงส์ทองอย่างละเอียดว่า เป็นงานที่จัดขึ้นปลายเดือนธันวาคมของ
ทุกปีเพื่อมอบรางวัลให้กับคนบันเทิงในหลากหลายสาขา เช่น นักแสดง ผู้ก ากับ ฯลฯ และ  เล่าถึง “ขวัญชีวา” 
ว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วย ส่วน “คามินทร์” ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้า
ชิงรางวัลนักแสดงน าชายยอดเยี่ยมเช่นกัน ที่ส าคัญผู้เขียนยังรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคามินทร์อีกด้วยว่า เขา
รู้สึกไม่เสียใจที่ไม่ได้รับรางวัลนักแสดงน าชายยอดเยี่ยมเพราะอย่างไรเขาก็เป็นถึงพระเอกละครเพ่ือสังคมที่
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลยอดนิยมเช่นกัน 

ตัวอย่าง การใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบมุมมองแบบผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละคร
เอกด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 รวมทั้งใช้ชื่อของตัวละคร ซึ่งเล่าเรื่องผ่านความคิดของตัวละคร “ขวัญ
ชีวา” ที่นึกถึง “ปฏิพรรธณ์” ว่า สิบเจ็ดปีแล้วที่ขวัญชีวาไม่ได้เจอกับปฏิพรรธณ์ทั้ง ๆ ที่บ้านพักของเขาและ
บ้านพักของพ่อเธอที่ไร่ระเบียงรักไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไร และปฏิพรรธณ์ยังเป็นเจ้านายของพ่อเธออีกด้วย และ
เธอก็ไปเยี่ยมพ่อที่ไร่ระเบียงรักบ่อยครั้ง แต่เธอกับปฏิพรรธณ์กลับไม่เคยเจอกันเลย แต่พอได้เจอกันอีกครั้ง 
เธอก็ท าให้เขารู้สึกไม่ดีกับเธอเสียแล้ว ดังความว่า 

“สิบเจ็ดปีแล้วที่เธอไม่ได้เจอผู้ชายคนนี้ทั้ง ๆ ที่บ้านพักของเขาในไร่ระเบียงรักกับบ้านของพ่อเธอก็
ไม่ได้ห่างกัน.แถมเขายังเป็นเจ้านายของพ่อเธอและก่อนหน้านี้เธอก็กลับบ้านไปเยี่ยมเยียนพ่อในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์บ่อยครั้ง แต่เธอกับเขาไม่ได้เจอกันเลย อาจเป็นเพราะช่วงสุดสัปดาห์เขาจะเดินทางมากรุงเทพฯ ก็
เป็นได้ ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ยังติดตามเรื่องราวของเขาผ่านค าบอกเล่าของผู้เป็นบิดากับตามหน้านิตยสารอยู่บ้าง 

แต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าการพบหน้ากันอีกครั้ง เธอก็ท าให้เขารู้สึกไม่ดีด้วยเสียแล้ว 
ช่างเถอะ! ปฏิพรรธณ์รู้สึกไม่ดีกับเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพ่ิมเรื่องถูกสาดเฉาก๊วยเข้าไปอีกเรื่องคง

ไม่ท าให้คนอย่างเขารู้สึกแย่กับ (อดีต) เด็กบ้านนอกอย่างเธออีกสักเท่าไรหรอก” 
(ฉัตรฉาย, 2557, น. 22) 
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จากตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบ มุมมองแบบผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง โดยเล่า
เรื่องผ่านตัวละครเอก คือ ขวัญชีวา ด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เช่น เขา หมายถึง ปฏิพรรธณ์, เธอ หมายถึง 
ขวัญชีวา และใช้ชื่อตัวละคร ได้แก่ ปฏิพรรธณ์ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉาย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบพ้ืนฐานในนวนิยายของฉัตรฉายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

โครงเรื่อง มีลักษณะเฉพาะ คือ โครงเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ที่เด่นคือโครงเรื่อง
ใหญ่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างตัวละครเอกฝ่ายชายหรือพระเอกกับตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก 
นอกจากนี้โครงเรื่องย่อยยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นความรักของตัวละครเอกกับ     
ตัวละครอื่น หรือความรักของตัวละครอ่ืนด้วยกันเอง ส่งผลให้เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของนวนิยายด าเนินเรื่องไปใน
ทิศทางท่ีเกี่ยวกับความรัก 

แนวคิด มีลักษณะเฉพาะ คือ แนวคิดหลักที่น าเสนอเก่ียวกับ “ความรัก” โดยมีมุมมองของความรักใน
รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ความรักคือการปรับความเข้าใจกัน เชื่อใจกันและกัน ดูแลและเอาใจใส่กัน หรือ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ครองหรือคนรัก การให้เกียรติต่อคนรัก รวมถึงความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่
ถูกต้อง ไม่ผิดต่อศีลธรรม เป็นต้น ส่งผลให้ผู้อ่านได้เห็นถึงมุมมองของความรักในรูปแบบที่หลากหลายและ        
เข้าใจความรักมากขึ้น 

ตัวละคร มีลักษณะเฉพาะ คือ มีตัวละครทั้งตัวละครที่มีมิติเดียวและหลายมิติ ตัวละครมิติเดียว มี
ลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป เช่น ถ้าเป็นบุคคลที่มีนิสัยดี ก็ดีไปหมดทุกอย่าง ทั้งความคิดที่
ดี เข้าใจผู้อ่ืนเสมอ ไม่เคยคิดร้ายหรือคิดจะท าร้ายใคร ส่วนการกระท าก็บ่งบอกว่าเป็นคนดีไปด้วย ตัวละคร
หลายมิติ  มีลักษณะที่น่าสนใจ คือ มีทั้งลักษณะนิสัยที่ดีและไม่ดี ซึ่งแต่ละนิสัยของตัวละครจะมีที่มาอย่าง
สมเหตุสมผล ท าให้ตัวละครมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น ตัวละครเอกของเรื่องมีลักษณะนิสัยที่ฉลาด เด็ดขาด 
มีความเป็นผู้น า ดูแล้วน่าเกรงขามหรือมีอ านาจ อาจเพราะตัวละครเหล่านี้มีอาชีพเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของ
ธุรกิจ ที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างสูง ซึ่งต้องมีความเด็ดขาด น่าเกรงขาม เพ่ือให้ดูมี
อ านาจในการควบคุมลูกน้องให้อยู่ในโอวาทของตน ตัวละครเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์
ทั่วไปได้มากขึ้น 

ฉาก มีหน้าที่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ คือ ท าหน้าที่ส่งผลต่อความรักของตัวละคร ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 
ฉากที่ส่งผลไปในทางที่ดีหรือท าให้ตัวละครสมหวังในความรัก และฉากที่ส่งผลไปในทางที่ไม่ดีหรือท าให้ตัว
ละครขัดแย้งกัน ฉากถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะท าให้เนื้อเรื่องด าเนินไปในทิศทางที่ดี
หรือไม่ดีก็ได ้

บทสนทนา มีลักษณะเฉพาะ คือ มีความส าคัญต่อความรักของตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่น  
ท าให้ความรักของพระเอกและนางเอกไปในทางที่ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่ย่ าแย่
ต่อความรักของตัวละครเอก เช่น คลี่คลายสถานการณ์ที่ท าให้ตัวละครเอกรู้สึกกังวลต่อความรักที่อีกฝ่ายมีให้กัน  

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง มีลักษณะเฉพาะ คือ ชื่อเรื่องจะต้องเกี่ยวโยงกับนวนิยายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หรือมีความหมายโดยนัยที่สือถึงแนวคิดหลักและตัวละคร ได้แก่ การตั้งชื่อเกี่ยวกับตัวละครเอก คือ ตั้งชื่อโดย
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การใช้ชื่อตัวละครเอก เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของตัวละครนั้น ๆ หรือเพ่ือบอกว่าเนื้อเรื่องส่วนมากมีตัว
ละครนี้มาเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมด การตั้งชื่อเรื่องยังเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญ คือ เพ่ือเน้นให้เห็นว่าในนวนิยาย
เรื่องนี้มีแนวคิดที่ส าคัญอย่างไรและต้องการแสดงให้เห็นถึงสิ่งใดและสุดท้าย การตั้งชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์
ส าคัญของเรื่อง เพ่ือบอกเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง และเหตุการณ์นั้นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในนว
นิยาย  

กลวิธีการเล่าเรื่อง มีลักษณะเฉพาะ คือ ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดียวกันหมดทุกเรื่อง คือ เล่าเรื่อง
แบบผสมระหว่าง “มุมมองแบบพระเจ้า” และ “มุมมองแบบผู้เขียนอยู่นอกเรื่อง” โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละคร
เอกด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 เช่น “เขา” “เธอ” “หล่อน” รวมทั้งใช้ชื่อของตัวละคร ส่งผลให้ผู้อ่าน
สามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้ 

นวนิยายรักของฉัตรฉายนั้น นับเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าด้านความรัก เพราะนวนิยายเหล่านี้มีโครงเรื่อง
เกี่ยวกับความรักท่ีน่าติดตาม เพลิดเพลินและยังมีแนวคิดหลักที่เก่ียวกับความรักในแง่มุมที่แตกต่างกันไป    ท า
ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงมุมมองของความรักในหลากหลายมุมมากยิ่งขึ้น ตัวละครต่าง ๆ ก็มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่มี
ความสมจริงและแตกต่างกันออกไปตามภูมิหลังของตัวละคร ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป
ได้มากขึ้น ฉากในนวนิยายช่วยให้ผู้อ่านสร้างจินตนาการต่าง ๆ ได้ดี อีกทั้งผู้เขียนยังใช้กลวิธีการเขียนทั้งกลวิธี
การตั้งชื่อเรื่องและกลวิธีการเล่าเรื่องในการเขียนนวนิยาย เพ่ือให้นวนิยายมีความสมจริงมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

บทความวิจัยนี้เน้นการศึกษาลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบพ้ืนฐานในนวนิยายรัก การศึกษาใน
ลักษณะนี้สามารถน าไปใช้ในการศึกษานวนิยายเรื่องอ่ืน ๆ หรือน าไปศึกษานวนิยายของนักเขียนคนอ่ืน ๆ ได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่อง ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในนวนิยายรักของฉัตรฉายส าเร็จได้ เนื่องจาก
บุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา และก าลังใจ  ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์ นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาบทความวิจัยเรื่องนี้ที่ ได้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ           
แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบบทความวิจัยทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ให้บทความวิจัยนี้ได้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ได้มอบความรู้ใน
วิชาการวิจัยทางภาษาไทย ให้ผู้วิจัยได้มีความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับบทความวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยที่คอยแนะน าและให้ก าลังใจ แก่ผู้วิจัยได้มีก าลังใจในการท าบทความวิจัยจนส าเร็จ 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ บิดา มารดา ญาติ-พ่ีน้องและมิตรสหาย ที่ได้ช่วยส่งเสริม และให้ก าลังใจ กันตลอดมา 
ในขณะที่ผู้วิจัยจัดท ารายงานการวิจัย 
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สิทธิในการจ้างตั้งครรภ์หรือการอุ้มบุญของคู่รักเพศเดียวกัน :  
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่มสีิทธิจา้งตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์  การอุ้มบุญคือการให้หญิงผู้อ่ืนมา
ตั้งครรภ์แทนเพ่ือก าเนิดบุตรให้ จากการปฏิสนธิภายนอกมดลูกหรือการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแทนคู่สามี
และภริยาที่ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยการปฏิสนธิโดยธรรมชาติ การปฏิสนธินั้นอาจจะใช้สเปิร์มหรือไข่จากคู่สามี
ภริยาหรือจากสเปิร์มหรือไข่ของคู่สามีภริยาคนใดคนหนึ่งผสมกับไข่หรือสเปิร์มที่ได้จากที่ผู้อ่ืนมาบริจาค แล้ว
จึงน าตัวอ่อนฝั่งเข้าใปในมดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ซึ่งทารกที่คลอดออกมาถือเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของคู่สามีภริยา ซึ่งการอุ้มบุญนั้นในปัจจุบันสามารถท าในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย   
แต่ต้องเป็นคู่สามีภริยาที่เป็นหญิงชายเท่านั้นและต้องจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การอุ้ม
บุญในประเทศไทยจึงถือว่ายังมีข้อจ ากัดต่อผู้ที่ต้องการมีบุตรแต่การสมรสไม่เป็นไปตามข้อบังคับ เช่น คู่รักเพศ
เดียวกันที่กฎหมายไทยยังไม่รองรับการจดทะเบียนสมรสของผู้ที่รักเพศเดียวกันเพศ จึงท าให้คู่รักเพศเดียวกัน
ไม่สามารถที่จะท าการจ้างตั้งครรภ์ได้เหมือนกับคู่สมรสชายหญิง จึงถือเป็นการปิดกั้นการมีบุตรโยวิธีการจ้าง
ตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญของผู้ที่รักร่วมเพศ แตกต่างกับบางประเทศที่ได้รองรับการการจ้างตั้งครรภ์หรือการอุ้มบุญ
ให้กบัคู่รักร่วมเพศ อย่างเช่นประเทศรัสเซีย ซึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิของพลเมืองไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นคู่
สมรสชายหญิง คู่สมรสเพศเดียวกันหรือแม้แต่ชายหญิงซึ่งไม่มีคู่สมรสก็สามารถใช้สิทธิในการจ้างตั้งครรภ์และ
เข้าถึงกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยจึงควรให้สิทธิและเปิดโอกาสให้แก่คู่รักเพศเดียวกันที่ประสงค์จะมี
บุตรโดยการจ้างตั้งครรภ์หรือการอุ้มบุญให้สามารถด าเนินการตามหลักการดังกล่าวได้เฉกเช่นคู่สมรสชายหญิง 
เพ่ือความเท่าเทียมกันในสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีในการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์, คู่รักเพศเดียวกัน, การจ้างตั้งครรภ์ 
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The right to hire a pregnancy or the merit-making of same-sex 
couples: study the law on qualifications for people who are entitled 

to hire a surrogate or carrying the merit in Thailand and Russia. 
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Abstract 

From the study of the use of reproductive medical technology. To bear is to have 
other women to become pregnant instead of giving birth to a child. From fertilization 
outside the uterus or outside fertilization in the body instead of a couple who cannot have 
children by natural fertilization. Fertilization may use sperm or eggs from a spouse. Or from 
the sperm or egg of one of the spouses mixed with the egg or sperm obtained from others 
to donate and then bring the embryo Implanted into the uterus of a pregnant woman. The 
infant is born as a legitimate child of a spouse. The merit-making that currently can be done 
in Thailand legally but must be a spouse only male and female, and must legally register 
marriage the carrying of merit in Thailand is still considered a limitation to those who want 
to have children but the marriage does not comply with regulations. Such as same sex 
couples that Thai law does not support marriage registration of same sex people Therefore 
making same-sex couples unable to hire a pregnancy like a spouse. Therefore, considered as 
a blocking of having children on the way to hire a pregnant or to hold merit for 
homosexuals Unlike some countries that support the employment of pregnancy or the 
offering of merit to homosexual couples Such as Russia. In which there is a law certifying the 
rights of citizens, whether the said person is a spouse, a man, a woman Same sex spouse 
Even men and women who do not have a spouse can exercise their right to hire a 
pregnancy and access law regarding medical technology. And legal measures regarding the 
protection of children arising from the use of Thai medical technology. Therefore, rights and 
opportunities should be given to same-sex couples wishing to have children by employing a 
pregnancy or carrying a merit in order to be able to perform according to the above 
principles, just like a male and female spouse. For greater equality in society. 
 
Keywords: Technology in medical fertility, Same sex couples, Pregnant employment 
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บทน า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ  ซึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์และให้ก าเนิดบุตรภายหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง  กฎหมายที่ใช้บังคับ
เพ่ือรับรองและคุ้มครองสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรในอดีตจึงมุ่งหมายจะคุ้มครองการ
ตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางธรรมชาติเท่านั้น ต่อมาเมื่อสังคมพัฒนาขึ้น คนในสังคมมีความรู้ความสามารถมากขึ้น จริง
มาการน าเอาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการแพทย์ 
จึงมีการน าเอาความรู้ทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาและแก้ไขปัญหา
ในสังคมส าหรับสามีภริยาที่อยู่กินด้วยกันเพ่ือหวังสร้างครอบครัวด้วยการมีทายาทไว้สืบสกุล 

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างให้การยอมรับและมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โดยในประเทศ
รัสเซียที่มีกฎหมายรับรองการอุ้มบุญหรือการใช้เทคโนโลยีในการแพทย์ด้านการเจริญพันธ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
ประเทศรัสเซียถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากมีบุตรไม่ว่ าจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีคู่สมรสหรือ
คู่รักร่วมเพศ หญิงรักหญิง หรือชายรักชายสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการเจริญพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ส าหรับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2558 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 แก้ไขปัญหาส าหรับครอบครัวที่ประสงค์จะมีบุตรแต่ไม่
อาจมีบุตรได้ตามความประสงค์  โดยวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้มีการตั้งครรภ์แทนไว้ตาม
มาตรา 21 โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของทั้งผู้ว่าจ้างตามสัญญารับตั้งครรภ์แทนและผู้รับจ้างตั้งครรภ์แทน ซึ่ง
ผู้ที่สามารถท าสัญญาว่าจ้างให้บุคคลอ่ืนตั้งครรภ์แทนได้นั้น จะต้องเป็นชายและหญิงที่มีสถานะเป็นสามีและ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร แต่ภริยาซึ่งเป็นคู่สมรสไม่อาจตั้งครรภ์ได้ตามความต้องการ  
อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สามารถยื่นค าร้องเพ่ือเข้าผูกพันตนในฐานะคู่สัญญาว่าจ้าง
ตั้งครรภ์ได้เฉพาะสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีสัญชาติไทยหรือสามีภริยาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
และจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีเท่านั้น  

ซึ่งหากพิจารณาจากสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปจะเห็นว่า รูปแบบการสร้างครอบครัวมีความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น การอยู่กินผูกพันฉันสามีภริยาระหว่างชายหญิงจึงมิได้มีแต่เฉพาะการจดทะเบียนสมรส
แล้วแต่เพียงรูปแบบเดียวเช่นในอดีต ขณะเดียวกัน เมื่อสังคมเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องทางเพศจึงมิได้ยึดติดให้
การสร้างครอบครัวจะมีเฉพาะชายหญิงเท่านั้น และมีแนวโน้มที่เปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตส าหรับ
คู่รักเพศเดียวกันดังเช่นนานาอารยประเทศตามร่างพระราชบัญญัติ  คู่ชีวิต พ.ศ... ดังนั้น จึงเห็นควร
ท าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายส าหรับคู่รักเพศเดียวกันในการท าสัญญาจ้างตั้งครรภ์แทน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 เพ่ือรองรับ
สิทธิและก าหนดหน้าที่ของคู่รักเพศเดียวกันตามร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ... 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการจ้างตั้งครรภ์แทนของคู่รักเพศเดียวกันตามกฎหมายไทยและกฎหมายรัสเซีย 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยศึกษาเอกสารจากหนังสือ ต ารา ค าอธิบาย

ทางกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ บทความและวารสารกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ทราบถึงแนวทางที่จะใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายส าหรับการจ้างตั้งครรภ์แทนโดยอาศัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ของคู่รักเพศเดียวกัน อันจะน าไปสู่การก าหนดคุณสมบัติและมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและก าหนดหน้าที่ของบุคคล  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการในสังคม ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่เก่าแก่และเป็นสถาบันมูล

ฐานที่มั่นคงที่สุดสถาบันหนึ่ง (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2556, หน้า 91) การสมรสเป็นจุดแรกเริ่มของนิติสัมพันธ์
ส่วนตัวระหว่างบุคคล (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2552, หน้า1) ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลเพศชายหญิง หรือไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็ย่อมประสงค์ที่จะมีครอบครัวของตนเอง ในปัจจุบันนี้ศาลใน
ต่างประเทศหลายประเทศเริ่มมีความตระหนักถึงบุคคลที่มีวิถีรักเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้น เช่น ในประเทศรัสเซีย 
เฉกเช่นเดียวกันกับประเทศไทยในปัจจุบันที่ ได้มีการเปิดกว้างด้านเพศสภาพมากขึ้น จึงมีการร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ…. ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฎษฎีกาและพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอาจมีการประกาศใช้ในอนาคต ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการเปิดโอกาสในคู่รักเพศเดียวกันได้มี
สิทธิในการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพ่ือใช้ชีวิตร่วมกันโดยผ่านการรองรับทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์
ในด้านทรัพย์สินจะแบ่งเป็นสินสมรสและสินส่วนตัว นอกจากนั้นคู่รักเพศเดียวกันยังได้รับสิทธิในการหย่า
ขาดกันเฉกเช่นคู่สามีภริยาชายหญิง แต่ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ .ศ… ยังไม่ได้มีการให้สิทธิคู่รักเพศ
เดียวกันในการมีทายาทสืบเชื้อสายไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมร่วมกันหรือการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยในการเจริญพันธุ์หรือการอุ้มบุญ จึงอาจท าให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับสิทธิด้านการ
มีบุตรไม่เทียมเท่าคู่สมรสที่เป็นชายหญิง 

การอุ้มบุญ หรือการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการเจริญพันธุ์ คือการปฏิสนธิของไข่ และสเปิร์ม 
ภายนอกมดลูกโดยไม่มีการร่วมประเวณี ด้วยการน าสเปิร์มของฝ่ายชายที่มีความต้องการจะเป็นบิดาและไข่
ของฝ่ายหญิงที่มีความต้องการจะเป็นมารดามาเพ่ือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยในการท าให้เกิดปฏิสนธิกัน
ระหว่างสเปิร์มและไข่และน าไปใส่ฝากไว้ในมดลูกของผู้หญิงที่รับอุ้มบุญ เพ่ือให้ผู้หญิงที่รับอุ้มบุญนั้นตั้งครรภ์
แทน (Pobpad,(2016).อุ้มบุญทางเลือกคนมีบุตรยาก.สืบค้นเมื่อ พ.ศ. 2562, https://www.pobpad.com/
อุ้มบุญ) และท าการคลอดบุตรออกมาแทนผู้เป็นมารดาที่อาจจะมีร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถที่
จะตั้งครรภ์ด้วยตนเองได้ โดยอาจท าให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อร่างกายได้เมื่อตั้งครรภ์เอง 

เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย  
ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการร่างกฎหมายขึ้นรับรองการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการเจริญ

พันธุ์ให้เป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

https://www.pobpad.com/อุ้มบุญ
https://www.pobpad.com/อุ้มบุญ
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ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558” โดยสาระส าคัญของวิจัยนี้อยู่ในหมวดสาม มาตรา 21 (1)     
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งวางหลักไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 การด าเนินการให้
มีการตั้งครรภ์แทนอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 21  

(1) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอ่ืน
ตั้งครรภ์แทน ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อย
กว่าสามป ี

(2) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายตาม (1) 
(3) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายตาม (1) 

ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้หญิงอ่ืนรับตั้งครรภ์แทนได้ทั้งนี้     
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ 

(4) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามีที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายดังกล่าว
ด้วย 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นข้อกฎหมายที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอ่ืนตั้งครรภ์
แทนตน โดยผู้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอ่ืนตั้งครรภ์แทนจะต้องเป็นสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดย
ชอบด้วยกฎหมายของไทย ปัจจุบันการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ผู้ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้จึง
ต้องเป็นชายและหญิงตามเพศท่ีถือก าเนิดเท่านั้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการรองรับการจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน จึงท าให้คู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถจด
ทะเบียนสมรสให้มีสถานะเป็นคู่สมรสได้ ซึ่งเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายได้  

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ โดยลักลอบอุ้มบุญจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งหากเป็นกรณีที่แพทย์ที่ด าเนินการ ให้มี      
การตั้งครรภ์แทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ หรือเรียกโดยย่อว่า “กคทพ.”  จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากมีการรับจ้างอุ้มบุญ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หาก
มีการซื้อ ขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และหากเป็นนายหน้า ชี้ช่องทางให้มีการตั้งครรภ์แทน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. (2015). สืบค้นเมื่อ พ.ศ.2462 

เทคโนโลยีการเจริญพันทางการแพทย์ในประเทศรัสเซีย 
ประเทศรัสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถเข้าถึงสิทธิในการใช้เทคโนโลยี   

ทางการแพทย์เพ่ือช่วยในการเจริญพันธุ์ โดยอนุญาตให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในเชิงสังคมและ    
เชิงพาณิชย์ โดยประเทศรัสเซีย ได้ประกาศใช้ “กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย” ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2554 หมายเลข 323-FZ บนพื้นฐานของการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในรัสเซีย ซึ่งได้รับรองโดยสภาดูมา
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และได้รับการอนุมัติจากสภาสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อ        
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 โดยระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
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เจริญพันธุ์ไว้ตามมาตรา 55 (FEDERAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION dated November 21, 
2011 No. 323-ФЗ) ดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการปฏิสนธิ
และการพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรกจะด าเนินการนอกอวัยวะของมารดา มารดาตั้งครรภ์แทน 

2. ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ข้อห้ามและข้อจ ากัดในการใช้งานได้รับการอนุมัติโดย
ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอนุญาต 

3. ชายและหญิงทั้งคู่แต่งงานและไม่ได้แต่งงานมีสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในที่ที่ได้รับความ
ยินยอมโดยสมัครใจจากการแทรกแซงทางการแพทย์ ผู้หญิงคนเดียวก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ด้วยความยินยอมโดยสมัครใจของเธอในการแทรกแซงทางการแพทย์  

โดยบุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการเจริญพันธุ์ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งคู่สามี
ภริยา คนโสด คนรักเพศเดียวกัน (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2557 ) 

4. เมื่อใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไม่อนุญาตให้มีการเลือกเพศของเด็กในอนาคต ยกเว้นในกรณีที่
มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดโรคที่สัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ 

5. พลเมืองมีสิทธิในการเก็บรักษาและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์เนื้อเยื่อของอวัยวะสืบพันธุ์และตัวอ่อน
โดยใช้เงินทุนส่วนบุคคลและวิธีการอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย  

6. เซลล์สืบพันธุ์เนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์และตัวอ่อนมนุษย์ไม่สามารถน าไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 
7. พลเมืองตั้งแต่อายุสิบแปดถึงสามสิบห้าปีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริจาคเซลล์สืบพันธุ์ที่มี

สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและได้รับการตรวจทางพันธุกรรมทางการแพทย์ 
8. เมื่อใช้เซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของผู้บริจาคพลเมืองมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจ

ทางการแพทย์การแพทย์และพันธุกรรมของผู้บริจาคเกี่ยวกับเชื้อชาติและสัญชาติของเขารวมถึงข้อมูลภายนอก 
9. มารดาที่ตั้งครรภ์แทนคือผู้ปกครองเด็ก (รวมถึงการคลอดก่อนก าหนด) ภายใต้สัญญาระหว่างคุณ

แม่ตัวแทน (ผู้หญิงที่แบกลูกอ่อนในครรภ์หลังจากถ่ายโอนตัวอ่อนของผู้บริจาค) และผู้ปกครองที่มีศักยภาพซึ่ง
ใช้เซลล์สืบพันธุ์ 

10. แม่ที่ตั้งครรภ์แทนอาจเป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่างยี่สิบถึงสามสิบห้าปีที่มีลูกสุขภาพดีอย่างน้อยหนึ่ง
คนซึ่งได้รับรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าพอใจซึ่งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
การแทรกแซงทางการแพทย์  ผู้หญิงที่แต่งงานตามข้ันตอนที่ก าหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียสามารถ
เป็นตัวแทนเสมือนได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสของเธอ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์
แทนไม่สามารถเป็นผู้บริจาคไข่ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการถือครองและการเกิดของเด็กเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผล
ทางการแพทย ์

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างตั้งครรภ์หรือการอุ้มบุญของคู่รักเพศเดียวกัน : ศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการรับจ้างตั้งครรภ์แทนในประเทศไทยและประเทศรัสเซีย พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่
รับรองการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีการคุณสมบัติ
ของผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 

611 

อาศัยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ พ.ศ.2558” ในฐานะคู่สัญญาจ้างตั้งครรภ์ ตามมาตรา21 (1) จะต้องเป็น
คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายไทย ซึ่งต้องเป็นคู่สมรสที่เป็นชายหญิงเท่านั้น ดังนั้น คู่รัก
เพศเดียวกัน ซึ่งไม่มีสถานะเป็นคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ จึงไม่อาจที่จะสามารถใช้สิทธิ
ยื่นค าร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์      
พ.ศ.2558 ด้วยเหตุไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติที่ต้องเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้คู่รักร่วม
เพศบางคู่ต้องไปอาศัยใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของประเทศอ่ืนที่เปิดโอกาสให้กับคู่รักร่วมเพศ
มากกว่ากฎหมายไทย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะมีบุตรไว้สืบสกุล ในขณะที่สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่ง
มีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นเดียวกัน แต่กลับมีบทบัญญัติที่ ก าหนดให้สิทธิแก่
พลเมืองกว้างกว่ากฎหมายไทย โดยสิทธิที่จะยื่นค าร้องขอมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์เกิดขึ้นได้ทั้ง
คู่สมรสหญิงชายที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คู่รักเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชายกับชาย หรือ
หญิงกับหญิง หรือกระทั่งชายโสดหรือหญิงโสดก็เป็นผู้มีคุณสมบัติทีส่ามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าทั้งประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย มีกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์เพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิของพลเมืองที่ประสงค์จะมีบุตรแต่ไม่
อาจมีบุตรได้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในครอบครัวตามสภาพความเป็นไปของ
สังคม โดยกฎหมายของทั้งสองประเทศต่างค านึงถึงความจ าเป็นของการมีทายาทไว้สืบสกุล เพ่ือด ารงเผ่าพันธ์
มนุษย์  อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายที่บัญญัติขึ้นของทั้งสองประเทศนั้นมีนัยยะที่แตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์บางประการ เช่น เรื่องของคุณสมบัติของคู่สัญญาจ้างตั้งครรภ์ ก็เป็นไปตามบริบทและ
ความจ าเป็นของประเทศในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อสังคมมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา กฎหมายที่ใช้บังคับของ
ในสังคมนั้น ๆ จึงต้องสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วย    

 
ข้อเสนอแนะ 

รัฐมีแนวโน้มที่จะรับรองและคุ้มครองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในการสร้างครอบครัวเช่นเดียวกับการ
สมรสของชายหญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงการให้สิทธิแก่คู่รักเพศ
เดียวกันที่ประสงค์จะมีบุตรสามารถด าเนินการจ้างตั้งครรภ์ได้เฉกเช่นกับคู่สมรสชายหญิง เพ่ือเติมเต็ม      
ความเป็นครอบครัวตามเจตนารมณ์ของการสร้างสถาบันพ้ืนฐานของสังคม เช่นในประเทศรัสเซียและเพ่ือให้มี
ความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นทางสังคมไทย ทั้งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของ
คู่รักเพศเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในสังคมหลายประการ โดยเฉพาะ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดียในกรณีที่มีเผยแพร่ข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ 
อาทิ แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยโดยมีการถ่ายรูปภาพ วิดีโอ อัดเสียง ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลลง
โซเชียลมีเดียจึงเกิดปัญหาส าคัญว่าการถ่ายภาพในสถานพยาบาลเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลดังกล่าว
หรือไม่และมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่างไรบ้าง 

ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่น ามาใช้ควบคุมการสื่อสารและมีเสรีภาพทางโซเชียล
มีเดียแต่ก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับการถูกถ่ายภาพของแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยไว้โดยเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ: ถ่ายภาพ, สถานพยาบาล, โซเชียลมีเดีย 
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Abstract 

Now a days, social media communication technology has played widely a role in 
societies, especially by the dissemination of various information via social media. In the 
event that the information of medical personnel, such as doctors, nurses, or patients are 
disseminated by taking pictures, video and sound recordings when they are working in the 
hospitals for posting to  social media, there is a significant problem that taking pictures in 
the hospital is a violation of the rights of the said persons or not and what legal measures 
are enforced. 

The research found that Thailand has laws regulating communication and social 
media freedom but there is no law specifically protecting the rights from being taken 
pictures of doctors, nurses or patients. 

 
Keywords : photography, hospital, social media  
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บทน า 
ในปัจจุบันมีการสื่อสารทางเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่ทุก

วงการ คือ โซเชียลมีเดีย ( Social Media ) โซเชียลมีเดียเป็นการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทั่วถึง
และรวดเร็ว เป็นการสื่อสารแบบเปิดกว้างจึงอาจท าให้ขาดความเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม เกิดการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารทางสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่อาจสร้างความเสียหายจากการ
กระท าต่าง ๆ อาทิ การคลอดบุตรในโรงพยาบาล มีคนกลุ่มหนึ่งถ่ายภาพเด็กโดยอ้างว่าเด็กน่ารักและเป็นสิทธิ
เสรีภาพจึงตามไปถ่ายภาพและโพสลงโซเชียลมีเดีย โดยมิได้รับอนุญาตจึงท าให้เกิดความพอใจแก่บิดามารดา
ของเด็กเนื่องจากแสงไฟจากโทรศัพทห์รือกล้องอาจท าให้สายตาเด็กมีปัญหาได้ รวมทั้งการโพสภาพเด็กอาจท า
ให้เกิดความเสียหายโดยการที่บุคคลอ่ืนน าภาพไปใช้ในทางไม่ดี เป็นต้น ดังนั้นการถ่ายรูปภาพ วิดีโอ อัดเสียง 
บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดียในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติ
หน้าที่นั้นหรือภาพผู้ป่วยขณะท าการรักษาอันเป็นปัญหาส าคัญมาสู่งานวิจัยนี้  

 
วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหากฎหมายเก่ียวกับการถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย 
2.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงในโซเชียล

มีเดีย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและสถานพยาบาล 
สถานพยาบาล ตามพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย (2561) ได้บัญญัติค าว่า สถานพยาบาล ไว้ว่า 

สถานพยาบาล (กฎ) น.สถานพยาบาลของรัฐรวมถึงสถานพยาบาลในก ากับของรัฐ สถานพยาบาลของ
สภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสถานพยาบาลอ่ืนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงก าหนด สถานพยาบาลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 มาตรา 4 
ได้บัญญัติไว้ว่า “สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมการประกอบวิชาชีพ กายภาพบ าบัดตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผน ไทยหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตาม 
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่” 

ผู้ป่วย ตามพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย (2561) ได้บัญญัติค าว่า ผู้ป่วย ไว้ว่า “ผู้ป่วย (กฎ) น.ผู้
ขอรับบริการในสถานพยาบาล” แพทย์ ตามราชบัณฑิตยสถาน ( 2556 )ได้บัญญัติค าว่า แพทย์ ไว้ว่า “แพทย์ 
น. หมอรักษาโรค" 
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การถ่ายภาพ หมายถึงการถ่ายภาพเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ในสถานที่นั้น 
โดยเป็นการเก็บสภาพแสงไว้ลงบนวัตถุไวแสงทางเคมี เช่นฟิล์มถ่ายภาพหรือวงจรไฟฟ้าไวแสง CMOS , CCD 
เป็นต้น โดยบรรจุอยู่ในอุปกรณ์ท่ีเราเรียกว่ากล้องถ่ายรูป (ศูนย์ข้อมูลและการบริการ,2559) โซเชียลมีเดียตาม
ราชบัณฑิตยสถาน ( 2556 ) ได้บัญญัติค าว่า โซเชียลมีเดีย ไว้ว่า “ สื่อสังคม หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้
เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน” การเผยแพร่ ตามราชบัณฑิตยสถาน ( 2556 )ได้บัญญัติ
ไว้ว่า เผยแพร่ ไว้ว่า “เผยแพร่ เป็นค ากริยา แปลว่า โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้”ในทาง
กฎหมายการเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้บัญญัติไว้ว่า “เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า “ท า
ให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือ
ภาพการก่อสร้างการจ าหน่ายหรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานท่ีได้จัดท าขึ้น” 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิส่วนบุคคลของมนุษย์มีอยู่ตามธรรมชาติไม่มีผู้ใดก าหนดหรือสร้างขึ้น เป็นหลักพ้ืนฐานที่มนุษย์

ย่อมมีและได้รับสิทธินั้นที่ไม่มีผู้ใดจะล่วงละเมิดได้อยู่ภายใต้หลักจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมทางสังคมและ
กฎหมาย สิทธขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่อยู่โดยเสมอภาคในการด ารงชีวิต การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมย่อมเกิด
การกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นจึงต้องมีกฎหมายควบคุมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยมีรัฏฐาธิ
ปัตย์หรือผู้ปกครองรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนในรัฐ การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของคนไทยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยค านึงถึงศักศรีดิ์ความมนุษย์ที่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเริ่มมีการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2540 เป็นฉบับแรก คุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว 
ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมทางสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจึงอาจมีการก าหนดสิทธิในการ
ด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมของมนุษย์ตามยุคสมัย อาทิ สิทธิในการสื่อสารการใช้อิเล็กทรอนิกส์ สิทธิในการ
เผยแพร่ เป็นต้น (มาลี วัชระชาญชัย,2556:1-19) 

กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความรวดเร็วท าให้การจัดเก็บข้อมูล การใช้ การ

เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลกระท าได้สะดวกและรวดเร็ว (สุขวสา ถมังรักสัตว์,2562:33) อย่างไรก็
ตาม แมบุ้คคลมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ แต่หากการสื่อสารเป็นไปในทางมิชอบและก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อ่ืนเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลซึ่งมีการ
รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ (มานิตย์ จุมปา,2561:82) ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มี
ปรากฏอยู่ในมาตรา 36 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันรวมทั้งการกระท าด้วย
ประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้  เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของ
ศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ” ด้วยเหตุนี้ การเผยแพร่ข้อมูลจึงต้องพิจารณาว่า หากเป็นข้อมูล
ของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วย แม้ว่าผู้กระท าจะมิได้กระท าต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง แต่ถ้าเป็นการ
ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมส่งผลต่อผู้ถูกกระท าและเป็นการละเมิดสิทธิ (นาจรีย์ ชยะบุตร,2560:33)  
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ส่วนทางด้านความเสียหายทางแพ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ โดยน าผลจากการกระท ามาวินิจฉัยว่า

ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนโดยผิดกฎหมายแล้วผู้ถูกละเมิดเสียหายจึงจะถือได้ว่าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการ
กระท าท่ีเป็นละเมิด(องอาจ เจ๊ะยะหลี,2558:24) โดยมีกฎหมายแพ่งที่เก่ียวข้อง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้
นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” และหากบุคคลใดเผยแพร่ข่าวซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทางท ามาหาได้ แม้ว่าบุคคลนั้นมิได้รับรู้ถึงข้อมูลแหล่งที่มาหรือผู้กล่าวข้อมูลนั้น
เพียงแต่เผยแพร่ ถือเป็นการกระท าที่ส่งผลเสียแก่ผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 423 
วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสี ยหายแก่
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดย
ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น 
แม้ท้ังเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้” และวรรคสอง “ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็น
ความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่ง
ข่าวสารเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” ซึ่งตามมาตรา 423 นี้ รวมถึงการส่งข้อความ
ทางอินเตอร์เน็ตด้วย (สุษม ศุภนิตย์,2555:89) 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 323 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับ

ของผู้อ่ืนโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ าหน่ายยา   
นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการ
ประกอบอาชีพนั้นแล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่า หาก
บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เผยแพร่ก็อาจมีความผิดดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ความลับตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 323 วรรคหนึ่งต้องเกิดจากกรณีเจ้าของข้อเท็จจริงมีความประสงค์จะเก็บข้อเท็จจริง
นั้นไว้เป็นความลับด้วย (คณิต ณ นคร,2561:206) ส่วนการที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตา 323 วรรคสอง 
บัญญัติว่า “ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อ่ืน อันตนได้ล่วงรู้หรือ
ได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน ” 
หมายความว่า หากเป็นความลับซึ่งผู้รับการศึกษาทราบในขณะอบรมแล้วน าไปเปิดเผยก็จะมีความผิดและต้อง
รับโทษเช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 วรรคหนึ่ง (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,2560:302) 

นอกจากนี้ การที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง ยังบัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าด้วย
ประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืนอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการ
กระท าในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทาง
เพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” และวรรคสาม 
บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือ
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ผู้ถูกกระท า อันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” บทบัญญัติดังกล่าวหากเป็นการถ่ายภาพ
ในห้องตรวจคนไข้ก็ย่อมอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าให้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญและความผิดฐานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวพันกันได้ อาทิ ความผิดฐานกระท าอนาจาร เป็นต้น 

ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาที่ 12983/2558 วินิจฉัยว่า การที่จ าเลยแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ที่ใต้
โต๊ะท างานของโจทก์ร่วมและบันทึกภาพสรีระร่างกายของโจทก์ร่วมตั้งแต่ช่วงลิ้นปี่จนถึงอวัยวะช่วงขามองเห็น
กระโปรงที่โจทก์ร่วมสวมใส่ ขาท่อนล่างและขาท่อนบนของโจทก์ร่วม โดยที่กล้องบันทึกภาพมีแสงไฟส าหรับ
เพ่ิมความสว่างเพ่ือให้มองเห็นภาพบริเวณใต้กระโปรงของโจทก์ร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การกระท าของจ าเลยส่อ
แสดงให้เห็นถึงความใคร่และกามารมณ์ โดยที่โจทก์ร่วมมิได้รู้เห็นหรือยินยอม อันเป็นการกระท าที่ไม่สมควร
ในทางเพศต่อโจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แม้จ าเลยจะมิได้สัมผัสต่อเนื้อตัว
ร่างกายของโจทก์ร่วมโดยตรง แต่การที่จ าเลยใช้กล้องบันทึกภาพใต้กระโปรงโจทก์ร่วมในระยะใกล้ชิด โดย
โจทก์ร่วมไม่รู้ตัวย่อมรับฟังได้ว่า จ าเลยได้กระท าโดยประสงค์ต่อผลอันไม่สมควรในทางเพศต่อโจทก์ร่วม โดย
ใช้ก าลังประทุษร้ายซึ่งตามบทนิยามมาตรา 1 (6) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การใช้ก าลังประทุษร้ายอันเป็น
องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 นอกจากหมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่
กายแล้ว ยังหมายความว่าท าการประทุษร้ายแก่จิตใจด้วย ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอันใด 
และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
การกระท าของจ าเลยดังกล่าว ท าให้โจทก์ร่วมต้องรู้สึกสะเทือนใจอับอายขายหน้า จึงถือว่าเป็นการประทุษร้าย
แก่จิตใจของโจทก์ร่วมแล้ว อันแตกต่างจากการที่บุคคลใช้สายตามองดูหน้าอก ช่วงขา หรือชุดชั้นในของหญิงที่
สวมใส่อยู่ไม่ว่าในที่ใด ๆ ดังที่จ าเลยกล่าวอ้างในฎีกา จึงไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกันได้ การกระท าของจ าเลย
จึงเป็นการกระท าอนาจารโจทก์ร่วม ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 แล้ว 
และที่จ าเลยฎีกาว่าห้องตรวจคนไข้ไม่ใช่สาธารณสถาน การกระท าของจ าเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 นั้น เห็นว่า ห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
เนินสง่า อันเป็นสถานที่ราชการซึ่งเป็นสาธารณสถาน แม้ประชาชนที่ไปใช้บริการในห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุ
จะต้องได้รับอนุญาตและผ่านการคัดกรองจากพยาบาลหน้าห้องตรวจก่อนดังที่จ าเลยฎีกา แต่ก็เป็นเพียง
ระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใช้บริการของโรงพยาบาลเท่านั้น หาท าให้ห้องตรวจคนไข้ดังกล่าวซึ่งเป็น
สาธารณสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมจะเข้าไปได้ ต้องกลับกลายเป็นที่รโหฐานแต่อย่างใดไม่ ห้องตรวจ
คนไข้ที่เกิดเหตุจึงยังคงเป็นสาธารณสถาน ดังนั้น การกระท าของจ าเลยจึงครบองค์ประกอบความผิดฐาน
กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแก หรือข่มเหงผู้ อ่ืน หรือกระท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความอับอาย หรือ
เดือดร้อนร าคาญในที่สาธารณสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 แล้ว 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  
การเผยแพร่ข้อมูลการรักษาระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในประการที่

น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจะกระท าไม่ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 มาตรา 7 
บัญญัติว่า “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะท าให้
บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยแต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
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ข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้” 
ดังนั้น การเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ หรืออัดเสียงในขณะที่ผู้ป่วยก าลังท าการรักษาหรือบุคลากรทางการแพทย์
ซ่ึงก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ย่อมอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพดังกล่าว 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นหากเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน รัฐย่อมมีสิทธิในการก าหนด

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือจ ากัดหรือการใช้เสรีภาพได้รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียด้วย (วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธ ารง
กุล,2560:28) ส าหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท า
ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  (1) 
โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การ
กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยของ
ประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  (3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อ
การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอัน
ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม(1)(2)(3) หรือ(4)” และในวรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง(1) มิได้กระท าต่อประชาชนแต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้กระท าผู้เผยแพร่หรือส่ง
ต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับและให้เป็นความผิดอันยอมความได้”  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 16 ยังบัญญัติด้วยว่า “ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืนและภาพนั้นเป็น
ภาพที่เกิดจากการสร้างขึน้ตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดโดยประการที่
น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท” และวรรคสองบัญญัติว่า “ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อภาพ
ของผู้ตายและการกระท านั้นน่าจะท าให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชังหรือได้รับความอับอายผู้กระท าต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง” ส่วนวรรคสามบัญญัติว่า 
“ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติชมด้วย
ความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท าผู้กระท าไม่มีความผิด” ส่วนวรรคสี่ 
บัญญัติว่า “ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้” ส าหรับวรรคห้าบัญญัติว่า   
“ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของ
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และให้ถือว่าเป็นผู้ เสียหาย”จากบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อบุคคลใดเผยแพร่ ตัดต่อ 
เปลี่ยนแปลงภาพบุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต แม้ว่าผู้นั้นจะมิใช่ผู้น าเข้าหรือ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ส่ง
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ต่อข้อมูลก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 16 ซึ่งรวมถึงกรณีภาพดังกล่าว
ดังกล่าวมีการบันทึกจากสถานพยาบาลด้วย (อภิชาติ รอดสม,2558:469)  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary Research)โดยการศึกษาค้นคว้าจากตัวบท
กฎหมาย ต าราวิชาต่าง ๆ และศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ทั้งหลายมาท าการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 

การวิจัยเอกสาร 
การวิจัยในส่วนนี้เพื่อตอบวัตถปุระสงค์การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการถ่ายภาพ

และแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวข้องดังนี้ 

ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ 
ส าหรับข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ

ถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย ต าราและหนังสือค าอธิบายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการถ่ายภาพใน
สถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแล้วผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 

ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายไทย 
2.ผู้วิจัยจะด าเนินการ วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่าน

และจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่องโยง หาความหมาย หาข้อสรุป 
3.สถานที่เก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเอกสารจ าพวกต ารา หนังสือ บทความ 

งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมาย จากหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า การเผยแพร่ภาพถ่ายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมีลักษณะเป็นการท าละเมิด
สิทธิเนื่องจากมิได้รับความยินยอมให้ถ่ายภาพ วิดีโอ อัดเสียงในขณะปฎิบัติหน้าที่หรือรักษาและมีการเผยแพร่
ลงโซเชียลมีเดียอาจก่อให้เกิดความเสียหาย โดยการถูกรังเกียจ อับอาย รวมทั้งเป็นการกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลที่จะไม่อนุญาตในผู้อ่ืนล่วงละเมิดได้ ในปัจจุบันจึงมีกฎหมายในการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ป่วยในการถูกละเมิดโดยการถ่ายภาพในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดียดังนี้  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 36 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาตรา 423 
นอกจากนี้ ยังอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 มาตรา 397 รวมถึงพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดคอมพิวเตอร์พ.ศ.2560 
มาตรา 14 มาตรา 16 และพบว่า กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกถ่ายภาพ
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ลงโซเชียลมีเดียนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้เพียงแค่การลงภาพอันเป็นเท็จ บิดเบือน ปลอมแปลง ตัดต่อหรือ
ดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วน แต่หากข้อเท็จจริงแล้วรูปภาพผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ผู้ละเมิด
ถ่ายภาพและเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียมิได้เผยแพร่รูปภาพที่เป็นเท็จ บิดเบือน ปลอมแปลง ตัดต่อหรือดัดแปลง
แต่อย่างใด จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมในการที่ผู้กระท าละเมิดเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอหรืออัดเสียง
บุคคลอื่น แม้ว่าภาพถ่าย วิดีโอ อัดเสียงนั้นจะเป็นเรื่องจริงที่มิได้ถูกบิดเบือน ปลอมแปลง ตัดต่อหรือดัดแปลง
ก็ตาม ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 รวมทั้งการที่แพทย์ปฎิบัติหน้าที่หรือการที่ผู้ป่วยรักษา
แม้ว่าภาพที่ถ่ายจะมิใช่เป็นความลับ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ก าลังจ่ายยาให้ผู้ป่วย แพทย์ก าลังจดบันทึก
อาการผู้ป่วยหรือผู้ป่วยนอนบนเตียงในโรงพยาบาล เป็นต้น และควรมีมาตรการในการก าหนดไว้ให้เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

 
อภิปรายผล 

ปัญหาการถ่ายภาพผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่ 
ผู้วิจัยพบว่า บุคคลมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกัน แต่การสื่อสารดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดการ

ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตนของผู้อ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 36 ได้
นอกจากนี้ การที่บุคคลใช้เสรีภาพของตนจนกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นท าให้เสียหายและได้รับผลจากการกระท า
ด้วยการถ่ายภาพของผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์อาจเป็นการท าละเมิดในทางแพ่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และมาตรา 423 รวมทั้งมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
323 มาตรา 397 และความผิดในลักษณะอ่ืน ๆ จึงควรมีมาตรการเพ่ิมโทษให้มากขึ้นกว่าบทบัญญัติเดิมและ
ควรมีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะเพ่ือคุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย ์

ปัญหาการถ่ายภาพผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์โดยถ่ายภาพ วิดีโอ อัดเสียงลงโซเชียลมีเดีย
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่ 

ผู้วิจัยเห็นว่า การเผยแพร่ภาพถ่ายผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลลงโซเชียลมีเดีย 
แม้จะมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อเท็จจริง หรือผู้กระท าอาจจะเป็นผู้ส่งต่อ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงก็ย่อมเป็น  
การเผยแพร่ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
มาตรา 14 มาตรา 16 และยังมีลักษณะเป็นการน าข้อมูลของผู้ป่วยมาเผยแพร่ อันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 ก็ตาม แต่มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่
เพียงพอต่อการป้องปรามพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดโทษและควบคุมการกระท า
ลักษณะดังกล่าวเอาไว้โดยเฉพาะเพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลต่างๆ รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ป่วยด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางสังคม 
ปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพซึ่งติดมากับเครื่องมือสื่อสารภายในสถานพยาบาล

จ านวนมาก ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคลากรทางสาธรณสุขและผู้ป่วยรัฐจึงควรมีการออกมาตรการทาง 
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กฎหมายก าหนดความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ 
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
เนื่องจากวิจัยนี้ค้นคว้าจากเอกสารทางกฎหมายประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงควรมีวิจัย

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับคดีที่มกีารถ่ายภาพ วิดีโอ อัดเสียงของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยและวิจัยเกี่ยวกับคดีที่
มีการละเมิดกฎหมายสุขภาพหรือสถานพยาบาล  

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาอาจารย์ธนวัฒพิสิฐจินดา ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 

คณิต ณ นคร (2561). ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ.กรุงเทพฯ: วิญญูชน 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2560). ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ.(ครั้งที่ 14) กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน.  
นาจรีย์ ชยะบุตร มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการข่มเหงรังแก

ออนไลน์. พ.ศ.2560 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย (2561). พจนานุกรมการสาธารณสุขไทยพ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี. นนทบุรี: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน. 
มานิตย์ จุมปา (2561). หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ.(ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
มาลี วัชระชาญชัย (2556). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล . สืบค้นเมื่อวันที่

19/10/2562,จาก http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4289 
วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธ ารงกุล. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2. พ.ศ.
2560 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ (2559). การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562,จาก 
http://www.pk.pnru.ac.th/qa/km/km_information.pdf?bid=111 

สุขวสา ถมังรักษ์สัตว์. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ . พ.ศ.2562วารสารเกษม
บัณฑิต ปีที่20 ฉบับที่ 1 

สุษม ศุภนิตย์ (2555). ค าอธิบาย กฎหมายลักษณะละเมิด.(ครั้งที่ 8) กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
องอาจ เจ๊ะยะหลี (2558). ค าอธิบาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลักษณะละเมิด. 

กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล 
อภิชาติ รอดสม.ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่อง การดูแลรักษาแบบประคับประคองใน

ระยะสุดท้ายของชีวิตและการน าความรู้ไปใช้.พ.ศ.2558วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 24 ฉบับที่ 3 

http://www.pk.pnru.ac.th/qa/km/km_information.pdf?bid=111


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
623 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนา่น 
ณัฐชยา พฤกษจ ารูญ1, ดวงพร แสงทอง2 

1,2สาขาวิชาการบริหารต ารวจ คณะมนษุย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
1Email: S59123450065@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรม
ราชทัณฑ์ จังหวัดน่านและเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัด
น่านจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ านวน 92 คน โดยใช้แบบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-Test และ 
F-Test  

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความส าเร็จใน
การท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน 
ด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ในการท างาน 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่าปัจจัยบุคคลที่มีด้าน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ 
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ABSTRACT 

The aims of this research were to study Motivation level of work of officials in the 
Department of Corrections, Nan and to compare work motivation of officials in the Department 
of Corrections, Nan. Classified by gender, age, education level , Work experience. The 
questionnaire was employed as a tool in data collection from a sample of  92  Personnel Of 
officials in the Department of Corrections. The statistics used for data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, T-Test and F-Test (one-way ANOVA). 

The results of this study revealed that : the personnel rated job performance motivation 
in overall and most aspects at a high level and Considering in each aspect, it was found that 
Responsibility Is at the highest level. Success in the workplace, respected, job description, job 
advancement and working environment at the high level. Compensation, policy and 
administration, personnel in the relation at the moderate level. Gender, age, education level, 
work experience are not different in supporting duty performance. 
 
Keywords ; Motivation , Working , Department of Corrections 
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บทน า 
ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้ระบบเรือนจ าซึ่งเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการลงโทษในหลาย
ประการตั้งแต่การแก้แค้นทดแทนการข่มขู่ยับยั้งและแบบทั่วไปคือการลงโทษผู้กระท าผิด เพ่ือยับยั้งมิให้ผู้อ่ืน
กระท าตามและเกรงกลัวที่จะกระท าผิดรวมทั้ง การข่มขู่ยับยั้งเฉพาะรายซึ่งเป็นการลงโทษตัวผู้กระท าผิด
โดยตรงเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระท าผิดอีกในอนาคต ขณะเดียวกันการจ าคุกยังเป็นการตัด
โอกาสในการกระท าผิดโดยแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมเพ่ือมิให้สามารถก่อความเดือดร้อนต่อสังคมได้อีกแต่
การแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมโดยวิธีการจ าคุกนั้นเป็นเพียงการแยกออกจากสังคมชั่วคราวเนื่องจาก
ผู้กระท าผิดเหล่านี้ต้องพ้นโทษและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมดังนั้น  การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังใน
เรือนจ าจึงมีการปรับเปลี่ยนจากวิธีการที่เน้นเพียงควบคุมพร้อมกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซึ่งปัจจุบันถือเป็น
ภารกิจส าคัญที่กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดเห็นได้จากพันธะกิจของกรมราชทัณฑ์ 
ที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ควบคุม ผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ (2) แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นพลเมืองที่
มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศการท างานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีลักษณะที่แตกต่างจากข้าราชการ
หน่วยงานอ่ืนๆ อีกทั้งต้องมีความรู้เฉพาะด้านและการใช้ทักษะในการท างานที่หลากหลายซึ่งต้องสร้างความ
เป็นมืออาชีพในการท างานให้บรรลุผลตามพันธะกิจของกรมราชทัณฑ์ที่ก าหนดตระหนักถึงการให้ความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญด้วยการเน้นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ด้านความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ( กองกรมราชทัณฑ์ 31 ก.ค.  2545 ) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จของงานในองค์กรและยังสร้างความสุขของผู้ท างานอีกทั้ง
องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็นเหตุที่ท าให้ผลงาน
และผลการปฏิบัติงานต่ าคุณภาพของงานลดลงไปแต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการท างานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ 
จังหวัดน่าน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
กรมราชทัณฑ์จังหวัดน่าน โดยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยตามประเด็นต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่านจ าแนกตาม  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและแต่ละ

ด้านแตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดที่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน 

จ านวนทั้งสิ้น 92 คน  
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในจังหวัดน่าน ตัวแปรที่จะใช้ใน

วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้
5. ประสบการณ์ท างาน 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน ได้แก่  
1. ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
2. ปัจจัยบ ารุงรักษา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านความสัมพันธ์ ในการท างาน ด้าน

นโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการท างาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารของหน่วยงาน รวมทั้งกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดอ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลไปประยุทต์ใช้ รวม

ไปถึงการก าหนดนโยบายและเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ 
จังหวัดน่าน 

2. เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์ในการสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรม
ราชทัณฑ์จังหวัดน่าน และกรมราชทัณฑ์จังอ่ืนๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

นิยามศัพท์ฏิบัติการ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ

พฤติกรรมนั้นด้วยคนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนที่มี
แรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย 
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2. การปฏิบัติงาน หมายถึง การด าเนินงานหรือกระท ากิจกรรมใด ๆภายใต้กฎระเบียบหรือหน้าที่หรือ
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

3. เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดน่าน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยจูงใจแรงจูงใจหรือแรงผลักดันให้บุคคลที่ ปฏิบัติงาน
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคลกระท าสิ่งต่าง ๆ 
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคลโดยแบ่งออกเป็นแรงผลักดันทั้งจาก
ภายนอกและภายในได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยการบ ารุงรักษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในขั้นตอนจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดองค์ประกอบแล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ (Herzberg and other.) ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other. ) 

มีปัจจยัหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน การปฏิบัติงาน 
ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจและองค์ประกอบค้ าจุนหรือองค์ประกอบสุขอนามัย   

องค์ประกอบจูงใจ 
เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจใน

การท างานประกอบด้วย 

ข้อมูลประชากร 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. ประสบการณ์ท างาน 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่
กรมราชทณัฑ์ จงัหวดัน่าน ได้แก่ ปัจจยั
จูงใจ (Motivation factors) 
1. ความส าเร็จในการท างาน  
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
ปัจจยับ ารุงรักษา  
1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
2. ดา้นความสมัพนัธ์ในการท างาน  
3. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  
4. ดา้นสภาพการท างาน  
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1. ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดี 
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคล
อ่ืน ๆที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดีการ
แสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

3. ลักษณะของงาน หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า 
หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการ
ตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้าในหน้าที่ หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษา
ต่อเพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

องค์ประกอบค้ าจุนหรือองค์ประกอบสุขอนามัย 
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อน

ประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 
1. เงินเดือน หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน

นั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 
2.โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้า

ในทักษะวิชาชีพ 
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
4. สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
5. นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
6 .สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น  แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะ

สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
7. ชีวิตส่วนตัว หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การไม่ถูกย้ายไปท างานใน

ที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว 
8. ความมั่นคงในงาน  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน 
9. การปกครองบังคับบัญชาหรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือความยุติธรรมของ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน” 

โดยการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 
ข้อ มีรายละเอียดดังนี้  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดที่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ านวน

ทั้งสิ้น 92 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีhเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น 

แบบตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 
3) รายได้ 4) ระดับการศึกษา 5) ประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดน่าน  ตาม
ปัจจัยทฤษฎี 2 ปัจจัยรวมข้อค าถามทั้งหมด 27 ข้อ แบ่งเป็น9ด้าน ได้แก่ 1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การ
ได้รับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6.
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 7. ด้านความสัมพันธ์ในการท างาน 8. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 9. ด้าน
สภาพการท างาน โดยจะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Rensis Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในแต่ละด้านโดยก าหนดค่าคะแนน

ส าหรับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุดตามล าดับ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้ Inferential Statistic (สถิติอนุมาน) ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่านแตกต่างกันจะทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ
วิเคราะห์ค่า T-test (Independent Sample T-test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกันและจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test (Independent Sample F-test) แบบ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA (One Way Analysis of Variance) เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล และ
วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบค าถามวิจัยโดยน าเสนอในรูปแบบของตารางสรุปผลและน า
ผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดน่าน สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มี

จ านวนคิดเป็นร้อยละ 68.5 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.5 และมีอายุ 36-40 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
54.3 รองลงมาคืออายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.8อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ25 – 30 ปี 
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คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับโดยส่วนใหญ่นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 77.2 รองลงมา คือสูงกว่า
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 22.8 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.1 
รองลงมารายได้ต่อเดือน  
20,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ประเภทประสบการณท างาน 1–10ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
77.2 และ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8  
 
ตารางจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน ด้านภาพรวม 

 
จากตารางจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 และเมื่อพิจารณารายด้าน 
สรุปได้ว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา ด้านความส าเร็จในการ
ท างานค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การท างานค่าเฉลี่ย 3.68 
ด้านสภาพการท างานค่าเฉลี่ย 3.57 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ย 3.52 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
3 ล าดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านความสัมพันธ์ในการท างานค่าเฉลี่ย 3.23 ด้านนโยบายและการ
บริหารงานค่าเฉลี่ย 3.12 และสุดท้ายที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการค่าเฉลี่ย 3.01 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ 
จังหวัดน่าน  

 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   ̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 3.97 .604 มาก 2 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.52 .748 มาก 6 
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.25 .665 มาก 1 
4. ด้านความรับผิดชอบ 3.97 .697 มากที่สุด 3 
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน 3.68 .832 มาก 4 
6. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.01 .817 ปานกลาง 9 
7. ด้านความสัมพันธ์ในการท างาน 3.23 .808 ปานกลาง 7 
8. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.12 .793 ปานกลาง 8 
9. ด้านสภาพการท างาน 3.57 .664 มาก 5 
ภาพรวมทั้งหมด 3.59 .482 มาก  
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ตาราง 2.1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ (n=92)สรุปเป็นตารางด้านภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
T-Test 

เพศ N  ̅ S.D. Sig 

ภาพรวม ชาย 63 3.52 .468 .937 

หญิง 29 3.75 .482 

 
เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่2.1 
 
ตาราง 2.2 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ (n=92) สรุปเป็นตารางด้านภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยแรงจูงใจ แหล่งความแปรปรวน ds SS MS F Sig 
ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 3 .270 .090 .379 .769 

ภานในกลุ่ม 88 20.927 .238 
รวม 91 21.197  

 
เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่2.2 
 

ตาราง 2.3 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา (n=92) สรุปเป็นด้านภาพรวม พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจ T-Test 

ระดับการศึกษา N  ̅ S.D. Sig 
 
ภาพรวม 

ปริญญาตรี 71 3.57 .498 .295 
 

สูงกว่าปริญญาตรี 21 3.68 .422 

 
เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่2.3 
 

ตาราง 2.4 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ (n=92) สรุปเป็นด้านภาพรวม พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจ T-Test 

รายได ้ N  ̅ S.D. Sig 
 
ภาพรวม 

10,000-20,000  70 3.56 .474 .508 
 

20,001-30,000 22 3.70 .504 
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เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ที่มีรายได้ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่2.4 
 
ตาราง 2.5 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ท างาน (n=92) สรุปเป็นด้านภาพรวม พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจ T-Test 

ประสบการณ์ N  ̅ S.D. Sig 
 
ภาพรวม 

1-10 ปี 71 3.61 .486 .891 
 11-20 ปี 21 3.52 .473 

เจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 2.5 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน มีการวิจัย

ศึกษาท่ีสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่

ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดน่านนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ใน
แต่ละส่วนตามความถนัดตามความรู้ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้จึงท าให้ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายที่ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนซึ่งแรงจูงใจในการท างานก็ขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถน ามาต่อยอดให้การท างานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายของงานนั้นๆ ดังนั้นในภาพรวมของแรงจูงใจการปฏิบัติงานนั้นจึงออกมาอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติง านของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน โดยจ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้และประสบการณ์ท างาน    

เพศ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ าแนกตามเพศ 
ดังนี้ เพศชายและเพศหญิงโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็น
เพราะว่าการที่ได้คัดเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะไม่มีการจ ากัดเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเพราะ
องค์การต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ดีไม่ได้เน้นเรื่องเพศในการปฏิบัติงานเพราะเมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานทุกคนก็ต้องปฏิบัติในกฎ ระเบียบ และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลที่มี แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติกา ระโส (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและ
งานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ศึกษาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด (โรงงานอยุธยา) ที่พบว่าด้านเพศมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

อายุ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ าแนกตามอายุ 
ดังนี้ อายุที่แตกต่างกันนั้นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า
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อายุที่แตกต่างกันได้คัดเลือกมาในต าแหน่งงานที่ถนัดตรงกับความสามารถแบ่งต าแหน่งงานชัดเจนจึงท าให้การ
มีอายุที่แตกต่างแต่การปฏิบัติรับผิดชอบไม่แตกตต่างกันเนื่องจากการได้รับงานที่ตรงกับต าแหน่งไม่เกี่ยวกับว่า
จะอายุเท่าไหร่เมื่อคัดเลือกมาปฏิบัติงานแล้วก็จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จึงเป็นเหตุผลที่แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับวิจัยของชาลิสา สุคนธพงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ส านักงานพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิจัยของสถาพร ไกรถวิล (2553) การศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่าด้านอายุมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อาจกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาท่ีระบุไว้ชัดเจนก่อนคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานจึงท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรง
กับต าแหน่งงานนั้น ๆจึงมีโอกาสท าให้องค์กรมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะระดับการศึกษาได้ไว้เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าจะปฏิบัติงานได้ตามความรู้ที่ได้ศึกษามาเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆด้าน
ความส าเร็จในการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาบทิพย์ ศิริชมพู (2554) การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมที่พบว่าระดับแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกันและดั่งวิจัยของโชติกา ระโส (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

รายได้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ าแนกตามรายได้ มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจกล่าวได้ว่า 
ส่วนมากนั้นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาเป็นส่วนใหญ่ จึงมีรายได้ตามขั้นต่ าที่เท่า ๆ กันตามระดับ
การศึกษาจึงมีรายได้ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากสอดคล้องกับวิจัยของสถาพร ไกรถวิล (2553) การศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี และยั ง
สอดคล้องกับวิจัยของ ชาลิสา สุคนธพงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในส านักงานพลังงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบว่ารายด้านไม่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ท างาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ท างานมากี่ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่
เหมือนกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้น ๆ  เหมือนกัน จึงเป็น
สาเหตุที่มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของชาลิสา สุคนธพงศ์ (2553) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในส านักงานพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน่ที่ในกรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่าน พบว่า

มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เสนอเป็นรายได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ด้านความส าเร็จ
ในการท างาน จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จังหวัดน่านมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นเพือ่ให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เล็งเห็น
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ว่าความส าเร็จของงานมาเป็นอันดับแรกๆ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้นหน่วยงานควรให้โอกาสทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย ด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นควรมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดในระดับ
ความรู้ความสามรถและเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ใหม่ๆ  ด้านความรับผิดชอบ ดังนั้น
เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นควรมอบหมายงานตามความรับผิดชอบในงานที่ถนัดตามความรู้
ความสามารถและความสนใจในงานจริง ๆ เพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การท างาน ดังนั้นเพ่ือให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นควรจัดให้มีการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้นเพ่ือให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นควรแก้ไขเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้าน
ความสัมพันธ์ในการท างาน ดังนั้นเพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ควรมีความจริงใจและซื่อสัตย์
ต่อกันรวมถึงควรยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกัน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ดังนั้นเพ่ือให้มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นหน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีระบบกลไกในการพิจารณาความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานด้วยความเป็นธรรม ด้านสภาพการท างาน ดังนั้นเพ่ือให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานควรตรวจสภาพแวดล้อมเช่น แสงสว่างอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมสม่ าเสมอรวมถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆให้มีความปลอดภัยอยู่สม่ าเสมอ  

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดน่าน ควรมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การปฏิบัติงานและจัดการประเมินความสามรถควบคู่ไปด้วย 
ข้อเสนอเชิงวิชาการ  
ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อหาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการ

สัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกและเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การก าหนดหลักเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะของประเทศไทยถือตามหลักสากลขณะท าการร่างประมวล
กฎหมายแพ่งและพาริชย์ ต่อมาเม่ือมีการร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบแปดปี โดยพิจารณาเกณฑ์อายุในการให้
ความคุ้มตามความรู้สึกผิดชอบและรอบรู้ผลดีและผลเสียแห่งการกระท าของตัวบุคคลซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะ เมื่อผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปีกระท าความผิดจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีโดย
ศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปีไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่กฎหมายมองว่าเป็นเด็กหรือ
เยาวชนแต่ก็ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ จึงมีปัญหาส าคัญว่าการก าหนดเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากเดิมยี่สิบปีบริบูรณ์เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ หรือไม ่

ผลการวิจัยพบว่า ประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย อาทิ ประเทศสเปนและอาร์
เจนติน่า ได้ก าหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุสิบแปดปีบริบูรณ์มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและผู้ที่มี
อายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นผู้เยาว์ซึ่งเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะมีความสอดคล้องกับกฎหมายเยาวชนและ
ครอบครัว การก าหนดหลักเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มุ่งให้ความ
คุ้มครองเยาวชนและการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปี 
 
ค าส าคัญ : ผู้เยาว์, เยาวชน, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ   
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Abstract 

During civil and commercial code draft, the threshold of adulthood in Thailand had 
adhered to international principles. Afterwards, the Juvenile and Family Court and Juvenile 
and Family Case Procedure Act was drafted to protect a minor under the age of 18. Age 
under protection is considered based on his/her conscience and awareness of good and bad 
of their actions; however, such protection is conflicted with the threshold of adulthood as a 
minor above 18 commits an offence; no legal proceedings shall be instituted in the juvenile 
and family court. A minor above 18 is, in accordance with the laws, not deemed as a child 
or juvenile and adult; This raises a question whether the age of majority at full 20 years in 
accordance with civil and commercial code is appropriate and in conformity with other laws 
or not.  

It was found that similar code of laws were used in Spain and Argentina and it was 
stipulated that a minor becomes legal age at full 18 years and he/she shall legally qualify to 
hold the rights and responsibility; on the other hands, a person under 18 shall be deemed 
as a minor. The threshold of adulthood is conformed to family and juvenile laws. In 
comparison, the threshold of adulthood in Thailand is stilled conflicted with the laws aiming 
to protect juvenile and determining rights and responsibility for a minor under 18. 
 
Keywords : Minor, juvenile,  threshold of adulthood 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายถึงอายุสิบแปดปี เมื่ออายุครบสิบแปด

ปีบริบูรณ์ กฎหมายให้ถือเป็นผู้เยาว์ กรณีที่ผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปีได้กระท าความผิดขึ้น ท าให้คดีดังกล่าวไม่
อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว ถือว่าเมื่อผู้ที่มีอายุกว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินยี่สิบปี
กระท าความผิดจะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลเดียวกับผู้บรรลุนิติภาวะ แต่ศาลอาจใช้พินิจลดโทษให้หนึ่งใน
สาม หรือก่ึงหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความรู้สึกผิดชอบของผู้เยาว์ยังมีไม่
เต็มที่ ซึ่งเป็นเหตุที่ต้องพิจารณาจากตัวผู้เยาว์ที่กระท าความผิดนั้น กล่าวคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
318 และ มาตรา 319 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว หรือแม้แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 มาตรา 45 และ มาตรา 49 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น แต่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองผู้เยาว์ที่มีอายุกว่าสิบแปดปี 
เช่นนี้ ตามนัยของกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงมุมมองทางกฎหมาย เกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุ
กว่าสิบแปดปี โดยพฤติการณ์ของผู้เยาว์แสดงให้เห็นถึง ความรู้ผิดชอบและสามารถรับผิดชอบตนเองได้ 
กฎหมายจึงไม่ไดใ้ห้ความคุ้มครองบุคคลกลุ่มนี้  

กฎหมายไทยไม่ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ไว้ชัดเจนท าให้เกิดความสับสนในเรื่อง
ของเกณฑ์อายุของบุคคลในสถานะต่าง ๆ ต่างจากกฎหมายในบางประเทศที่ก าหนดเกณฑ์อายุและสถานะ
บุคคลไว้ชัดเจน เช่น ประเทศอาร์เจนติน่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งชาติ อาร์เจนตินา ก าหนด
อายุการบรรลุนิติภาวะ คือ สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุต่ ากว่านั้นเรียกว่า “ผู้เยาว์” และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดการรบรรลุนิติภาวะ คือ บุคคลนั้นมีความเจริญทางสติปัญญาถือ
เป็นผู้ใหญ่ สามารถจัดการงานของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเองได้ ผู้เยาว์ที่มีอายุกว่าสิบแปดปี ถือเป็นผู้
ที่มีความเจริญทางสติปัญญาและสามารถจัดการงานของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้ระดับหนึ่ง อีก
ทั้งกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิได้ให้ความคุ้มครอง ซึ่งเป็นการเข้าใจง่ายหากประเทศไทยมีการ
บัญญัติเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองผู้เยาว์ เพ่ือลดช่องว่างในการให้ความ
คุ้มครองผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายอ่ืนๆให้ความคุ้มครองเช่นเด็กและเยาวชนและเพ่ือให้บุคคล
กลุ่มนี้ได้ใช้สิทธิที่พึงได้รับหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์ รวบรวม ข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปรับลดเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19 จากเดิมยี่สิบปีบริบูรณ์ลดลงเป็นสิบแปดปีบริบูรณ์  
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การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการบรรลุนิติภาวะ 
บรรลุนิติภาวะ ตามพจนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ดังนี้ “มีอายุถึง

ก าหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดย
สมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปี
บริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ท าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย”  

ความหมายของบุคคลธรรมดา 
บุคคลย่อมถือเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย เป็นผู้ซึ่งมีความสามารถในการถือสิทธิต่าง  ๆ ซึ่งน าไปสู่  

การใช้สิทธิที่เขามีต่อไป (อังคณาวดี ปิ่นแก้ว, 2560 : 17 – 24) โดยการเริ่มต้นสภาพบุคคลนั้นตามมาตรา 15 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเอาเมื่อทารกคลอดจากครรภ์มารดาแล้วและมีชีวิตรอดอยู่ การ
คลอดส าเร็จเมื่อทารกมีความเป็นอยู่แยกจากครรภ์มารดาแล้ว แม้จะมีลักษณะผิดธรรมชาติต้องถือว่าเริ่มสภาพ
บุคคลแล้ว (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2560 : 25-26) 

ความหมายของผู้เยาว์ 
ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะการบรรลุนิติภาวะหรือการพ้นจากภาวะผู้เยาว์ตามที่

กฎหมายก าหนด มีได้ 2 กรณี คือ (1) อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (2) อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ (สลิด ชูชื่น, 2552) 
แต่ได้ท าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ สมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว หรือเมื่อศาล
อนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้ความสามารถในการใช้สิทธิของผู้เยาว์ แยกได้ 2 กรณี คือกรณีที่ผู้เยาว์
สามารถใช้สิทธิกระท าได้เองตามฐานานุรูปและกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  
(กฎหมายคอมพิวเตอร์, 2562)  

ดังนั้นจึงสรุปความหมายของผู้เยาว์ได้ดังนี้ ความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ 
บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ความหมายตามมาตรา 318 และมาตรา 319 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ   
ผู้ที่มีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งตรงกับความหมายของเยาวชนตามบทบัญญัติมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  

แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะ 
การที่มนุษย์อยู่รวมกันในสังคมจะต้องอาศัยพ่ึงพากันและเกิดการแบ่งหน้าที่และสิทธิกัน อย่างไรก็ตาม

มนุษย์ทุกคนเกิดไม่สามารถจะท าทุกอย่างได้เหมือนผู้ใหญ่ทันทีเพราะสังคมมองว่ายังเด็กอยู่ โดยรัฐจึงต้องมี
การก าหนดการบรรลุนิติภาวะของประชาชน ตามหลักวิชารัฐศาสตร์เบื้อง ที่ก าหนดหน้าที่รัฐในการสร้างความ
มั่นคงแน่นอนแก่สังคม ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมใ้ห้ประชาชนในสังคมได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงแน่นอนกันถ้วน
หน้า รัฐจึงต้องเข้ามาจัดการโดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการก าหนดอายุว่าอายุเท่านี้ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิ
ภาวะและมีสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ (Wachiravit Kongkarai, 2560) แต่เดิมกฎหมายโรมันก าหนดอายุการบรรลุ
นิติภาวะเมื่ออายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ราวทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาประเทศในภาคพ้ืนยุโรปค่อยๆมีการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุผู้บรรลุนิติภาวะลดมาเป็นสิบแปดปีปริบูรณ์ ส าหรับในประเทศไทยเคยมีการหยิบยก
ปัญหานี้ขึ้นมาอภิปรายโดยมีผู้สนับสนุนให้ลดอายุการบรรลุนิติภาวะลงเป็นสิบแปดปีบริบูรณ์เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการช าระประมวลกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่าเกณฑ์อายุเดิม
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามที่เป็นจริงของคนไทยแล้วจึงควรคงไว้ตามเดิมคือยี่สิบปี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://www.the101.world/author/wachiravit/
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บริบูรณ์ ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบจากกฎหมายประเทศสวิสเซอร์แลน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลี และประเทศฟิลิปปินส์ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2560) ปัจจุบันการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในทุกระดับ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2560 ได้ปรับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกมีอายุ ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวัน
เลือกตั้ง (นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, 2561) เช่นนี้เพ่ือความสอดคล้องกับความสามารถตามกฎหมายของผู้มีอายุ
กว่าสิบแปดปี การลดหลักเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะจึงควรน ากลับมาพิจารณาใหม่ด้วย เหตุทั้งด้านสังคม
และวิชาการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของประเทศไทย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ความว่า“บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุ

นิติภาวะเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบรูณ์” ผู้มีอายุถึงก าหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มี
ความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะ
ผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์หรือเมื่อผู้เยาว์ท าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ดังนั้น ค าว่า”ผู้เยาว์”ตามประมวลกฎหมายนี้ หมายความรวมถึงผู้ที่มีอายุกว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินยี่สิบ
ปีบริบรูณ์ 

ประมวลกฎหมายอาญา 
“มาตรา 317  ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี” ค าว่า“เด็ก”ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่า ผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปี เป็นการให้ความหมายตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ความหมาย
ของผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้มีการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 318 และมาตรา 319 ความว่า 
“ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี” ตามบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้อายุของผู้เยาว์ที่
ประมวลกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองตรงกับอายุของเยาวชนตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา  4 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์  
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
กฎหมายได้บัญญัติว่าเด็ก  หมายถึงบุคคลที่มีอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ซึ่งถือว่า 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ถือยังเป็นเด็กตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้ส่วนเยาวชน
ต้องมีอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ถือเป็นเยาวชนตามกฎหมายฉบับนี้ 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วย  

การสมรส 
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พระราชบัญญัติดังกล่าวคุ้มครองเด็ก คือ บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่สมรส 
โดยมีการจดทะเบียนสมรสชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว แต่ไม่นับรวมการสมรสโดยพฤตินัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของต่างประเทศ 
ประมวลกฎหมายแพ่งสาธารณรัฐเช็ก  
“มาตรา 30 อายุของการบรรลุนิติภาวะ (1) บุคคลธรรมดาจะได้รับความสามารถตามกฎหมายอย่าง

เต็มที่ เมื่อถึงอายุของการบรรลุนิติภาวะ อายุของการบรรลุนิติภาวะจะมาถึงเมื่ออายุครบสิบแปดปี (2) ก่อน
ครบอายุของการบรรลุนิติภาวะจะได้รับความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับความสามารถ
ตามกฎหมายหรือโดยการสมรส ความสามารถทางกฎหมายที่ได้รับจากการสมรสไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการ
สมรสหรือท าให้การสมรสเป็นโมฆะ” (The Civil Code Act of the Czech Republic, 2012) ประมวล
กฎหมายแพ่งสาธารณรัฐเช็กได้อธิบายเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ การบรรลุนิติภาวะโดย
อายุ ในที่นี้ได้บัญญัติอายุของการบรรลุนิติภาวะคือ สิบแปดปีบริบูรณ์ บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีจะได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะผู้เยาว์ตามกฎหมาย และการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ซึ่งการบรรลุนิติภาวะโดย   
การสมรสจะไม่ถูกยกเลิกภายหลังแม้การสมรสจะสิ้นสุดลงหรือท าให้การสมรสเป็นโมฆะ 

รัฐธรรมนูญสเปน  
เกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะตามรัฐธรรมนูญสเปน “มาตรา 12 ชาวสเปนจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ

สิบแปดปี” (Spanish Constitution, 1978)  กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์คือผู้ที่พ้นจาก
ภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะโดยอายุเป็นพลเมืองผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและเชิงพาณิชย์แห่งชาติ ประเทศอาร์เจนตินา  
มาตรา 25 ผู้เยาว์และเยาวชน 
ผู้เยาว์คือผู้ที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

ตามประมวลกฎหมายนี้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งมีอายุสิบสามปีเรียกว่า เยาวชน (Civil Code and 
Commercial of the Nation, 2014) 

ตามบทบัญญัตินี้ ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ผู้ที่มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือผู้ที่พ้นจาก
ภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะ และ เยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบสามปี 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยในส่วนนี้เพ่ือสนับสนุนแนวคิดเรื่องการลดหลักเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะของประเทศ
ไทยจากเดิมยี่สิบปีบริบูรณ์ ลดลงเป็นสิบแปดปีบริบูรณ์ 

2. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย
ต่างประเทศ หนังสือ ต ารากฎหมาย บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนด
อายุการบรรลุนิติภาวะ  

3. ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่านตีความหมาย รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลจากหนังสือ ต ารากฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความที่เก่ียวข้อง จัดองค์ประกอบแนวความคิด ตีความ
ข้อมูลและสรุปผล 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. จากการศึกษาพบว่าประเทศประเทศไทยได้มีการใช้หลักเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ

ยี่สิบปีบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเปรียบเทียบจากกฎหมายประเทศสวิสเซอร์แลน 
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีและประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบางประเทศที่กล่าว
ข้างต้นมีส่วนร่วมในการช่วยร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย 

2. ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยร่างประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณิชย์ของประเทศไทยนั้นได้มีการเสนอร่างแก้ไขอายุการบรรลุนิติภาวะจากเดินยี่สิบปีเป็นสิบแปดปีด้วยเหตุ
ด้านสังคมและวิชาการและจะมีการประกาศใช้ภายในปีพ.ศ. 2565 ประเทศไทยซึ่งเดิมก าหนดหลักเกณฑ์อายุ
การบรรลุนิติภาวะโดยการเปรียบเทียบจากกฎหมายต่างประเทศ จึงควรมีการปรับแก้ไขอายุการบรรลุนิติภาวะ
เป็นสิบแปดปีด้วยเหตุด้านสังคมที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลตามกฎหมายไทย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์ตาม มาตรา  19 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายก าหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ 
หรือเมื่อผู้เยาว์ท าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้เยาว์ที่มีอายุกว่าสิบแปดปีตามประมวลกฎหมายนี้  ถือว่า
เป็นบุคคลในลักษณะที่มีสติปัญญาครบบริบูรณ์และสามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองได้แล้วพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2546) ซึ่งมุ่งคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ าสิบแปดปี จึงไม่ได้ให้
ความคุ้มครองผู้เยาว์ในช่วงอายุนี้ ทั้งนี้แม้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี จะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม
มาตรา 1448 แต่ยังมีข้อก าจัดเรื่องอายุในกฎหมายบางฉบับ เช่น การขอรับใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ การ
เลือกตั้ง การสมัครงานตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น ซึ่งหากผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก่อนมีอายุสิบ
แปดปีจะไม่สามารถกระท าการดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ ในทางกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาได้จ ากัด
ความสามารถในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาไว้ กล่าวคือผู้เยาว์จะไม่สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้เอง
หรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมหรือไม่  (ส านักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล, 2562) ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
4 ได้ก าหนดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปี ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีอายุสิบเจ็ดถึงสิบแปดปี ผู้เยาว์
ที่มีอายุกว่าสิบแปดซึ่งส่วนใหญ่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาแต่ยังถูกจ ากัดความสามารถในการท านิติกรรม 
ต่าง ๆ จึงควรให้มีการขยายความรับผิดและความสามารถในการท านิติกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อผู้เยาว์ใน       
ท านิติกรรมรวมทั้งการจัดการสิทธิและทรัพย์ของผู้เยาว์เอง 

จากการศึกษาพบว่าการก าหนดหลักเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะประเทศไทยได้เปรียบเทียบจาก
กฎหมายประเทศสวิสเซอร์แลน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีและประเทศ
ฟิลิปปินส์ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2560) เมื่อศึกษาจากประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งสาธารณรัฐเช็ก รัฐธรรมนูญสเปนประมวลกฎหมายแพ่งและเชิงพาณิชย์แห่งชาติ 
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ประเทศอาร์เจนตินา พบว่าประเทศดังกล่าวมีการก าหนดให้บุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุสิบแปดปี
บริบูรณ ์ซึ่งในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขอายุการบรรลุนิติภาวะจากเดิม
ยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นสิบแปดปีบรีบูรณ์ด้วยเหตุผลส าคัญด้านสังคม การพิจารปรับลดอายุการบรรลุนิติภาวะลงใน
อีกประมาณ 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป นิยามของค าว่าผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นจะ เปลี่ยน
จากคนอายุยี่สิบปีเป็น “คนอายุสิบแปดปี” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในช่วงประมาณ 140 ปีนับตั้งแต่
ต้นสมัยเมจิ (โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์, 2562) จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางด้านสังคมและกฎหมายทั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศผู้วิจัยเห็นว่าหลักเกณฑ์การก าหนดอายุการบรรลุนิติภาวะประเทศไทยควรมี
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องทางด้านสังคมและวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านสังคม 
แม้ว่าหลักเกณฑ์การก าหนดอายุในการบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้

ความหมายว่าบุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุยี่สิบสิบปีบริบูรณ์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสารถและสิทธิ
ต่างๆที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปีสามารถกระการได้ด้วยตนเอง เช่น การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นจนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งการพิจารณาคดีของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อ
กระท าความผิดพบว่าบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์จะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและผู้ที่มีอายุกว่าสิบแปดปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เมื่อกระท าความผิดจะได้รับการพิจารณาคดีโดย
ศาลเดียวกับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วแม้อัตราโทษของบุคคลกลุ่ มนี้จะน้อยกว่าผู้บรรลุนิติภาวะจึงควรมี        
การปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเกณฑ์อายุการบรรลุนิติภาวะจากเดิมยี่สิบปีบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 19 ให้ลดลงเป็นสิบแปดปีบริบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิต่างๆตามกฎหมายในสังคมไทย 

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
การวิจัยเรื่องนี้ค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายและวิเคราะห์จากความสามารถตามกฎหมายของบุคคล ซึ่ง

มีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นผู้เยาว์อายุกว่าสิบแปดปี จึงควรมีการแก้ไขปรับลดอายุการบรรลุนิติ
ภาวะเป็นสิบแปดปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย 
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ปรึกษา และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท าวิจัยครั้งนี้  อีกทั้งให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น
ต่างๆ อันเป็นคุณประโยชน์ ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กิตติศักดิ์ ปรกต.ิ (2560). หลักกฎหมายบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.  
อังคณาวดี ปิ่นแก้ว. (2560). ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ : 

วิญญูชน. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
644 

กฎหมายคอม พิว เตอร์ .  ( 2 562 ) .  ผู้ เ ย า ว์  หมายถึ ง .  สื บค้ น เมื่ อ  17  กั นย ายน 2562 .  จ าก :
https://pornwalai14981.wordpress.com/about/ 

โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์. (2562). จาก “เด็กสู่ผู้ใหญ่” ในนิยามของคนญี่ปุ่น. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2562. 
จาก : https://mgronline.com/japan/detail/9620000004833 

สลิด ชูชื่น. (2552). กฎหมายอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน.  สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562. จาก : 
https://www.gotoknow.org/posts/310408 

ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล. (2562) . ระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินคดีเด็ก. สืบค้น
เมื่อ 15 สิงหาคม 2562. จาก: http://www.satun-ju.ago.go.th/index.php/2013-06-22-10-53-25 

อรณิช รุ่งธิปานนท์. (2561). การก าหนดคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560. สืบค้น
เมื่อ 22 ตุลาคม 2562. จาก: http://library2.parliament.go.th/giventake/content_royrueng 
/2561/rr2561-apr3.pdf 

Wachiravit Kongkarai. (2560). ในสายตาของรัฐ ใครเป็นผู้ใหญ่บ้าง. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2562. จาก:  
https://www.the101.world/age-of-majority/?fbclid=IwAR3pTRRS0Q3FZBf-EBAwEfpV9J2 
MpoJEkH7UBsDQ0QsdO9ZRJXsXosalR7Q 
 

เอกสารอ่ืนๆ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
ประมวลกฎหมายอาญา. 
พจนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562. (ฉบับที่4)  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562. (ฉบับที7่) 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.  
Civil Code and Commercial of the Nation. (2014) 
Spanish Constitution.(1978)  
The Civil Code Act of the Czech Republic. (2012) 
 

https://pornwalai14981.wordpress.com/
https://mgronline.com/japan/detail/9620000004833
https://www.gotoknow.org/posts/310408
http://www.satun-ju.ago.go.th/index.php/2013-06-22-10-53-25
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_royrueng/2561/rr2561-apr3.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_royrueng/2561/rr2561-apr3.pdf
Wachiravit%20Kongkarai
https://www.the101.world/age-of-majority/?fbclid=IwAR3pTRRS0Q3FZBf-EBAwEfpV9J2MpoJEkH7UBsDQ0QsdO9ZRJXsXosalR7Q
https://www.the101.world/age-of-majority/?fbclid=IwAR3pTRRS0Q3FZBf-EBAwEfpV9J2MpoJEkH7UBsDQ0QsdO9ZRJXsXosalR7Q


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
645 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
: ศึกษาการสูบบุหรี่ในบ้าน 

สุภาดา สุภาลักษณ์
¹
, สุรศักดิ์ มีบัว2 

1,2นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
1Email : s59123440166@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส บุตรหรือญาติพ่ีน้อง ย่อมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคต่างๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบการสูบบุหรี่ใน
บ้าน และ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในบ้าน  เพ่ือวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ภายในบ้าน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผลการศึกษาพบว่า แม้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัวพ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้บัญญัติเรื่องความความรุนแรงในครอบครัว แตก่ฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุว่า
การสูบบุหรี่ในบ้านเป็นความรุนแรงในครอบครัว บุคคลในบ้านจึงยังไม่ได้รับความคุ้มครองและยังไม่ได้รับ   
การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควรจะเป็น จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการสูบบุหรี่ในบ้านให้
เป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งก าหนดมาตรการในการคุ้มครองการสูบบุหรี่ในบ้านตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
 
ค าส าคัญ : บุหรี่, ควันบุหรี่มือสอง, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  
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Abstract 

A person living with smoker i.e., their spouse, child or relative is at risks of many disease. 
This paper aims to 1) to study problem conditions and impacts from smoking at home 2) to 
study a concept, theory and principle of law concerning smoking at home in order to analyze 
problems and solutions to smoking at home. Qualitative research was utilized in the study. It 
was found that The Family Development and Protection Act B.E. 2562, Section 4 contained 
domestic violence; however, the laws did not categorized smoking at home as domestic 
violence, making a person living at home unprotected by such laws and no sufficient assistance 
given to the family. As such the laws concerning smoking at home should be amended, by 
rendering a home as non-smoking area, as well as measures concerning smoking at home as per 
The Family Development and Protection Act B.E. 2562 should be formulated.  
 
Keywords : cigarette, secondhand smoke, The Family Development and Protection Act B.E. 
2562 (2019) 
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บทน า 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มีการนิยามความรุนแรง

ในครอบครัว โดยมาตรา 4 บัญญัติว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่บุคคลใน
ครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิต ใจ 
สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว  โดยพบว่าคนที่สูบบุหรี่ทั่วโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่
ประมาณ 650 ล้านคน (ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2558, Website) ส่วนคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่หลายแสนคนต้อง
เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสองภายในบ้าน ปัจจุบันผู้หญิงที่มีสามีสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยง
เป็นมะเร็งปอดเพ่ิมขึ้น 24% และเด็กทารกที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ในบ้านมีโอกาสเกิดภาวะไหลตายเพ่ิมขึ้น 2 
เท่า (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2562, Website) 

การระบาดของการบริโภคบุหรี่เริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ท าให้ประชาชนของประเทศตอง
เผชิญกับปญหาของโรคที่เก่ียวของกับการได้รับควันบุหรี่ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนต
น ซึ่งมีอันตรายและก่อให้เกิดความพิการเรื้อรังหลายประเทศ ในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา พบวา
โรคเรื้อรังท่ีมีสาเหตุจากการได้รับครัวบุหรี่มือสองก าลังกลายเป็นปัญหา และเปนสาเหตุการตายสูงกว่าสาเหตุ
อ่ืนๆ การบริโภคบุหรี่มักเริ่มในช่วงวัยรุ่น เด็กและเยาวชน จะริเริ่มสูบบุหรี่ดวยเหตุผลต่างๆ เชน อยากรูอยาก
เห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหรี่ของพอแมและญาติ อิทธิพลจากเพ่ือน รวมทั้งอยากแสดงวา
ตนเองเปนผูใหญ (วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว และคณะ, 2549) 

ดังนั้น จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให่ผู้เขียนต้องการศึกษา
สภาพปัญหาและผลกระทบการสูบบุหรี่ในบ้าน รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
เกิดจากการสูบบุหรี่ภายในบ้าน เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในบ้านให้ดียิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบการสูบบุหรี่ในบ้าน  
2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ในบ้าน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้เขียนท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทความฉบับนี้ โดบแยกการอธิบาย ความหมายของ
บุหรี่ ความหมายของควันบุหรี่มือสอง การสูบบุหรี่ในประเทศ สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย กฎหมายเกี่ยวกับ
บุหรี่ และแนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพร่างกายของผู้อ่ืน ออกเป็นหัวข้อ
ดังนี้ 

1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ 
1.1 ความหมายของบุหรี่ 

บุหรี่นั้นท ามาจากใบยาสูบซึ่งในทางพฤกษศาสตร์พืชชนิดนี้มีชื่อว่า “Nicatiana Tubacam” 
ความหมายของค าว่าบุหรี่ตามพระราชบัญญัติยาสูบพุทธศักราช 2509 ระบุไว้ว่าบุหรี่คือยาเส้นที่มีลักษณะเป็น
ใบยาแห้งหรือยาอัด ถูกน ามามวนด้วยกระดาษหรือวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้งานแทนกระดาษหรือแม้แต่ใบ
ยาแห้ง โดยจะท าการหั่นยาสูบเป็นให้เป็นฝอย หรือที่เรียกกันว่ายาเส้น แล้วมวนด้วยกระดาษมวนยาเส้นหรือ
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ใบตองแห้ง จากนั้นจึงจุดไฟที่ส่วนปลายของมวนยาสูบเพ่ือสูบ เช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของบุหรี่ไว้ว่าหมายถึงซิกาแรตบุหรี่ซิการ์บุหรี่อ่ืนยาเส้นหรือยา
ปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบบุหรี่หมายถึงยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวนยาเส้นที่มวนสูบเองหรือยาเส้นที่ใช้กล้อง
ยาสูบ (อรวรรณ หุ่นดี, 2542, น. 16)  

สรุปได้ว่าบุหรี่หมายถึงยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวนยาเส้นหรือยาเส้นปรุงซิกาแรตซิการ์ ไม่ว่าจะมีใบยา
แห้งหรือยาอัดเจือปนหรือมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ท าขึ้นใช้แทนกระดาษหรือใบยาแห้งหรือยาอัดว่าด้วย
กฎหมายยาสูบ 

1.2 ส่วนประกอบของบุหรี่ 
เมื่อทราบค านิยามของบุหรี่แล้วผู้เขียนจะอธิบายส่วนประกอบของบุหรี่ในล าดับถัดไป โดยบุหรี่นั้นมี

ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ (อรวรรณ หุ่นดี, 2542, น. 16)  
1) ใบยาที่ใช้ท าบุหรี่ซิกาแรตมีนิโคตินประมาณ 30 มิลลิกรัม ส่วนใบยาที่ท ายาสูบกล้องมี 35 

มิลลิกรัม และในซิการ์มีสูงถึง 100 มิลลิกรัม 
2) สารประกอบอ่ืนๆ เช่น น้ าตาล แป้ง ไขมัน โปรตีน ฟีนอล กรดไขมัน และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน

ดินที่ใช้การเพราะปลูกใบยา 
3) กระดาษท่ีใช้มวนบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นพวกเซลลูโลส 

1.3 ความหมายของควันบุหรี่มือสอง 
ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ปลายมวนบุหรี่ที่ถูกจุดแล้วและควันที่ผู้สูบพ่นออกมา ค.ศ. 1928 เป็นปี

แรกที่มีการรายงานถึงอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่มือสองไว้อย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงเริ่มมีการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าการสูบบุหรี่มือสอง
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ไม่แตกต่างจากผู้ที่สูบบุหรี่เองและยังไม่มีรายงานที่ยืนยันถึงระดับความ
ปลอดภัยของการได้รับควันบุหรี่มือสอง 

ความคิดเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับควันบุหรี่มือสอง 
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายในครอบครัว 
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ควรจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวด้วยเช่นกันซึ่งสองปัจจัยหลักที่
ท าให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกบุหรี่คือ คนในครอบครัวขอร้อง และการมีปัญหาสุขภาพ เพราะฉะนั้นความร่วมมือ
ในระดับครอบครัวมีส่วนส าคัญมากต่อการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด โดยการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้
กระตุ้นหรือให้ค าแนะน า จะมีผลท าให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่าการสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ตนเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว และเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกริเริ่มพฤติกรรมการสูบบุหรี่สิ่งที่ได้ผลดี
ที่สุดคือการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูก ดร.ทพญ.ศิริวรรณ
เผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสูบบุหรี่ในครอบครัวว่า จากการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร     
ปีพ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีครัวเรือนทั้งหมด 20,593,402 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่มีคน
สูบบุหรี่ 4,049,366 ครัวเรือนท าให้คนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง  12,633,746 คน (ศิ
ริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, 2560, Website) 
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ด้าน ดร.จิราพร ชมสวน หัวหน้าโครงการทบทวนวรรณกรรมข้อมูลสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
การรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2560 กล่าวว่าจากผลการศึกษาการได้รับควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบ
ต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่น้อยไปกว่าคนที่สูบบุหรี่ซึ่งควันบุหรี่ท าให้คนใกล้ชิดมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดลม
อักเสบปอดบวม หอบหืด หูอักเสบโดยคนในครอบครัวของคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนใน
ครอบครัวของคนที่ไม่สูบบุหรี่เป็น 2 เท่า และมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 
ปีรวมทั้งควันบุหรี่ยังส่งผลต่อผู้หญิงตั้งครรภ์ท าให้มีโอกาสแท้งตกเลือดในระหว่างคลอดและหลังคลอดมากเป็น 
2เท่าของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ และลูกที่คลอดอาจมีน้ าหนักและความยาวตัวน้อยกว่าปกติ 
พัฒนาการทางด้านสมองช้ากว่าเด็กปกตอิาจมีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทและระบบความจ า (จิราพร 
ชมสวน, 2560, Website) 

1.4 ความเป็นมาของการสูบบุหรี่ในประเทศไทย 
ในประเทศไทยมีการใช้ยาสูบตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วโดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของเมอร์ซิเออร์

เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loube’re) อัคราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราเมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เขียนเล่าเรื่องประเทศสยามว่าคนไทยชอบใช้ยาสูบอย่างฉุนทั้งผู้ชายและผู้หญิง   
โดยได้ยาสูบมาจากเมืองมะนิลาในหมู่เกาะฟิลิปปินส์จากประเทศจีนและที่ปลูกในประเทศเองในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธ์ได้ทรงประดิษฐ์บุหรี่
ก้นป้านขึ้นเพ่ือสูบควันและอมยากับหมากพร้อมกัน  

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการผลิตบุหรี่ขึ้นโดยบริษัทที่มีชาวอังกฤษ
เป็นเจ้าของได้เปิดด าเนินการเป็นบริษัทแรก ใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนด้วยมือ 

ต่อมาในรัชสมัยพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการน าเครื่องจักรเข้ามาจากประเทศเยอรมนี 
และท าการผลิตบุหรี่ออกมาจ าหน่ายหลายยี่ห้อการสูบบุหรี่จึงแพร่หลายมากข้ึน 

จนกระท้ังใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบข้นโดยซื้อกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพายาสูบ
จากัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และด าเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้การควบคุมของ
กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง 

หลังจากนัน้รัฐบาลได้ซื้อกิจการของบริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค
เพ่ิมขึ้นแล้วรวมกิจการภายใต้ชื่อว่า โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังมาจนถึงปัจจุบัน (ประกิต วาทีสาธกกิจ 
และกรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2547) 

1.5 ส่วนประกอบของบุหรี่ 
สารที่ประกอบอยู่ในบุหรี่มีสารประกอบประเภทตางๆ อยู่ประมาณ 4,000 ชนิด และมีสารกอมะเร็ง

ไมถ่ึง 42 ชนิดซึ่งสารบางชนิดเปนสารทีอั่นตราย ไดแก่ (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541) 
1) นิโคติน เปนสารที่ท าให้ผู้ที่สูบบุรี่หรือผู้ที่มีการติดบุหรี่ ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองทั้งและยังเป็นตัว

กระตุนที่ผลต่อการกดประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ในขนาดเล็กน้อย เช่น การสูบบุหรี่ 1-2 มวนแรก อาจมี
ผลต่อการกระตุ้นท าให้รูสึกมีอาการกระปรี้กระเปรา แตถาสูบบุหรี่มากหลายมวนจะท าให้ไปกดประสาท
ส่วนกลาง และท าให้มีความรูสึกตาง ๆ ช้าขึ้นมาถึงรอยละ 95 ของนิโคติน จะไปจับอยูที่ปอด และบางส่วนจะ
จับอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มริมฝีปาก และถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดโดยการดูดซึมสารนี้เข้าไปจะส่งผลต่อต่อมหมวกไต
โดยตรง ทั้งยังท าให้อะดรีนาลีนในร่างกายเกิดการหลั่ง ความดันโลหิตจึ งสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็วและจังหวะ     



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
650 

การเต้นผิดปกติ หลอดเลือดบริเวณแขนและขาหดตัวลง รวมไปถึงระดับไขมันในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น การสูบบุหรี่ 1 
มวนร่างกายผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัม ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้คือ 1 
มิลลิกรัม ทั้งนี้การสูบบุหรี่ที่มีก้นกรองไม่ได้ท าให้ร่างกายได้รับสารนิโคตินน้อยลงได้ บางส่วนจะจับอยู่ที่บริเวณ
เยื่อหุ้มริมฝีปาก และถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดโดยการดูดซึมสารนี้เข้าไปจะส่งผลต่อต่อมหมวกไตโดยตรง ทั้งยัง
ท าให้อะดรีนาลีนในร่างกายเกิดการหลั่ง ความดันโลหิตจึงสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็วและจังหวะการเต้นผิดปกติ 
หลอดเลือดบริเวณแขนและขาหดตัวลง รวมไปถึงระดับไขมันในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น การสูบบุหรี่ 1 มวนร่างกายผู้
สูบจะได้รับสารนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัม ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้คือ 1 มิลลิกรัม ทั้งนี้การสูบ
บุหรี่ที่มีก้นกรองไม่ได้ท าให้ร่างกายได้รับสารนิโคตินน้อยลงได ้

2) ทาร์เป็นสารคลายน้ ามันดิบ ประกอบด้วยสารที่มีหลายชนิด ที่เกาะรวมกันเป็นสารสีน้ าตาลเป็น
สารทีก่่อใหเกิดโรคมะเร็งไดเชน มะเร็งปอด กลองเสียงหลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะและอ่ืน ๆ 
ซ่ึงรอยละ 50 ของทารจะไปจับที่ปอดท าให้มีผลข้างเคียงคือเกิดการระคายเคืองซึ่งเปนสาเหตุของการไอเรื้อรัง
ในคนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งซอง ปอดจะไดรับน้ ามันทารเขาไปประมาณ 30 มิลลิกรัม/มวน หรือ 110 กรัม/ป
บุหรี่ของประเทศไทยมีสารทารอยู่ระหว่าง 12 – 24 มิลลิกรัม/มวน 

3) คารบอนมอนอกไซด เปนกาซที่มีความสามารถท าลายการน าพาออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง มีผล
ให้ เม็ดเลือดแดงไมสามารถจับกับออกซิเจนไดเหมือนระยะเวลาปกติท าใหเซลล์รางกายเกิดอาการขาด
ออกซิเจน จะรูสึกมึนงง ท าอะไรได้ช้าลง และไม่มีแรงงาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าใหหัวใจต้องท างานหนักมากขึ้น
จนเปนโรคหัวใจได 

4) ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่มีผลต่อการท าลายเยื่อบุผิวหลอดลมส่วนตนท าใหเกิดอาการไอ
เรื้อรังมีเสมหะอยู่ตลอดเวลาโดยในชวงที่เราตื่นนอนตอนเชาจะมีเสมหะมากข้ึน 

5) ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่มีผลต่อท าลายเยื่อบุส่วนปลายและถุงลมท าใหผนังถุงลมบาง
และโปงพองโตมากยิ่งขึ้น และท าให้ถุงลมเล็กในปอดแตกจนเป็นถุงที่มขีนาดใหญท าใหลดพ้ืนผิวที่จะใช้จับและ
แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน ท าให้การที่เราหายใจเข้าออกลดลง จนเกิดอาการโรคถุงลมโปงพองในที่สุด 

6) แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ มีผลท าให้มีการแสบตาแสบจมูก หลอดลมมีการอักเสบ ไอ
และมีเสมหะมากกว่าปกต ิ

7) สารกัมมันตภาพรังสีในควันบุหรี่ของผู้ที่มีการสูบบุหรี่มีสารโพโลเนี่ยม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยูเปนสา
เหตุที่ท าใหเ้กิดโรคมะเร็งปอดและควันบุหรี่ยังเปนพาหะร้ายแรงมากสู่ร่ากายในการน าสารกัมมันตภาพรังสีท า
ให้บุคคลที่อยู่ใกล้เราที่ไม่ได้สูบบุหรี่หายใจเอาอากาศท่ีมีสารพิษเหลานี้เขาไปดวย  

1.6 สถิติการสูบบุหรี่ในประเทศไทย 
จากผลการส ารวจผู้ที่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของจ านวนประชากร พ.ศ. 2560 จากผลส ารวจ

พบว่าจากผู้ที่สูบบุหรี่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคนเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) 
และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 16.8) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน ๆ ครั้ง1.3 ล้านคน 
(ร้อยละ 2.3) กลุ่มอายุ 25-44 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ทีสู่งทีสุ่ด (ร้อยละ 21.9) กลุ่มอายุ 20-24 ปี (ร้อยละ 20.7) 
กลุ่มอายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 19.1) ส าหรับในกลุ่มของผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ14.4 กลุ่มเยาวชน 
(อายุ 15-19 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่ทีต่่ าทีสุ่ด (ร้อยละ 9.7)  
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แนวโน้มของการสูบบุหรี่ในจ านวนประชากรในอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มากนัก แต่ก็ยังลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และร้อยละ 19.1 ในปี 2560 จ านวน
ผู้ชายที่สูบบุหรี่มีจ านวนลดลงมากกว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่ โดยจ านวนของผู้ชายลดลง ร้อยละ 40.5 ในปี 2557 
เป็นร้อยละ 39.3 ในปี 2558 และร้อยละ 37.7 ในปี 2560 ส าหรับจ านวนของผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 2.2 ใน
ปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 ในปี 2558 และร้อยละ 1.7 ในปี 2560 อายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีและจ านวนปีของการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่
เป็นประจ าเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก 17.8 ปี ในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 
 

 
ที่มา : ส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ .ศ. 2561 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1.7 ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพร่างกายของผู้อ่ืน  
จากการศึกษาพบว่าควันบุหรี่มี 2 ชนิด คือ ควันที่เกิดจากควันตัวบุหรี่และควันที่เกิดจากการเผาไหม้ 

ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่เป็นควันที่ผู้สูบบุหรี่สูบจากมวนโดยตรง ควันเหล่านั้นจะกรองด้วยตัวยาสูบในบุหรี่ขั้น
หนึ่งก่อนจะถูกสูบหายใจเข้าไปในปอด ขณะที่ควันบุหรี่จากการเผาไหม้ที่ปลายบุหรี่และลอยไปในอากาศโดย
ไม่ผ่านการกรองจะมีสารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณที่มากกว่า สารเคมีประเภทนิโคตีนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และแอมโมเนียพบในควันที่เกดจากการเผาไหม้มากกว่าควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ โดยเฉพาะสารก่อมะเร็งคือสาร
ไนโตรซามิน พบมากกว่าถึง 50 เท่าจากการศึกษาพบว่าผู้ที่อยู่ในห้องที่มีควันบุหรี่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ถึงแม้
ไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่ก็ตาม จะได้รับสารไนโตรซามินจากการหายใจและสารดังกล่าวจะเข้าสู่ ร่างกายในปริมาณ
เทียบเท่าการสูบบุหรี่ที่มีก้นกรองถึง 15 มวน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในห้องเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่แต่ไม่ได้สูบบุหรี่จึงได้รับ
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อันตรายมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่เสียอีก ฉะนั้นผู้จะที่ต้องได้มีการสัมผัสกับควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน ๆ 
(สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, 2543, น. 3) 

จะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง หรือลูก และผู้อ่ืนจะได้รับพิษภัยโดยตรง
ควันบุหรี่อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย โดยหายใจเข้าออกเอาควันบุหรี่ชนิดที่เป็นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ 
ทั้งนี้พบว่าเด็กที่มีคนในครอบครัวบุหรี่จะมีอาการหลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น หลอดลมในปอดและหูชั้นกลางมี
การอักเสบ ปอดบวม  และโรคหืด ส่วนเด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์จะมีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน 
คลอดก่อนก าหนด ไปจนถึงมีโอกาสแท้งได้ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการได้รับสารจากควันบุหรี่ นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้ที่ท างานร่วมกับผู้สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปอดถูกท าลายรวมไปถึงมีอัตราการ
เกิดมะเร็งปอดสูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่กับผู้สูบบุหรี่จัด ทั้งนี้หนึ่งในสามของไม่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งปวดพบว่า
อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่แต่สามีสูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปวดมากกว่าผู้หญิงที่สามี 
ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ผู้หญิงเหล่านี้ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าถึง 3 เท่าและเสียชีวิตมากกว่า 

2. กฎหมายเกี่ยวข้องกับบุหรี่ 
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีสาระส าคัญ คือการก าหนดประเภท

ของสถานที่ใหมีเขตสูบบุหรี่เขตปลอดบุหรี่ หากเจาของสถานบริการที่มิได้มีการจัดสวนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 
เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่จะต้องระวางโทษ ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือถามิไดจัดเขตสูบบุหรี่ให้
เป็นไปตามมาตรฐานลักษณะที่กฎหมายก าหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาทหรือสถานที่นั้นๆ ไมได
มีเครื่องหมาย ในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑที่ก าหนดก็ตองระวางโทษปรบไม่เกิน 2,000 
บาท ส าหรับผูที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ก็ตองระวางโทษปรับไม เกิน 2,000 บาท เชนเดียวกัน ส าหรับ
สถานที่ตางๆ ที่อยูในขายของกฎหมายฉบับนี้บังคับไดแบ่งสถานที่ ดังนี้ สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 
“หามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด” ไดแก สถานที่สาธารณะดังตอไปนี้ 

1) รถยนต์หรือรถโดยสารประจ าทางท่ัวไป ทั้งรถปรับอากาศและรถทีไ่มปรับอากาศ 
2) รถยนต์โดยสารที่ท าการรับจางทั่วไป ทั้งปรับรถอากาศและรถทีไ่ม่ปรบัอากาศ 
3) ตูรถและรถโดยสารของการรถไฟ สวนที่มกีารปรับอากาศ 
4) เรือโดยสารประจ าทางและเรือโดยสารทั่วไป 
5) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 
6) ลิฟตโดยสาร 
7) รถรับสงนักเรียน 
8) หองชมมหรสพ 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดค านิยามของความรุนแรงในครอบครัวไว้ในมาตรา 4 หมายความว่า 

การกระท าใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้
อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ และได้ก าหนดค านิยามของค าว่าบุคคลในครอบครัวไว้ หมายความว่า ผู้บุพการี 
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ผู้สืบสันดาน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม
รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

การคุ้มครองสวัสดิภาพ 
มาตรา 22 การคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บุคคลในครอบครัวได้รับความปลอดภัย

มีความสัมพันธ์ที่ดี และป้องกันการกระท าความผิดซ้ า และให้หมายความรวมถึงการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การคุ้มครองหรือการป้องกันบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และ

การป้องกันการกระท าความผิดอาญาซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(2) การส่งเสริมหรือการสนับสนุนไม่ให้เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(3) การไกล่เกลี่ยหรือด าเนินการให้มีการประนีประนอมเม่ือเกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(4) การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ผู้ซึ่งถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
(5) การบ าบัดฟื้นฟูผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(6) การติดตามดูแลบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
มาตรา 23 ผู้ใดพบเห็นหรือทราบว่ามีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้แจ้งข้อมูลหรือข่าวสาร

กรณีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หรือแจ้งต่อศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวโดยตรง เพ่ือให้การคุ้มครองสวัสดิภาพการแจ้งตามวรรคหนึ่ง
อาจกระท าโดยวาจา เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ การแจ้ง
ดังกล่าวเมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทาง
ปกครอง 

มาตรา 24 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวตามที่ได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้า เพ่ือด า เนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ระเบียบการศึกษา 
การด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย

ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารจาก ต าราทางกฎหมาย และทางวิชาการ บทความวิชาการทางกฏหมายและข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ในบ้านให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (conceptual 
framework) หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
ผู้เขียนได้ก าหนดประเด็นปัญหาการสูบบุหรี่ภายในบ้านตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ

คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาปรับใช้ในกรณีศึกษาในเรื่องของการก าหนดสภาพปัญหาและ
ผลกระทบการสูบบุหรี่ในบ้าน ประกอบกับการเสนอแนวทางในการเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนการให้กรอบ
แนวทางในการด าเนินการ 
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3. วิธีด าเนินการศึกษา 
การด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายความรูและทัศนคติการไดรับควันบุหรี่
ภายในบ้านจากผูสบบุหรี่ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่และศึกษาปัจจยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ เพ่ือใหการวิจัย
ครั้งนี ้เปนไปตามวัตถปุระสงคในการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่อง ปัญหาการสูบบุหรี่ในบ้านเป็นภัยต่อครอบครัว
เนื่องจากควันบุหรี่มือสอง  

4. การรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มา

จากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้องกับการสูบบุหรี่ในบ้าน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

ได้แก่ บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 บทกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ในบ้าน เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ก าหนดกระบวนการในการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบการสูบบุหรี่ในบ้าน 
 

ผลการวิจัย 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ที่มีการนิยามความ

รุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 บัญญัติว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่าการกระท าใด ๆ ที่บุคคล
ในครอบครัวได้กระท าต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชี วิต ร่างกาย จิตใจ 
สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว 

จากการศึกษากฎหมาย เรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ในบ้านครอบครัวนี้ได้กล่าวถึงลักษณะที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลภายในบ้านรวมทั้งท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในบ้านนั้นย่อมเข้าข่ายความผิดด้านความรุนแรง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ในมาตรา 4 เรื่อง    
การสูบบุหรี่ในบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวรุ่นอ่ืนๆ นับเป็นสภาพปัญหาของผู้ที่ได้รับครัว
บุหรี่โดยตรงกับการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่สูบบุหรี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากควันบุหรี่ที่ผ่นออกมานับเป็น
สาเหตุของการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆตามมาและยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานใด ดังนั้น
ผู้ท าวิจัยเห็นว่าควรมีกฏหมายเพ่ือคุ้มครองกลุ่มครอบครัวที่บุคคลในบ้านสูบบุหรี่ ให้ห่างไกลจากควันบุหรี่ 
กฎหมายฉบับนี้อาจมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการสูบบุหรี่ในบ้านซึ่งเป็นเหตุความ
รุนแรงในครอบครัว ดังนั้นอาจถูกส่งบ าบัดหรือฟ้ืนฟูเยียวยาหรือถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้เด็กถ้าบุหรี่เป็นพิษต่อ
เด็กหรือบุคคลในครอบครัว 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาในเรื่องการสูบบุหรี่ในบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวและจะเป็น

สภาพปัญหาและผลกระทบต่อบุลคลที่ได้รับควันบุหรี่ในบ้านซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ หรือโรคปอด สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายกับทุกคน ที่ได้รับควันบุหรี่อยู่เป็นประจ าและต่อไปใน
อนาคต จากการศึกษาด้านความรุนแรงด้านสุขภาพของคนรอบข้างของผู้ที่สูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยตรง นอกจากนีต้ามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 มาตรา 4 
ที่มีการนิยามความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท าต่อกัน
โดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือ
ชื่อเสียงเช่น เด็กหรือภรรยาที่สามีสูบบุหรี่และจากผลการวิจัย พบว่าครอบครัวที่สามีไม่สูบบุหรี่ไม่มีความเสี่ยง
เท่ากับครอบครัวที่สามีสูบบุหรี่ จากข้อกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายยังไม่ได้มีการบัญญัติ
คุ้มครองบุคคลภายในบ้านจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ 

ดังนั้น จากการศึกษาจากเอกสารบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติถึงลักษณะ และ
ก าหนดขอบเขตจากข้อกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวคิดทฤษฏีว่าด้วยการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่และการ
สังเคราะห์มาตรการคุ้มครองการสูบบุหรี่ในบ้านตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ.2562 จากการอภิปรายผลแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในครอบครัวโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในครอบครัว โดยการคอยดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น และควรจัดให้มีกิจกรรมภายใน
บ้านให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่
สูบบุหรี่ภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่สูบบุหรี่ได้รับการสนุบสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ท าให้ไม่
ก่อปัญหาและไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรสร้างกฎบ้านปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นวิธีการที่ครอบครัว
สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ และการมีกฎบ้านปลอดบุหรี่จะช่วยลดปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลใน
ครอบครัว และช่วยลดปัญหาการเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสองอีกด้วย วิธีนี้สามารถป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่
ภายในบ้านได้อีกด้วย หากมกีฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะไม่กล้าสูบบุหรี่เพราะกลัวความผิด
ตามกฎหมาย จะท าให้ผู้ทีสู่บบุหรี่ให้ความร่วมมือโดยการไม่สูบบุหรี่ และท าให้บ้านน่าอยู่สมาชิกในบ้านปลอด
จากควันบุหรี่และไม่เสี่ยงเกิดโรคจากควันบุหรี่มือสองอีกด้วย 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ภายในบ้าน 
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในด้านกฎหมาย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าว 
อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคมทั้งในครอบครัว และต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคน รวมทั้งหากมีการออกกฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในบ้านที่ชัดเจน ผลที่คาดว่าอาจจะได้รับต่อ
ครอบครัวและสังคมก็จะได้รับการแก้ไขปรับปรุง และท าให้สมาชิกในบ้านไม่ต้องเสี่ยงเกิดโรคจากควันบุหรี่อีก
ต่อไปอีกทั้งยังลดมลพิษในอากาศ ท าให้มีสุขภาพที่ดี และท าให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในเรื่องข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
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1.1 ควรจัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายที่เก่ียวกับการคุ้มครอง
สถาบันครอบควันเกี่ยวการได้รับควันบุหรี่มือสอง และเพ่ือลดการสูบบุหรี่ในอนาคตเพ่ือไม่ให้เกิดพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชน  

1.2 ควรจัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการ และทักษะการเรียนรู้ในชุมชนให้กับครอบครัวและผู้ที่
สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อสร้างพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ให้แก่เด็กและคนในชุมชน 

1.3 ควรมีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมการ
ท าหน้าที่ที่ดีในครอบครัว คอยดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว และส่งเสริมการต่อต้านการสูบบุหรี่ในชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 มาตราทางสังคมคือ คนในชุมชน คนในหมู่บ้าน นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่นควรที่จะเป็นหู

เป็นตาและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในบ้านแต่ละชุมชน เพ่ือให้ห่างไกลจากเด็กและบุคคล
ในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่ และควรจัดหากิจกรรมเพ่ือชักจูงให้เด็กออกก าลังกายหรือการกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบจากผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ 

2.2 ควรมีการวิธีป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานที่ ที่เหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่หรือครอบครัวที่สูบ
บุหรี่ และควรจัดให้มีกิจกรรมภายในครอบครัว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ไม่สูบบุหรี่โดยกิจกรรมควรมีพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

2.3 ควรรณรงค์ให้มีการสร้างมาตรการบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่สูบบุหรี่ได้รับการสนุบสนุนช่วย
เหลือจากสมาชิกในครอบครัว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการสวนน้้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค้านวณประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอนของ คอนแรน (Cochran, 1953) ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ยอมให้คลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเรื่องสุ่มแบบสะดวก 
(Accidental Sampling) เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการสวนน้้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล 
จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว สรุปว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการ
ทางด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด (=3.48) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (=3.43) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(=3.40) ด้านสถานที่ (=3.39) ด้านกระบวนการ (=2.97)  และน้อยที่สุดคือด้านบุคลากร (=2.97) 
และด้านราคา (=2.81)   
 
ค้าส้าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สวนน้้า 
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Abstract 

This research, aimed to study the influence of the marketing mix factors  affecting the 
decision on using the services of Usotel Waterpark Udonthani. The sample size was defined 
by using the uncertain population calculation formula of Cochran (Cochran, 1953) at 95% of 
confidence level, 5% allowable error which resulted the sample size in this research at 400. 
The instruments used in this research were questionnaires for data collection of Thai tourists 
came to use services of Usotel waterpark Udonthani. The statistics data were descriptively 
analyzed, including means, frequency and standard deviation. 

The study found that the market mix factors affecting the decision on using the services of 
Usotel waterpark Udonthani were in the moderate level. When each aspect had been studied, it 
concluded that the most influenced marketing mix factors were promotion (=3.48), Next is product      
(=3.43), physical characteristics (=3.40), place (=3.39), process (=3.11), personnel (=2.97) 
and price respectively (=2.81). 
 
Keywords: Marketing Mix, The decision, Waterpark  
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บทน้า 
ในประเทศไทยมีสวนน้้าแห่งใหม่เปิดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแถบร้อน 

ประชาชนจึงนิยมท่องเที่ยวสวนน้้าเพ่ือคลายร้อน ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ธุรกิจสวนน้้าจึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตตามแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยว นับว่าเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกของแหล่งท่องเที่ยว โอกาสทางการตลาดก็จะเพ่ิมมากขึ้น จึงท้าให้ธุรกิจสวนน้้าในปัจจุบัน เกิดการ
แข่งขันอย่างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่สวนน้้าเคยตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมหรือ
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันเป็นการมุ่งเน้นลงทุนในจังหวัดต่าง ๆ (ธนาทิพย์ เศรษฐกาญจนศรี, 2558)
ซึ่งการด้าเนินธุรกิจสวนน้้า ยังพบในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครปฐม สงขลา เป็นต้น มีการลงทุนก่อสร้างสวนน้้าในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น ธุรกิจสวนน้้ารายใหม่ ๆ 
จึงมกีารปรับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวสวนน้้าให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตามวิถีการด้าเนินชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสวนน้้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
สวนน้้า และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสวนน้้า ตาม
ฤดูกาล ได้แก่ เทศกาลต่าง ๆ ฤดูร้อน และช่วงปิดเทอม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 

จากการส้ารวจพบว่า จังหวัดอุดรธานี มีสวนน้้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่และ
ต่างจังหวัด ซึ่งภายในเขตอ้าเภอเมือง มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สวนน้้ายูโซเทล สวนน้้าเพลย์พอทและสวนน้้า
อุดรวอเตอร์เวิล์ด ซึ่งสวนน้้ายูโซเทล เป็นที่นิยมในอันดับต้น ๆ เนื่องจากที่ตั้งของสวนน้้ายูโซเทล ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองท้าให้การคมนาคมเข้าถึงได้ง่ายสะดวกสบายต่อการเดินทาง จึงท้าให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปพักผ่อน
เล่นน้้าคลายร้อน ในช่วงวันหยุดของสัปดาห์ อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังรองรับวัยรุ่นที่ชอบเครื่องเล่นแบบท้าท้าย 
ทันสมัยและน่าตื่นเต้น จึงเป็นที่นิยมส้าหรับนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่น และวัยเริ่มต้น
ท้างาน สวนน้้าแห่งนี้ก็มีบริการเครื่องเล่นที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านี้เช่นกัน  

สวนน้้ายูโซเทล ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูลย์  ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สวนน้้ายูโซเทล 
เป็นสวนน้้าดิจิตอลแห่งเดียวในภาคอีสานควบคุมระบบน้้า ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ที่แม่นย้า และ
เที่ยงตรงซึ่งส่งผลโดยตรงกับคุณภาพน้้าและความสะอาด เป็นสวนน้้าที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สูงสุด ที่มาพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นอันทันสมัยและคุณภาพดีเยี่ยม ยังมีห้องพักไว้คอยบริการ ส้าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการจองมีทั้งที่เป็นห้องพักและบ้านพักส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบ
ครอบครัว มีห้องฟิตเนตและมีห้องจัดประชุมสัมมนาไว้ให้เช่าอีกด้วย สวนน้้าแห่งนี้ โดดเด่นด้วยหอคอยสูง 17 เมตร 
และเครื่องเล่นสไลด์เดอร์อันน่าตื่นเต้น กว่า 4 แบบ ถึงแม้ว่าสวนน้้ายูโซเทล จะโดดเด่นในอุปกรณ์เครื่องเล่นที่
ทันสมัย แต่กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้องสร้างความแตกต่าง และตรงประเด็นตาม        
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอีกด้วย (Usotel Waterland, สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2562) ดังนั้น ส่วน
ประสมทางการตลาด ถือเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการด้าเนินงานการตลาดในธุรกิจ โดยเฉพาะภาคบริการที่มี
ผลิตภัณฑ์ทั้งท่ีสามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นกระบวนการที่น้าเสนอสินค้าต่อลูกค้าในด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของลูกค้าในยุคปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจท้า
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล จังหวัด
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อุดรธานี เพ่ือน้าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ามากยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล จังหวัด
อุดรธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบที่ส้าคัญในการด้าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส้าหรับธุรกิจบริการ ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จ้าเป็นจะต้องใช้ (Kotler, 1997) ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก้าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ้าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว 
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (IntangibleProducts) 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก้าหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ้าแนกระดับบริการที่
ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน       
การน้าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น้าเสนอ 
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท้าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน้าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส้าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น
กุญแจส้าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ 
เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านกายภาพและการน้าเสนอ (PhysicalEvidence/Environment and Presentation) เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการน้าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้าน
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การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์   
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่น้าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท้าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด จึงเป็น องค์ประกอบที่ส้าคัญในการด้าเนินการตลาดทางธุรกิจ เป็น
กระบวนการที่น้าเสนอสินค้าต่อลูกค้าในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสมและตอบสนองความ
ต้องการที่หลายหลายของนักท่องเที่ยว จนกระท่ังท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

การตัดสินใจ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535) ให้ความหมายคือ การเลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ
ทางเลือกโดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย (กรองแก้ว อยู่สุข, 
2537) หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ และวิธีการที่เลือกนั้นย่อมได้รับการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีที่สุด (กวี วงศ์พุฒ, 2539) ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การตัดสินใจ จึงเป็น การเลือกพิจารณาโดยใช้ข้อมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห์
อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2551) ให้ความหมายคือ การแสดงออกของการกระท้า
กิจกรรมใดๆ ก็ตามแบบคล้ายคลึงกันหรือบ่อยครั้ง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตน โดยมีปัจจัย
ก้าหนดการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยภายนอกทั้งนี้ ปัจจัยส่วนตัว เช่น สุขภาพ รายได้ ทัศนคติ
และประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น (ชวัลนุช อุทยาน, 2551) ให้
ความหมายคือ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ดังนั้น พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จึง
เป็น การแสดงออกของการกระท้ากิจกรรมใดๆ กต็ามแบบคล้ายคลึงกันหรือบ่อยครั้งเพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

แรงจูงใจ (กิตติ ยัคคานนท์, 2532: 78) ให้ความหมายคือ แรงจูงใจเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละ
คน ซึ่งท้าหน้าที่เร้าและกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้บุคคลนั้นด้าเนินการใดๆไปในทิศทางที่จะน้าไปสู่ 
เป้าหมาย (ฐนิตา ปัตตานี, 2546: 12) แสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือจะน้าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัย
ต่างๆที่เป็นพลังและเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี่อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก
เพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 : 106) กระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมในการกระท้ากิจกรรมต่างๆอย่างทิศทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพยายาม รวมทั้ง
ความสามารถที่จะทุ่มเทในการท้างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด  
ดังนั้น แรงจูงใจ จึงเป็น พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนซึ่งอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก กระตุ้นให้
แสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อจะน้าไปสู่จุดประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล 

จังหวัดอุดรธานี 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการค้านวณ เนื่องจากไม่ทราบ

จ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค้านวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอนของ คอนแรน (Cochran, 1953) โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 
และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 384 ตัวอย่าง และส้ารองไว้ 16 
ตัวอย่างรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่างส้าหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Accidental Sampling) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะแบ่งตามอัตราส่วนของนักท่องเที่ยว ที่เลือกใช้บริการสวนน้้ายูโซ
เทล จังหวัดอุดรธานี ในช่วงระยะเวลา 10.00 - 17.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งหมดเป็น 400 ชุด 
ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายระดับความ
คิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสวนน้้ายูโซเทล ทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยมี
ลักษณะเป็น  มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert (1961) แบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การน้าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี ค้านวณหาค่าเฉลี่ย เมื่อน้าข้อมูล
มาค้านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน้ามาตีความหมายได้ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย  

โดยได้ท้าการค้านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั้น (Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการ
อภิปรายผล (วิชิต อู่อ้น, 2548) ช่วงความกว้างของแต่ระดับคะแนน จะมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยสามารถแปร
ค่าเฉลี่ยเป็นความหมายได้ ดังนี้ 

4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลมาก 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลปานกลาง 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลน้อย 
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีผลน้อยที่สุด 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
664 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส้าเร็จรูป ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและวิเคราะห์เนื้อหา น้าเสนอข้อมูลแบบตารางและอธิบายพรรณนา 
(Descriptive Statistic Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซ

เทล จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร 
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งเป็นค้าถามแบบประเมินค่า Rating Scale 5 ระดับ 
ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน ้ายูโซ

เทล จังหวัดอุดรธานี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการสวนน ้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.48 0.9 มาก 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.43 0.6 มาก 
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.40 0.6 ปานกลาง 
4. ด้านสถานที ่
5. ด้านกระบวนการ 
6. ด้านบุคลากร 
7. ด้านราคา 

3.39 
3.11 
2.97 
2.81 

0.7 
0.6 
0.6 
0.6 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.23  ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล 

จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง (=3.23) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจมาใช้บริการในด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (=3.48) รองลงมาคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (=3.43) ด้านลักษณะทางกายภาพ (=3.40) ด้านสถานที่ (=3.39) ด้านกระบวนการ       
(=3.11) และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลากร (=2.97) และด้านราคา (=2.81) ตามล้าดับ 
เพราะทางกิจการสวนน้้ายูโซเทล ได้มีการอัพเดต โปรโมทโปรโมชั่นต่าง ๆ ผ่านทางเฟสบุ๊คอยู่เป็นประจ้า จึงท้า
ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก เมื่อแจกแจงส่วนผสมทางการตลาด 7P ในแต่ละด้าน 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน ้ายูโซ
เทล จังหวัดอุดรธานี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการสวนน ้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการส่งเสริมการตลาด    
    1.1 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3.51 0.9 มาก 
    1.2 การจัดโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น facebook เป็นต้น 
3.44 1.0 มาก 

รวม 3.48  มาก 
2. ด้านผลิตภัณฑ์    
    2.1 ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสวนน้้ายูโซเทล จังหวัด 
         อุดรธานี 

3.42 0.7 มาก 

    2.2 เครื่องเล่นได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 3.37 0.9 ปานกลาง 
    2.3 ความหลากหลายของเครื่องเล่น สามารถรองรับความ 
         ต้องการของผู้ใช้บริการได้หลายกลุ่ม 

3.43 0.8 มาก 

    2.4 ความเพียงพอของจ้านวนเครื่องเล่นต่อผู้ใช้บริการ 3.45 0.8 มาก 
    2.5 ความเพียงพอของสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในสวนน้้า 
         เช่น ห้องน้้า-ห้องอาบน้้า และจุดบริการอาหาร 
         และเครื่องดื่ม 

3.49 0.9 มาก 

รวม 3.43  มาก 
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ    
    3.1 การจัดแต่งความสวยงามและบรรยากาศของสวนน้้ายูโซเทล 3.42 0.8 มาก 
    3.2 ความสะอาดของพ้ืนที่ภายในสวนน้้ายูโซเทล 3.37 1.0 ปานกลาง 
ตารางท่ี 2 (ต่อ)    
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการสวนน ้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

    3.3 การบ้ารุงรักษาเครื่องเล่นให้ดูสะอาดและปลอดภัย 3.39 0.8 ปานกลาง 
    3.4 ความชัดเจนของป้ายแผนผังสวนน้้า และข้อปฏิบัติในการใช้

บริการ 
3.41 0.8 มาก 

รวม 3.40  ปานกลาง 
4.  ด้านท้าเลที่ตั ง    
    4.1 ความเหมาะสมของท้าเลที่ตั้ง 3.30 0.9 ปานกลาง 
    4.2 ความสะดวกในการเดินทาง การเข้าถึงสวนน้้ายูโซเทล 3.37 0.9 ปานกลาง 
    4.3 มีการจัดโซนพื้นท่ี แยกประเภทเครื่องเล่นและกิจกรรม 3.51 0.8 ปานกลาง 
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รวม 3.39  ปานกลาง 
5.  ด้านกระบวนการ    
    5.1 ความรวดเร็วและความหลากหลายทางช่องทางในการ
จ้าหน่ายบัตรผ่านประตู 

3.01 0.7 ปานกลาง 

    5.2 ความสะดวกรวดเร็วของระบบจัดการบริการอ่ืนๆ เช่นการ
ซื้อสินค้าและอาหาร การเช่าอุปกรณ์ 

3.07 0.7 ปานกลาง 

    5.3 ความเหมาะสมของระบบจัดการจ้านวนผู้ใช้บริการกับ
จ้านวนเครื่องเล่น 

3.26 0.7 ปานกลาง 

รวม 3.11  ปานกลาง 
6. ด้านบุคลากร    
    6.1 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 2.93 0.8 ปานกลาง 
    6.2 ความรู้และการให้ค้าแนะน้าในการใช้บริการเครื่องเล่น
ของเจ้าหน้าที่ 

2.95 0.8 ปานกลาง 

    6.3 มารยาทและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3.02 0.7 ปานกลาง 
    6.4 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินช่วยชีวิตตามบริเวณ
ต่างๆ ภายในสวนน้้า 

2.98 0.9 ปานกลาง 

รวม 2.97  ปานกลาง 
7. ด้านราคา    
    7.1 ความเหมาะสมของราคาบัตรผ่านประตู 2.76 0.7 ปานกลาง 
    7.2 ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในสวน
น้้ายูโซเทล 

2.66 0.7 ปานกลาง 

ตารางท่ี 2 (ต่อ)    
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการสวนน ้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

    7.3 ความเหมาะสมของราคาค่าเช่าชุด-อุปกรณ์ภายในสวนน้้ายู
โซเทล 

2.98 0.7 ปานกลาง 

    7.4 มีส่วนลดราคาบัตรผ่านประตูในโอกาสพิเศษ 2.85 0.8 ปานกลาง 
รวม 2.81  ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2 จะพบได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้า

ยูโซเทล จังหวัดอุดรธานี เมื่อแจกแจงส่วนประสมทางการตลาด 7P แต่ละด้านพบว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (=3.48) โดยนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการจากการโฆษณา
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (=3.51) เพราะในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย ด้านผลิตภัณฑ์ (=3.43) โดยนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการจากความเพียงพอของสิ่งอ้านวย
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ความสะดวกภายในสวนน้้า เช่น ห้องน้้า-ห้องอาบน้้า และจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (=3.49) เนื่องจาก
ต้องเพียงพอต่อจ้านวนคนที่ใช้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( =3.40) โดยนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้
บริการจากการจัดแต่งความสวยงามและบรรยากาศของสวนน้้ายูโซเทล (= 3.42) เพราะการจัดตกแต่ง
ความสวยงามก็ท้าให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาใช้บริการเช่นกัน ด้านสถานที่ ( =3.39) โดยนักท่องเที่ยว
ตัดสินใจมาใช้บริการจากมีการจัดโซนพ้ืนที่ แยกประเภทเครื่องเล่นและกิจกรรม ( =3.51) เพราะการแยก
โซนเครื่องเล่น จะช่วยให้ง่ายต่อการดูแลของผู้ปกครองด้วยส่วนหนึ่ง ด้านกระบวนการ ( =3.11) โดย
นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการจากความเหมาะสมของระบบจัดการจ้านวนผู้ใช้บริการกับจ้านวนเครื่อง
เล่นอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง (=3.26) เพราะจุดปล่อยนักท่องเที่ยวลงจากเครื่องเล่น มีพนักงาน
คอยประจ้าอยู่ทุกจุดและพร้อมให้บริการเสมอ ด้านบุคลากร ( =2.97) โดยนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้
บร ิการจากมารยาทและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  (=3.02)  ด้านราคา ( =2.81)          
ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในสวนน้้ายูโซเทล (=2.98) เนื่องจากราคาอาหารและ
เครื่องดื่มค่อนข้างมีราคาสูง จึงท้าให้นักท่องเที่ยวติเตียนในเรื่องนี้ในจ้านวนหนึ่ง 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก          
(=3.23) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่านักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก(=3.48) โดยตัดสินใจมาใช้บริการจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ (=3.51) สอดคล้องกับ ธนาทิพย์ เศรษฐกาญจนศรี (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก้าหนดอุปสงค์ใน     
การใช้บริการสวนน้้าในประเทศไทย กรณีศึกษา อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ในเรื่องการโฆษณาต่างๆผ่านทาง Social Network มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสวนน้้า รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก (=3.43) โดยสินใจมาใช้บริการจากความเพียงพอของสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในสวนน้้า 
เช่น ห้องน้้า-ห้องอาบน้้า และจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (=3.49) สอดคล้องกับภูริพัฒน์ สดใส (2558) 
ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสวนน้้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
ทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสวนน้้าขนาดใหญ่
ในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสวนน้้าขนาดใหญ่ และสอดคล้องกับจิตพิสุทธิ์ หงส์ขจร (2560) ได้ศึกษาส่วนประสมทาการตลาด 7P ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้้าพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน
รักษะวาริน จังหวัดระนอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลส้ารวจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทล 
จังหวัดอุดรธานี ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการนั้น พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาอยู่
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ในระดับความคิดเห็นปานกลาง ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาและให้ความส้าคัญกับกลยุทธ์การตั้งราคาให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว และสัมพันธ์กับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย เพ่ือน้าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาใช้บริการสวนน้้ามากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของสวนน้้ายูโซเทล จังหวัดอุดรธานี พร้อม

ทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสวนน้้ายูโซเทล เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานี มีสวนน้้าเกิดขึ้นอีก
หลายแห่งด้วยกันจึงจ้าเป็นจะต้องศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสวนน้้ายูโซเทลเพิ่มมากขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและศึกษาเฉพาะสถานที่ ดังนั้นจึง
ควรศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาวในการตัดสินใจมาใช้บริการโดยยึดหลักส่วนประสมทางการตลาด 7P ใน
สวนน้้าอ่ืน ๆ ในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย  

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงและประสบความส้าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพ่ิม อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้สละเวลาให้ค้าปรึกษา 
ค้าแนะน้า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และเป็นก้าลังใจให้มา
โดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านที่ได้ให้ความรู้
ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามส้าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก้าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆเป็นอย่างดีจากครอบครัว รุ่นพ่ี  รุ่น
น้องและเพ่ือนๆทุกท่าน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการในธุรกิจสวนน้้า ตลอดจนผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ ซึงหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

นักเขียนนวนิยายฝรั่งเศส ฌอง ฌิโอโน (Jean Giono, 1895-1970) ถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามโลก   
ครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 - ค.ศ.1918) และน าความทรงจ าของตนมาประพันธ์เป็นนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป 
(Le Grand Troupeau) ผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นว่าสงครามท าลายสมดุลชีวิตตามธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ฌิโอโน
เปิดเรื่องด้วยภาพฝูงแกะอันเป็นสัญลักษณ์แทนมนุษย์ที่ถูกต้อนเข้าสู่สงคราม ความโดดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้
คือการเล่าเรื่องตัดสลับกันระหว่างเหตุการณ์ท่ีด าเนินไปในหมู่บ้านชนบทอันเป็นพื้นที่แนวหลัง กับเหตุการณ์ใน
สมรภูมิแนวหน้า ฌิโอโนสร้างเอกภาพระหว่างตัวละครกับมิติสถานที่อย่างชัดเจน ตัวละครทั้งในพ้ืนที่แนวหน้า
และในพื้นที่แนวหลังต่างก็ตกเป็นเหยื่อของ “อสูรสงคราม” ผู้ที่จากไปรบต้องเผชิญความทุกข์ยากและเสี่ยงต่อ
ความตาย ผู้ที่ไม่ได้ไปรบก็ต้องต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตรอดเช่นเดียวกัน แม้ว่าสงครามจะสร้างความสูญเสียแก่สรรพ
ชีวิต แต่มนุษยชาติก็ยังไม่ไร้ความหวังไปเสียทั้งหมด ในฉากปิดเรื่องของนวนิยาย ฌิโอโนสร้างเหตุการณ์ที่มี
ชีวิตใหม่ถือก าเนิดข้ึนมาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของมวลมนุษย์ 
 
ค าส าคัญ: ฌอง ฌิโอโน, นักเขียนนวนิยายฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20, เลอ กรองด์ ทรูโป, นวนิยายฝรั่งเศส, 
สงครามโลกครั้งที่ 1 
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Abstract 

French novelist, Jean Giono (1895-1970) was called up for a military service in World 
War I (1914-1918) and included his war’s memories in the novel entitled Le Grand 
Troupeau. The author demonstrates that the war destroys natural harmony of life. He 
depicts, in the novel’s opening scene, the flock of sheep as a symbolic image of men driven 
in war. The outstanding feature of this novel is based on the narration of scenes 
systematically alternated between in the rustic community back home and the front lines. 
Giono establishes the unity of the novel through the characters and the spatial dimensions. 
All characters in both spaces become victims of the “monstrous war”. Those who depart for 
the battlefields suffer from misery and risk their life; those who stay at home must struggle 
for survival as well. Although war devastates all living beings, it seems humanity still has 
some hope. In the novel’s ending scene, Giono illustrates this hope, symbolized by the birth 
of new lives. 

 
Keywords : World War I, Jean Giono, 20th Century French Novelist, Le Grand Troupeau, French Novel 
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บทน า 
ฌอง ฌิโอโน (Jean Giono, 1895-1970) นักเขียนนวนิยายชาวฝรั่งเศสศตวรรษที่ 20 เกิดที่มานอสก์ 

(Manosque) เมืองในแคว้นโพรวองซ์ (Provence) ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส เขามีความโดดเด่นใน        
การประพันธ์นวนิยายแนวท้องถิ่นนิยมที่ใช้แคว้นบ้านเกิดเป็นฉากหลังในท้องเรื่อง ตัวละครของฌิโอโนมีมิติ
ทางอารมณ์และจิตใจอย่างลึกซึ้ง ฌิโอโนใช้ภาษาภาพพจน์เพื่อบรรยายให้เห็นพลังแห่งธรรมชาติ เผยให้เห็นถึง
ความโหดร้ายของชีวิตและความรุนแรงภายในใจของมนุษย์  

การศึกษาและวิจัยนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป (Le Grand Troupeau) ในประเทศฝรั่งเศสปรากฏ
ในวารสารวิชาการที่รวบรวมบทความวิจัยเกี่ยวกับผลงานของฌิโอโน อาทิ บทความเรื่อง “Le Grand 
Troupeau” ของมิแชล กราแมง (Michel Gramain) ที่วิเคราะห์กระแสตอบรับจากผู้อ่านและความคิดเห็น
ของนักวิจารณว์รรณคดีต่อนวนิยายเล่มนี้ กราแมงวิเคราะห์ว่ามีผู้ให้ความเห็นว่าฌิโอโนใช้ภาษาที่รุนแรงเกินไป
และไม่เป็นธรรมชาติ ทว่านักวิจารณ์บางกลุ่มกลับเห็นว่าบทพรรณนาต่าง ๆ  มีความลุ่มลึกและเข้มข้น  
บทความเรื่อง “Le Grand Troupeau, poème des temps maudits” ของมารี-หลุยส์ ฟลูแชร์ (Marie-
Louise Fluchère) ศึกษาวรรณศิลป์ของฌิโอโนในนวนิยายเรื่องนี้ ฟลูแชร์ให้ความเห็นว่าฌิโอโนใช้ภาพคู่ตรง
ข้ามเพ่ือน าเสนอเอกภาพของนวนิยาย บทความเรื่อง “D’un seul tenant, comme un fil de sabre” 
ของฌอง อาร์รูยย์ (Jean Arrouye) ศึกษาการใช้วัจนลีลาใน เลอ กรองด์ ทรูโป อาร์รูยย์สรุปว่าการเปรียบเทียบคน
กับสัตว์ในนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนภาพของมนุษยท์ี่ถูกลดทอนคุณค่าในภาวะสงคราม  

ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยผลงานของฌิโอโนในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตซึ่งเขียน
เป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของนวรัตน์ อัศวเทศามงคล เรื่อง “Le rôle du narrateur et 
du temps dans deux Chroniques romanesques de Jean Giono : Un roi sans divertissement et 
Les Ames Fortes / บทบาทของผู้เล่าและเวลาในนวนิยายบันทึกเหตุการณ์ เรื่อง เอิง รัว ซ็อง ดิแวร์ติสม็อง 
และ เลซาม ฟ็อร์ต ของ ฌ็อง ฌิโอโน” วิเคราะห์บทบาทของผู้เล่าและเวลาในนวนิยายสองเรื่องของฌิโอโน  
วิทยานิพนธ์ของสุพัชรี เมนะทัต เรื่อง “L'art du recit dans deux romans de Jean Giono : Regain et 
Le Hussard sur le toit / ศิลปะการเล่าเรื่องผลงานของ ฌอง ฌิโอโน : เรอแกง และ เลอ ฮุส ซาร์ ซูร์ เลอ 
ตัวท์” ศึกษาศิลปะการประพันธ์ในนวนิยายสองเรื่องของฌิโอโน และวิทยานิพนธ์ของนาถพร กาญจนภิญโญ
วงศ์ เรื่อง “Le tragique dans Mort d’un personnage de Jean Giono / โศกนาฏลักษณ์ในนวนิยาย
เรื่อง มอร์ เดิง แปร์ซอนนาฌ ของ ฌ็อง ฌิโอโน” วิเคราะห์ความเป็นโศกนาฏกรรมจากนวนิยายหนึ่งเรื่อง
ของฌิโอโน เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าตัวบทศึกษาในวิทยานิพนธ์ทั้งสามเล่มนี้มิได้ครอบคลุมนวนิยายเรื่อง  เลอ 
กรองด์ ทรูโป อีกท้ังประเด็นศึกษาก็มิได้เกี่ยวข้องกับแก่นเรื่องสงครามอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ในรูปแบบของ
บทความเป็นส่วนใหญ่และเน้นประเด็นภาษาและลีลาการประพันธ์ของผู้แต่งเป็นส าคัญ  ในประเทศไทยยังไม่
พบว่ามีการน านวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป มาศึกษาอย่างละเอียด ผู้เขียนบทความจึงน าตัวบทนวนิยาย
เรื่องดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีที่ผู้ประพันธ์ใช้ในการน าเสนอแก่นเรื่องสงคราม บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “L’image de la guerre dans Le Grand Troupeau de Jean 
Giono” ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า “ภาพสงครามในนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ของฌอง ฌิโอโน”   
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บทความนี้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ตัวบท (l’approche de l’analyse textuelle) ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากความเรียงเชิงอัตชีวประวัติของฌิโอโนและบทวิจารณ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับ
เรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป การน าเสนอบทความนี้แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ หัวข้อแรกประกอบด้วยประสบการณ์
ของนักเขียนในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 - 1918) อันเป็นที่มาของนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป และ
กลวิธีส าคัญที่ฌิโอโนใช้ในการเล่าเรื่อง หัวข้อที่สองแสดงการวิเคราะห์มิติสถานที่ซึ่งแบ่งออกเป็นสองพ้ืนที่อัน
ได้แก่ สนามรบของทหารในแนวหน้าและสมรภูมิของพลเรือนในแนวหลัง ฌิโอโนชี้ให้เห็นผ่านตัวละครว่า ไม่ว่า
จะอยู่ในพ้ืนที่ใด มนุษย์ล้วนต้องกลายเป็นเหยื่อของ “อสูรสงคราม” ไม่แตกต่างกัน 

การอ้างอิงตัวบทนวนิยายเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในบทความนี้ใช้ข้อความจากฉบับภาษาฝรั่งเศสที่
ตีพิมพ์ใน Œuvres romanesques complètes, tome I หรือ นวนิยายฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 ของฌิโอโน ซึ่ง
ส านักพิมพ์กาลิมารด์ (Gallimard) จัดพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1971 ในชุด Bibliothèque de la Pléiade อันเป็น
ฉบับพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด  ใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการ  

ส านวนแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยทั้งหมดที่ปรากฏในบทความนี้เป็นส านวนแปลของผู้ เขียน
บทความและอาจารย์ที่ปรึกษา การถอดเสียงอ่านค าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยใช้วิธีเก็บตัวสะกดตามรูปค าใน
ภาษาต้นฉบับ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในข้อความจากตัวบทนวนิยายและในการอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งหมด
ยึดถือตามรูปแบบการพิมพ์ของภาษาฝรั่งเศส  ชื่อเฉพาะต่าง ๆ จะก ากับด้วยภาษาฝรั่งเศสในวงเล็บเมื่อ
กล่าวถึงเป็นครั้งแรก 

1. เลอ กรองด์ ทรูโป: จากชีวิตจริงสู่เรื่องเล่า 
วรรณกรรมสงครามมักประพันธ์ขึ้นเพ่ือเล่าถึงวีรกรรมของนักรบผู้กล้าที่ยอมสละชีพเพ่ือพิทักษ์

แผ่นดินมาตุภูมิ ผู้ประพันธ์พรรณนาความเจ็บปวดและความตายในสนามรบเพื่อเน้นภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่และ
ศักดิ์สิทธิ์ของวีรบุรุษ สรรเสริญความเสียสละ เชิดชูเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่แลกมาด้วยชีวิต ทว่าฌิโอโน
มิได้น าเสนอภาพสงครามตามขนบเดิมที่มีทหารหาญเป็นวีรบุรุษผู้กล้าและประกอบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ เขามี
ประสบการณ์ตรงจากการถูกเกณฑ์ไปรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาไม่เพียงต้องเผชิญกับความน่า
สะพรึงกลัวและน่าสยดสยองของ “มหาสงคราม” (La Grande Guerre) เท่านั้น แต่ยังต้องอดทนต่อความ
ยากล าบากเพ่ือเอาชีวิตรอดในสนามรบอีกด้วย ฌิโอโนมิอาจลืมภาพสงครามที่หลอกหลอนนี้ได้แม้กาลเวลาจะ
ผ่านไปนานแล้วก็ตาม ประสบการณ์ดังกล่าวได้กลายมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ 
ทรูโป จึงอาจกล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องนี้นับเป็น “พ้ืนที่” ในการบันทึกความทรงจ ารูปแบบหนึ่งถึงสงครามของ
นักเขียน 

1.1 ประสบการณ์ของผู้ประพันธ์ในสมรภูมิสงครามโลกครั้งท่ี 1 
ฌิโอโนถูกเกณฑ์เข้ากองทัพตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1915 จนถึง ค.ศ. 1918 ขณะมีอายุได้เพียง 20 

ปี เขาเล่าว่าในค.ศ. 1913 เขาเคยปฏิเสธที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเหมือนกับเพ่ือน ๆ และเมื่อต้องไป
สงคราม เขาแทบไม่เคยได้รับบาดเจ็บในสนามรบ ฌิโอโนกล่าวด้วยว่าไม่ได้ลงมือสังหารผู้ใดเลยในสมรภูมิ ค า
บอกเล่าของนักเขียนผู้นี้ในความเรียงชื่อว่า “Refus d’obéissance” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1937 จึงขัดแย้งกับ
ภาพของทหารตามขนบผู้แกล้วกล้า ฮึกเหิม และหวังจะเอาชนะข้าศึก 
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ผมไม่อาย แต่จ าต้องใคร่ครวญในสิ่งที่กระท าลงไป นั่นคือความขลาดกลัว ตอนนั้นผมไม่ยอมรับ และ
ไม่มีความกล้าที่จะเอ่ยว่า “ผมจะไม่ไปรบ” หากก็ไม่อาจหาญพอที่จะหนีทหาร ผมมีข้ออ้างเดียวเท่านั้นก็คือผม
ยังอายุน้อย / Je n’ai pas honte, mais à bien considérer ce que je faisais, c’était une lâcheté. Je 
n’avais l’air d’accepter. Je n’avais pas le courage de dire : « Je ne pars pas à l’attaque. » Je 
n’ai pas eu le courage de déserter. Je n’ai qu’une seule excuse : c’est que j’étais jeune. 

ฌิโอโนเล่าประสบการณ์จากสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 1 ไว้ในความเรียงอีกบทหนึ่งชื่อว่า 
“Recherche de la pureté” เขาได้เล่าประสบการณ์ในยุทธการที่แวร์เดิง (Verdun) สภาพความเป็นอยู่อัน
ล าบากยากแค้นท าให้ทุกสรรพชีวิตต้องกระเสือกกระสนเพ่ือความอยู่รอดแม้การดิ้นรนนั้นจะท าให้มนุษย์มี
สภาพไม่ต่างจากสัตว์ก็ตาม ฌิโอโนเล่าว่ากองร้อยของเขาขาดเสบียงนานถึง 8 วัน ทหารทุกคนจึงต้องท าทุก
วิถีทางเพ่ือบรรเทาความหิวโหย อาทิ ค้นหาน้ าและเก็บขนมปังจากซากศพ เคี้ยวกินสายหนังคาดกระติกน้ า 
หรือแม้แต่ต้องยอมกินเนื้อหนูและดื่มปัสสาวะของตนเพ่ือประทังชีวิต 

พวกเราทั้งหิวและกระหายน้ า พวกเรามองเห็นศพซากหนึ่งทอดร่างอยู่ที่พ้ืน เน่าแล้วและมีฝูงแมลงวัน
ไต่ตอมเต็มตัว แต่กระติกน้ ายังคาดคาเอวอยู่ พวกเราปลดก้อนขนมปังออกจากศพ เลือกกระติกใบที่ยังมีน้ าอยู่
เต็ม กระติกอ่ืน ๆ นั้นถูกกระสุนยิงทะลุ เนื้อขนมปังยุ่ย ก็เพียงแค่เฉือนส่วนที่แนบติดกับร่างทิ้ งไปเท่านั้น 
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราท ากันตลอดวันอยู่เป็นเวลานาน 25 วัน นานจนไม่มีอะไรจะให้เก็บจากซากศพเหล่านี้มา
กินได้อีก พวกเรากินไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร ผมเคี้ยวสายหนังคาดกระติกน้ า ตกค่ า เพ่ือนทหารคนหนึ่งก็หาหนู
กลับมาได้หนึ่งตัว และบางครั้งพวกเราก็ดื่มปัสสาวะของตัวเอง นี่แหละ การรบที่แวร์เดิงอันน่าตื่นตาตื่นใจ / 
On a faim. On a soif. On voit là-bas un mort couché par terre, pourri et plein de mouches 
mais encore ceinturé de bidons On détache de son corps les boules de pain. On prend les 
bidons pleins. D’autres bidons ont été troués par les balles. Le pain est mou. Il faut 
seulement couper le morceau qui touchait le corps. Voilà ce qu’on fait tout le jour. Cela 
dure depuis vingt-cinq jours. Depuis longtemps il n’y a plus de ces cadavres garde-manger. 
On mange n’importe quoi. Je mâche une courroie de bidon. Vers le soir, un copain est arrivé 
avec un rat., et de temps en temps nous buvons notre urine. C’est l’admirable bataille de 
Verdun.  

แม้ฌิโอโนจะรอดชีวิตมาได้แต่สงครามก็ได้พรากหลุยส์ ดาวิด (Louis David) เพ่ือนรักในวัยเด็กของ
เขาไป  ดาวิดถูกเกณฑ์ไปสงครามเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.1914 และเสียชีวิตในสมรภูมิที่แคว้นอัลซาส 
(Alsace) ฌิโอโนทราบข่าวร้ายนี้เมื่อกลับจากยุทธการที่แวร์เดิงในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1916   การตายของ
เพ่ือนรักสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง  ฌิโอโนถึงกับเขียนค าอุทิศให้ดาวิดไว้ในต้นฉบับดั้งเดิมของนวนิยาย
เรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป  และในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง ฌอง เลอ เบลอ (Jean Le Bleu) ฌิโอโนก็ได้
เขียนถึงเพ่ือนผู้จากไปคนนี้ไว้ในบทที่ชื่อว่า “Louis David” เขากล่าวโทษประเทศชาติว่าเป็นสาเหตุการตาย
อย่างไร้ประโยชน์ของดาวิดความตอนหนึ่งว่า 

ถ้าเพียงแต่นายจะตายเพ่ือสิ่งที่มีเกียรติ ถ้าเพียงแต่นายจะล้มลงเพ่ือปกป้องผู้หญิงหรือเพ่ือหาของกิน
ให้ลูกได้อ่ิมท้อง แต่นี่ เปล่าเลย คนพวกนั้นหลอกนายก่อนแล้วก็ฆ่าทิ้งเสียในสงคราม นายจะให้ฉันท าอย่างไร
กับฝรั่งเศสประเทศนี้ที่ดูเหมือนว่านายได้พยายามปกป้องเอาไว้แบบเดียวกับที่ฉันท า ตัวฉันนั้น เมื่อเห็นแม่น้ า 
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ฉันก็จะเอ่ยว่า “แม่น้ า” เมื่อเห็นต้นไม้ ฉันก็จะเอ่ยว่า “ต้นไม้” แต่ฉันจะไม่เอ่ยเลยว่า “ฝรั่งเศส” เพราะมันไม่
มีจริง / Si encore tu étais mort pour des choses honorables : si tu t’étais battu pour des 
femmes ou en allant chercher la pâture de tes petits. Mais non, d’abord on t’a trompé et 
puis on t’a tué à la guerre. Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse de cette France que tu as, 
paraît-il, aidé à conserver, comme moi ? Moi, quand je vois une rivière, je dis « rivière »; 
quand je vois un arbre, je dis “arbre”; je ne dis jamais “France”. Ça n’existe pas. 

ข้อความข้างต้นท าให้เข้าใจได้ว่าฌิโอโนไม่เห็นด้วยกับการสละชีพเพ่ือชาติ  ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าเหนือกว่า
การปกป้องผู้เป็นที่รัก และยังกล่าวหารัฐบาลว่าลวงพลเมืองไปตายในสงครามอีกด้วย แต่ก็คงจะไม่ถูกต้องนักที่
จะกล่าวหาฌิโอโนว่าปราศจากความรักชาติ เราอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ฌิโอโนไม่เห็นด้วยก็คือความรักชาติอย่างไม่
ลืมหูลืมตา 

แม้สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ทว่าฌิโอโนประพันธ์นวนิยายเรื่อง เลอ 
กรองด์ ทรูโป ใน ค.ศ. 1929 ระยะเวลาที่ทิ้งช่วงนานถึง 11 ปีนี้ท าให้เราสันนิษฐานได้ว่าภาพความโหดร้ายของ
สงครามคงจะยังประทับแน่นอยู่ในความทรงจ าของผู้แต่ง ฌิโอโนกล่าวถึงเหตุผลในการประพันธ์เรื่องสงคราม
ไว้ดังนี้ 

เมื่อกล่าวถึงการต่อต้านสงคราม ผมจะยกเหตุผลได้อย่างฉับไว ความน่าสะพรึงกลัวที่ยังรู้สึกว่าสดใหม่
หวนกลับมารอท่ีปลายลิ้น ผมท าให้ [ผู้อ่าน] ได้กลิ่นจากซากศพ ท าให้เห็นภาพช่วงท้องที่เหวอะหวะ ผมน าพา
วิญญาณซึ่งอาบโคลนตมและเบ้าตากลวงโบ๋ด้วยถูกนกกาจิกกินมาใส่จนเต็มห้องที่ผมนั่งเล่าอยู่นี้  ปลุกชีพผอง
เพ่ือนที่เปื่อยเน่าขึ้นมา ทั้งของผมเองและของผู้ซึ่งก าลังฟังอยู่ / Quand je parlais contre la guerre, 
j’avais rapidement raison. Les horreurs toutes fraîches me revenaient aux lèvres. Je faisais 
sentir l’odeur des morts. Je faisais voir les ventres crevés. Je remplissais la chambre où je 
parlais de fantômes boueux aux yeux mangés par les oiseaux. Je faisais surgir des amis 
pourris, les miens et ceux des hommes qui m’écoutaient. 

ข้อความดังกล่าวท าให้เราเข้าใจได้ว่านักเขียนไม่เคยลืมประสบการณ์ของตนเองในสนามรบภาพ
สงครามมิได้กลายเป็นอดีตที่ค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจ าตามกาลเวลา ไม่ได้ถูกกลบฝังอย่างมิดชิด  
ทว่ายังคงชัดเจน รอให้รื้อฟ้ืนขึ้นมาเล่าได้ใหม่ในงานประพันธ์  

1.2 กลวิธีการเล่าเรื่องในนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป  
ในบทความชื่อ “เลอ กรองด์ ทรูโป” ของมิแชล กราแมง ผู้เขียนให้ข้อมูลว่านักเขียนฝรั่งเศสหลายคน

ประพันธ์นวนิยายที่ท าให้ผู้อ่านจินตนาการได้ถึงสมรภูมิสมัยสงครามโลกครั้งที่  1 พวกเขาพรรณนาเสียงย่ า
ฝีเท้าของกองทหาร เสียงระดมยิงปืนใหญ่ เสียงร้องของทหารที่บาดเจ็บ รวมทั้งกลิ่นซากศพที่คละคลุ้งไปทั่ว 
นักเขียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีโอกาสไปร่วมรบและรอดชีวิตกลับมาเขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองทั้งในรูปแบบ
อัตชีวประวัติและเรื่องแต่ง นวนิยายที่ประสบความส าเร็จอย่างสูง อาทิ เรื่อง เลอ เฟอ (Le feu) ของ อองรี 
บาร์บูส (Henri Barbusse) ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1916 และได้รับรางวัลวรรณกรรมกงกูรต์ (Prix Goncourt)  เรื่อง 
เลส์ ครัวซ์ เดอ บัวส์ (Les croix de bois) ของโรลองด์ ดอร์เฌอแลส (Roland Dorgelès) ตีพิมพ์ใน       
ค.ศ.1919 และชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมเฟมินา (Prix Fémina) เป็นที่น่าสังเกตว่านวนิยายเหล่านี้ประพันธ์
ขึ้นทันทีภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลง แต่ฌิโอโนเริ่มเขียน เลอ กรองด์ ทรูโป เมื่อปลาย ค.ศ.1929 เขา
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ตัดสินใจที่จะ “เขียนอะไรสักอย่างว่าด้วยสงคราม” ระหว่างแรมคืนในชนบทแห่งหนึ่ง  (“และยามค่ าของวัน
ฝนพร านั้นเอง ขณะนั่งอยู่หน้าเตาผิงในเรือนแรมเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะเขียนอะไรสักอย่างว่า
ด้วยสงคราม / C’est le soir de cette journée pluvieuse que, devant la cheminée d’une petite 
auberge, je me suis décidé de composer quelque chose sur la guerre.”) 

ในช่วงต้น ฌิโอโนประสบปัญหาในการประพันธ์นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป เป็นอย่างมาก เขา
เขียนต้นฉบับถึงสี่ครั้ง แต่ละฉบับมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน เขาเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและเล่าอุปสรรคใน
การประพันธ์ว่า “นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป เป็นหนังสือที่เขียนยาก ฉันต้องเขียนใหม่ถึงสี่ครั้ง ท าให้
เสียเวลาไปนับไม่ถ้วน ฉันไม่ชอบหนังสือเล่มนี้นักหรอก / Le Grand Troupeau a été un livre très 
pénible à écrire pour moi, je l’ai récrit quatre fois, alors, j’ai perdu un temps infini Je n’aime 
pas beaucoup ce livre.” ฌิโอโนตั้งใจให้ เลอ กรองด์ ทรูโป เป็นเรื่องหนึ่งของนวนิยายไตรภาคที่ชื่อว่า วัน
สิ้นโลก (Apocalypse) ซึ่งจะประกอบด้วยเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป เรื่อง เลอ ปัวส์ ดู ซิแยล (Le Poids du 
ciel)  และเรื่อง เพรซ็องส์ เดอ ลา มอรต์ (Présence de la mort)  ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือให้เป็นคู่ตรงข้ามกับนว
นิยายไตรภาคชุดก่อนหน้าซึ่งมีชื่อว่า ภูตแพน (Pan) ทว่าท้ายที่สุด ฌิโอโนเขียนนวนิยายชุด วันสิ้นโลก จบแค่
เพียงเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป เท่านั้น  

นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป แบ่งเป็น 3 บทใหญ่ แต่ละบทใหญ่ประกอบด้วยบทย่อยในจ านวนไม่
เท่ากัน รวมทั้งสิ้น 20 บทย่อย ฌิโอโนตั้งชื่อให้แต่ละบทย่อยอย่างชัดเจนและสร้างเอกภาพของมิติสถานที่ 
กล่าวคือ ฉากหลังในแต่ละบทแบ่งได้เป็น “พ้ืนที่แนวหลัง” กับ “พ้ืนที่แนวหน้า” พ้ืนที่แนวหลังคือหมู่บ้านบน
ที่ราบสูงวาลองซอล (Valensole) ในแคว้นโพรวองซ์  พ้ืนที่แนวหน้าคือเขตสนามรบที่ตัวละครผู้ถูกเกณฑ์เข้า
สงครามแสดงบทบาทของตน ฌิโอโนใช้การเล่าเรื่องด้วยสรรพนามบุรุษที่ 3 และใช้เสียงผู้เล่านิรนามซึ่งมิใช่ตัว
ละครหนึ่งใดในเรื่อง ผู้ประพันธ์ก าหนดชัดเจนว่าเหตุการณ์ในแต่ละบทย่อยทั้ งบทจะเกิดขึ้นบนพ้ืนที่แนวหลัง
หรือแนวหน้า การเล่าเรื่องจะตัดสลับไปมาระหว่างพ้ืนที่ทั้งสอง เฉพาะบทที่ 12 เท่านั้นน าเสนอเหตุการณ์ทั้ง
ในพ้ืนที่แนวหน้าและในพ้ืนที่แนวหลังภายในบทเดียวกัน การเล่าเรื่องสลับพ้ืนที่และให้ความส าคัญแก่ทั้งสอง
พ้ืนที่เสมอกันจึงนับเป็นจุดเด่นในกลวิธีการเล่าเรื่องท่ีฌิโอโนใช้ในนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ดังจะเห็นได้
จากค าวิจารณ์ของอแลง ติสซูต์ (Alain Tissut) ติสซูต์ให้ความเห็นว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับ “นวนิยาย
สงคราม” เรื่องอ่ืน ๆ ที่ตีพิมพ์ก่อนหน้า  โครงสร้างของนวนิยายเรื่องนี้มีความแปลกใหม่อยู่ที่วิธีการด าเนิน
เรื่องคู่ขนานของฉากเหตุการณ์ในแนวหน้ากับแนวหลังอย่างเป็นระบบ / L’originalité de la construction 
de l'œuvre, par rapport aux “romans de guerre” qui l’ont précédée, tient au contrepoint 
systématiquement instauré entre scènes du front et scènes de l’arrière.” กลวิธีการเล่าเรื่อง
ของฌิโอโนท าให้เห็นว่าทุกชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในแนวหลังหรือแนวหน้าล้วนได้รับผลกระทบและต่างก็ตกเป็นเหยื่อ
ของสงครามด้วยกันทั้งสิ้น  

2. แนวรบสองพ้ืนที่ 
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป คือการเปรียบเทียบคนกับสัตว์ ซึ่งปรากฏให้เห็น

ชัดเจนตั้งแต่ในชื่อนวนิยาย ค าว่า “เลอ กรองด์ ทรูโป” แปลได้ว่า “ฝูงสัตว์ขนาดใหญ่” ซึ่งหมายถึงฝูงแกะที่
ปรากฎในฉากเปิดเรื่องขณะถูกต้อนลงมาจากภูเขา แต่ละตัวบาดเจ็บ อ่อนล้า และกระหายน้ า ค านี้ยัง
หมายความถึงเหล่าทหารที่ถูกเกณฑ์ไปแนวหน้า ถูก “ต้อน” เข้าสู่สมรภูมิประหนึ่งฝูงสัตว์และกลายเป็นเหยื่อ
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ของสงคราม รวมทั้งมีความหมายครอบคลุมถึงพลเรือนในแนวหลังที่เสมือนถูกผลักเข้าสู่อีกสมรภูมิหนึ่งในเวลา
เดียวกัน เนื่องจากต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดไม่ต่างจากทหารในสนามรบ 

2.1 สมรภูมิและบรรยากาศการท าลายล้างในพื้นที่แนวหน้า 
ในนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ผู้ประพันธ์พรรณนาสภาพพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้อ่านจินตนาการได้ถึง

บรรยากาศในสนามรบ  ฌิโอโนเริ่มน าเสนอเหตุการณ์บนพ้ืนที่แนวหน้าในตอนที่ 1 บทที่ 3 ซึ่งมีชื่อว่า “เลอ 
กอร์โบ” ( “Le Corbeau”) ตัวละครเอกนามว่าโจเซฟ (Joseph) ก าลังดูแลเพ่ือนทหารสองคนที่บาดเจ็บ
สาหัสในสนามรบและเฝ้ารอให้รถพยาบาลทหารมารับ ฌิโอโนพรรณนาสภาพพ้ืนที่ด้วยข้อความที่แสดงให้เห็น
บรรยากาศเงียบสงัด กดดันด้วยอากาศหนักทึบราวกับไม่มีอากาศหายใจ อาทิ “ความเงียบแผ่ลงมากดทับผืน
ดิน / Le silence descend et pèse sur la terre de tout son poids.” “ละอองหมอกสีขาวลอยคลุ้งตาม
หมู่ไม้ราวกับก าลังลุกไหม้ ทุกสรรพสิ่งส าลักความร้อนหนาทึบทึม / Une vapeur toute blanche monte 
des arbres, comme s'ils étaient en feu ; une épaisse chaleur grise étouffe tout.” สภาพ
บรรยากาศดังกล่าวสื่อได้ถึงสภาวะไร้ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับชะตากรรมของทหารในสมรภูมิมรณะ 

ในพ้ืนที่แนวหน้า ผืนดินอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ ก่อเกิดชีวิต และให้พืชพันธ์ผลาหาร กลับ
กลายเป็นพ้ืนที่แห่งความตาย แผ่นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตได้ถูกคุกคามจากอาวุธสงคราม  ฌิโอโนใช้
ถ้อยค าพรรณนาภาพแผ่นดินที่ถูก “แหวกอก” อาทิ “ [กระสุนปืนใหญ่ลูกโตๆ] แหวกอกท้องทุ่งเข้าไปจนถึง
ระดับน้ าลึกมืด แล้วน้ าก็ผุดพุ่งขึ้นมาแตกเป็นประกาย / [De gros obus] éventrent la prairie jusqu'au 
fond noir des eaux et l'eau jaillit dans les éclats, toute luisante.” น้ าที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเพราะถูก
กระสุนยิงถล่มนี้อาจเปรียบได้กับธารโลหิตที่ไหลทะลักออกจากกาย นอกจากนี้ ฌิโอโนบรรยายให้ผืนดินท า
กิริยาได้เหมือนกับมนุษย์ อาทิ “ผืนดินแผ่วเสียงคร่ าครวญอยู่ใต้รถล าเลียงพลขนาดมหึมา / [L] a terre 
gémissait sourdement sous le poids d'un énorme charroi.” ค าว่า “คร่ าครวญ” ชี้ให้เห็นว่าหาก
แผ่นดินมีชีวิต  ก็คงจะบังเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวเนื่องจากถูกท าร้ายสาหัสจากสงครามจนต้องเปล่งเสียงร้อง
ด้วยความระทมทุกขใ์นยามสงคราม พื้นดินในแนวหน้ายังแปรสภาพเป็นดินโคลนที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทัพ 
ผู้อ่านจะเห็นภาพทหารที่มีใบหน้าและเครื่องแต่งกายเปื้อนโคลน ตัวละครที่รู้สึกคลื่นเหียนเมื่อได้กลิ่นโคลน 
และศพใบหน้าคว่ าจมดินชื้นแฉะ พ้ืนที่โคลนตมในสมรภูมิจึงเทียบเท่าหลุมฝังกลบร่างทหารที่ถูกปลิดชีพ 

ผู้ประพันธ์เปรียบอาวุธสงครามเป็นดั่งอสูรร้ายที่คุกคามชีวิตมนุษย์  ฌิโอโนใช้ภาษาภาพพจน์ประเภท
อุปลักษณ์ต่อเนื่อง (la métaphore filée) ซึ่งท าให้ปืนกลที่ก าลังกราดกระสุนกลายร่างเป็นสัตว์ดุร้าย  
ภาพลักษณ์ดังกล่าวปรากฏซ้ าอย่างมีนัยยะส าคัญดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้   

พวกเราได้ยินเสียงปืนกลรัวผ่านเหนือสนามเพลาะ มันจิกกรงเล็บเหล็กตะกุยไปทั่ว พวกเราได้ยินเสียง
ฝีเท้าของมันดังแกรกกราก เสียงจากการที่มันเขย่าตัวจนสั่นสะเทือนทั้งกาย มันกระโดดเป็นนก ผืนดินพ่นควัน
ออกมาภายใต้กรงเล็บของมัน / Au-dessus du trou, on entendait passer la mitrailleuse. Elle 
griffait là tout autour avec ses ongles de fer. On entendait le déclic de ses grandes pattes, 
puis ce tressaillement de tout son corps, quand elle se secouait puis elle sautait comme un 
oiseau, puis la terre fumait sous ses griffes. 
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ปืนกลสองกระบอกใช้กรงเล็บฉีกร่างมนุษย์และผืนดิน / Deux mitrailleuses déchirent les 
hommes et la terre à coups de griffes.  

ปืนกลก าลังขบเคี้ยวเนื้อไม้ของสะพานข้ามและเนื้อหนังของซากศพ ปืนกลกินสิ่งที่มีความร้อนและมี
ชีวิต / La mitrailleuse est en train de mâcher le bois de la passerelle et la chair des morts. 
la mitrailleuse mange quelque chose de chaud et de vivant ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นกล่าวถึงปืน
กลอาวุธร้ายแรงชนิดนี้แปรสภาพเป็นอสูรสงคราม มีกระสุนเป็น “กรงเล็บ” แหลมคมปานเหล็กกล้า ตะครุบ
และฉีกร่างของเหยื่อซึ่งในทีน่ี้ได้แก่มนุษย์และพ้ืนดิน สาดกระสุนเข้าใส่สิ่งปลูกสร้างคือสะพานและสิ่งมีชีวิตคือ
ทหาร ยิงทะลุเข้าไปในเนื้อไม้และร่างกายคนราวกับขบขย้ า อีกท้ังยังกลืน “กิน” เลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตทั้งเป็น 

ผู้ประพันธ์ยังก าหนดให้สัตว์กินซากกลายเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ฌิโอโน
พรรณนาภาพความตายหลังการรบอย่างละเอียด ทุ่งสังหารที่มีศพทหารเกลื่อนกลาดแปรสภาพเป็นพ้ืนที่เลี้ยง
ฉลองของสัตว์กินซากประเภทหนูและกา เราจะเห็นภาพฝูงหนูรุมแทะกินร่างบรรดานักรบหนุ่มน้อยอย่างน่า
สังเวช  

ฝูงหนูมาดมซากศพ กระโดดจากซากหนึ่งไปยังอีกซากหนึ่ง พวกมันเลือกศพที่ยังเยาว์วัย สองข้างแก้ม
เกลี้ยงเกลาไร้เครา พวกมันมาดมกลิ่นที่แก้ม แล้วเริ่มกัดกินเนื้อบริเวณระหว่างจมูกกับปาก จากนั้นจึงแทะริม
ฝีปากและเนื้อตรงแก้มที่เริ่มคล้ าเขียว พวกมันเขี่ยจิกลูกตาออกมา เลียเบ้าตาแล้วขบกัดลูกตาราวกับเจาะ
เปลือกไข่ฟองกระจ้อยร่อย พวกมันละเลียดเคี้ยว ปากหมุบหมิบขณะดูดกลืนน้ าเมือก / Les rats venaient 
les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe 
sur les joues. Ils reniflaient la joue et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez 
et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. Pour les yeux, ils les 
sortaient à petits coups de griffes, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient 
dans l'œil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté en 
humant le jus. 

และภาพฝูงกาฉีกทึ้งซากมนุษย์ที่ยัง “นุ่มและสด เลือดสีแดงจับตัวเป็นลิ่ม พลันพวกมันก็เริ่มจิกลงไป
ตรงนั้น เริ่มดึงทึ้งเนื้อหนังนั้น แล้วก็สวาปามพลางส่งเสียงร้องเรียกพวกตัวเมียมาด้วยเป็นบางครา / C'était là 
tendre et tout frais, le sang rouge y faisait encore la petite boule. Ils se mettaient à 
becqueter là, tout de suite, à arracher cette peau, puis ils mangeaient gravement en criant 
de temps en temps pour appeler les femelles.” 

การที่ทหารหาญต้องกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของสัตว์กินซากท าให้ภาพของมนุษย์ที่พลีชีพในสมรภูมิ
ถูกลดทอนเกียรติและศักดิ์ศรีลง พ้ืนที่แนวหน้าในนวนิยายเรื่องนี้จึงมิได้เป็นพ้ืนที่สดุดีวีรกรรมของผู้กล้า ทหาร
ที่ถูกเกณฑ์เข้าสู่สงครามมิได้ตายเยี่ยงวีรบุรุษเฉกเช่นในมหากาพย์ยุคกลาง เรื่อง ชองซง เดอ โรลองด์ 
(Chanson de Roland) ฌิโอโนชี้ให้เห็นว่าสงครามท าให้มนุษย์เสมือนถูกต้อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ หรือถูกน าไป
สังเวยแก่เทพเจ้าแห่งสงคราม 

2.2 สนามรบเพื่อชีวิตและการท างานหนักในพื้นที่แนวหลัง 
ในนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ฌิโอโนมิได้เลือกให้ความส าคัญเฉพาะพ้ืนที่แนวหน้าเท่านั้น แต่

ยังน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครในพ้ืนที่แนวหลังโดยเฉพาะที่เป็นชาวบ้านสามัญและมีอาชีพท ากสิกร
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รม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงคราม  ต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว  
พวกผู้หญิงในแนวหลังไม่เพียงต้องทนตรากตร าท างานหนักแทนผู้ที่จากไปรบ แต่ยังต้องระทมทุกข์ด้วย     
ความหวาดวิตกในความปลอดภัยของผู้อยู่ในสมรภูมิ รวมทั้งต้องจ าทนต่อความรู้สึกเหงาและอ้างว้างเมื่อ
ปราศจากสามีหรือชายคนรักอยู่เคียงข้าง เราจะเห็นได้ว่าตัวละครหญิงในแนวหลังยึดเอาวัตถุสิ่งของมาเป็น
สัญลักษณ์แทนคนรักหรือแม้กระทั่งยอมฝ่าฝืนหลักศีลธรรมเพ่ือเติมเต็มความปรารถนาทางกายตาม
สัญชาตญาณของมนุษย์ 

เมื่อโจเซฟผู้เป็นสามีและก าลังหลักของครอบครัวถูกเกณฑ์ไปสงคราม จูเลีย (Julia) จึงต้องรับผิดชอบ
งานทุกอย่างภายในไร่แทน จูเลียต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไม่เพียงแต่ของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องหาเลี้ยงปาก
ท้องสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน ได้แก่ เฒ่าเฌโรม (Le vieux Jérome) พ่อสามี และมาเดอแลน 
(Madeleine) น้องสาวของโจเซฟ อาจกล่าวได้ว่าการต่อสู้ของจูเลียในสมรภูมิแห่งชีวิตมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสามี
ที่อยู่ในสนามรบ หญิงสาวผู้นี้ต้องอดทนและพยายามอย่างหนักเพ่ือท างานในท้องทุ่งให้ทัดเทียมกับผู้ชาย 

ผู้ประพันธ์สร้างฉากเหตุการณ์เชิงสัญลักษณ์เพ่ือเน้นการใช้แรงงานของจูเลียในบทบาทผู้ชาย ระหว่าง
เก็บเกี่ยวพืชผล จูเลียได้น าเขาวัวที่อาจสื่อได้ถึงความเป็นชายมาลับเคียวเกี่ยวข้าว เธอจัดวางเขาวัวให้อยู่ใน
ต าแหน่งเดียวกับที่บุรุษเพศจะพึงกระท าและด้วยท่าทางแบบเดียวกัน จูเลียคิดว่าตนท าได้ดีเหมือนโจเซฟและ
รู้สึกว่าแขนมีพละก าลังดุจเดียวกับผู้ชาย อย่างไรก็ตาม แม้ตัวละครหญิงจะท าหน้าที่ในไร่แทนแรงงานชายได้  
แต่ฌิโอโนก็แสดงทัศนะว่าไร่นาที่ขาดเพศชายเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์นั้นจะให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์เต็มที่ ดังจะเห็น
ได้จากฉากที่เฒ่าปาเป (Le vieux Papé) มองดูทุ่งข้าวสาลีที่ปลูกด้วยน้ ามือผู้หญิง พลางคิดว่า “ทุ่งข้าวสาลีนี้มี
ต้นข้าวงอกขึ้นหร็อมแหร็มราวกับเคราของเด็กหนุ่ม ต้นข้าวสาลีสีเหลือง ลีบฝ่อ ดกหนาตรงนี้ บางตาตรงนั้น 
ต้นข้าวที่หว่านจากมือผู้หญิง ต้นข้าวอ่อน / les champs avec ce blé rare, comme de la barbe de 
jeune homme ; ce blé jaune et tout anémique, ici en touffes, là tout clair ; ce blé semé de 
main de femme ; ce blé d'enfant.” เมื่อแรงงานชายต้องจากไปในสงครามและทิ้งไร่นาให้ว่างเปล่า ไร้
การเพาะปลูก ผืนดินอันเคยเป็นพ้ืนที่ยังชีวิตให้แก่มนุษย์จึงกลายเป็นที่อยู่ของวัชพืชไร้ค่า อาจกล่าวได้ว่า
สงครามท าลายสมดุลแห่งชีวิต ท าให้โลกขาดความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงามตามธรรมชาติ  

ตัวละครหญิงที่สามีไปรบยังต้องทนทุกข์กับความโดดเดี่ยวอ้างว้าง  ฌิโอโนบรรยายให้เห็นว่าตัวละคร
ใน เลอ กรองด์ ทรูโป เป็นมนุษย์ที่ยังมีความต้องการตามธรรมชาติ  จึงต้องแสวงหาหนทางบรรเทาหรือ
ตอบสนองความปรารถนาทางกายของตน ตัวละครหญิงสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของคนรักในยามที่คิดถึง  หรือใช้
ฆานประสาทสร้างจินตนาการถึงคนรัก มาเดอแลนน าเข็มขัดของโอลิวิเยร์ (Olivier) ชายคนรักมาคาดเอวเพ่ือ
จะได้รู้สึกประหนึ่งว่าวงแขนของเขาก าลังโอบรัดร่างเธออยู่ กลิ่นในโรงนาชวนให้จูเลียระลึกถึงโจเซฟผู้เป็นสามี 
เธอรู้สึกได้ถึง “กลิ่นที่มีชีวิตชีวา ดุจเดียวกับสาบม้า กลิ่นจากการท างานหนักและการออกแรง / [C]ette 
odeur vivante, comme l'odeur du cheval, l'odeur du travail et de la force.” กลิ่นนี้คอยกระตุ้น
เร้าอารมณ์รัญจวนให้บังเกิดแก่จูเลียซึ่งเป็นหญิงสาวที่แต่งงานแล้วทว่าสงครามท าให้จ าต้องห่างไกลจากรส
เสน่หาของสามีอย่าง “ไร้หนทางเยียวยา! / Pas de remède !” และท้ายที่สุด จูเลียยินยอมปล่อยตัวไปตาม
แรงปรารถนาอันเกิดขึ้นด้วยวิสัยมนุษย์ หญิงสาวมีความสัมพันธ์ทางกายกับชายหนีทหารนามว่าตวน (Toine) 
ผู้อ่านอาจตั้งค าถามได้ว่าฌิโอโนก าลังประณามการฝ่าฝืนจารีตประเพณีของสังคมและค าสั่งสอนด้านศีลธรรม
ผ่านการกระท าของตัวละครนี้อยู่หรือไม่ หากพิจารณาในมุมมองของศาสนา จูเลียได้ละเมิดข้อห้ามเรื่องชู้สาว
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ซึ่งเป็นบาปผิด แต่ดูเหมือนว่าผู้ประพันธ์ชี้ให้เห็นว่าสัญชาติญาณและธรรมชาติของมนุษย์เป็นแรงขับให้ตัว
ละครกระท าสิ่งที่กฎสังคมและกฎศาสนาตัดสินว่า “ผิด”      

มาเดอแลนเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตรอดในสมรภูมิแนวหลัง หญิงสาวตั้งครรภ์นอก
สมรสกับโอลิวิเยร์ จึงถูกจูเลียรบเร้าให้ท าลายทารกในครรภ์ ฌิโอโนน าเสนอฉากเหตุการณ์ที่มาเดอแลนก าลัง
จะดื่มยาพิษเพ่ือให้แท้ง ตัดสลับกับฉากในโรงนาที่สรรพสัตว์แม่ลูกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผู้อ่านจะเห็นภาพลูกแกะ
ร้องหาแม่อยู่ในโรงนา แม่ม้ากระทืบกีบขณะถูกลูกม้าดูดดึงทึ้งหัวนม รวมทั้งแม่แกะส่งเสียงอ่อนโยนเรียกลูก 
ภาพของสัตว์คู่แม่ลูกแสดงให้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรได้อย่างน่าสะเทือนอารมณ์และสอดคล้อง
กับการตัดสินใจของมาเดอแลน หญิงสาวเลือกที่จะรักษาชีวิตเด็กในครรภ์ไว้ในท้ายที่สุด เธอให้เหตุผลว่า “ฉัน
ก าลังจะมีลูกของ[โอลิวิเยร์] คือตัวเขาในอนาคต นี่เป็นวิธีเดียวที่ฉันต้องท าเพ่ือรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ โอลิวิ
เยร์ของฉัน / J'aurai un petit de [Olivier], ça sera lui, c'est le seul moyen que j'ai de le sauver, 
moi, mon Olivier.” การเลือกปกป้องทารกในครรภ์นับเป็นการต่อสู้กับสงครามภายในจิตใจของตัวละคร ซึ่ง
เราอาจจัดให้เป็นพื้นที่ยุทธภูมิแนวหลังอีกรูปแบบหนึ่ง     

เหตุการณ์ในแนวหลังของนวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ท าให้ผู้อ่านทราบทั้งวิถีชีวิตและอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครผู้ไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปสงครามแต่ก็ยังต้องเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่ได้ใช้ยุทธภัณฑ์ ทว่ามีการท างาน
หนักเป็นอาวุธ และมีความอ้างว้างเดียวดายเป็นศัตรูตัวฉกาจ  
 

บทสรุป 
นวนิยายเรื่อง เลอ กรองด์ ทรูโป ท าให้เราเห็นได้ว่าฌิโอโนมิได้เลือกน าเสนอภาพสงครามตามขนบ

เดิม และมิได้ยกย่องการสละชีพในสนามรบเยี่ยงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ อาจกล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องนี้ท าลายมายา
คติของมหากาพย์สงครามตามการรับรู้และภาพจ าที่ผู้อ่านคุ้นเคย ผู้ประพันธ์ท าให้ผู้อ่านมองเห็นว่าสงคราม
ท าลายล้างทุกสรรพชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช รวมทั้งตัวธรรมชาติเอง นับเป็นการสูญเสียอันสูญเปล่า สงคราม
สั่นคลอนสมดุลชีวิตในธรรมชาติและท าให้มนุษย์จ าต้องฉีกกรอบศีลธรรมเพ่ือเอาชีวิตรอด สงครามได้ทิ้ง
ร่องรอยบาดแผลไว้กับทุกตัวละครส าคัญ ฝ่ายชายกลายเป็นผู้พิการทางกาย โจเซฟต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่ง โอ
ลิวิเยร์ยอมตัดนิ้วตนเองเพ่ือให้ร่างกายไม่สมประกอบและจะได้กลับบ้าน ฝ่ายหญิงกลายเป็นผู้มีบาดแผลทาง
จิตใจ จูเลียจ ายอมมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับชายอื่นและมาเดอแลนเกือบจะต้องจ าใจฆ่าทารกในครรภ์อันเป็น
ผลให้เด็กคลอดออกมาพิการ ทว่าฌิโอโนก็ยังให้ความหวังแก่ผู้อ่าน ฉากปิดเรื่องของนวนิยายสื่อถึงอนาคตของ
มนุษยชาติ ทั้งทารกและลูกแกะที่ถือก าเนิดในเวลาไล่เลี่ยกันมีนัยยะส าคัญของการด ารงอยู่ของชีวิต  
เปรียบเสมือนเทียนเล่มใหม่ที่จุดไฟติดขึ้นมาแล้ว แม้เปลวเทียนจะยังริบหรี่ ทว่าแสงสว่างอันน้อยนิดนี้ก็จะเป็น
แรงแห่งศรัทธาที่ส่องน าทางช่วยให้มนุษย์ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์เข็ญยามสงครามไปได้ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครเอกฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 22 เรื่อง จากการศึกษาพบ
พฤติกรรมด้านบวก จ านวน 9 ด้าน ได้แก่ ความอ่อนโยน ความเข้มแข็ง ความร่าเริงสดใส การมองโลกในแง่ดี 
ความเป็นสุภาพบุรุษ ความเป็นตัวของตัวเอง ความจริงจัง ตั้งใจ ความสุภาพเรียบร้อยและความกตัญญูกตเวที 
ส่วนพฤติกรรมด้านลบพบ จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ความใจอ่อน ความดื้อรั้น เอาแต่ใจ การมองโลกในแง่ร้าย 
ความเจ้าชู้ ไม่จริงใจ ความโหดร้าย ชอบใช้ความรุนแรง ความก้าวร้าวหยาบคาย การไม่รู้จักปล่อยวางและ
ความเจ้าอารมณ์ โดยพฤติกรรมเหล่านี้ผู้แต่งสร้างขึ้นเพ่ือให้ตัวละครดูสมจริงและคล้ายคลึงกับมนุษย์มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : นวนิยายออนไลน์, ตัวละคร, พฤติกรรมด้านบวก, พฤติกรรมด้านลบ 
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Abstract 

This paper aims to study positive and negative behaviors of main male characters and 
female characters in 22 online novels by Sweet_Moon. 9 positive behaviors were identified i.e., 
kindness, strength, cheerfulness, optimism, chivalry, selfness, earnestness, determination, 
politeness and gratefulness. As for negative behaviors, they were spinelessness, stubbornness, 
selfishness, pessimism, unfaithfulness, insincerity, cruelty, violence, aggression, obsessiveness and 
moodiness, all of which were utilized by the author to create the most realistic and human-like 
characters.   
 
Keywords : online novel, character, positive behavior, negative behavior 
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บทน า 
นวนิยายออนไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้อ่านให้ความส าคัญกับความรวดเร็ว

และความสะดวกสบายมากข้ึน จึงหันไปเสพวรรณกรรม หรือบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบของหนังสือที่
อยู่ในอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเนื้อหาสาระท่ีได้รับก็เหมือนกับได้รับจากหนังสือที่เป็นรูปเล่ม อีกทั้งยังสามารถซื้อ
ได้ทันทีท่ีนักเขียนน าผลงานมาลงจ าหน่ายทางเว็บไซต์ โดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติตีพิมพ์จากส านักพิมพ์ ถือได้ว่า
เป็นการตอบสนองผู้อ่านได้ทันท่วงที และท าให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง 

นวนิยายออนไลน์มีความหลากหลายทั้งทางเนื้อหาและรูปแบบ แต่ที่ยังครองใจผู้อ่านมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน คือ นวนิยายแนวรัก ซึ่งผู้แต่งยังคงให้ความส าคัญกับนวนิยายแนวรักมาก เนื่องจากเป็นแนวเรื่อง
ที่เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และสะท้อนให้เห็นแง่มุมความรักของมนุษย์ในหลายรูปแบบ และส่วนส าคัญที่จะท าให้  
นวนิยายน่าสนใจนั่นคือ ตัวละคร ที่จะน าพาผู้อ่านไปสู่เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเรื่อง และสร้าง
ความสนุกสนานให้แก่ผู้อ่าน จึงมีผู้ให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวละครในนวนิยายออนไลน์ 

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์นวนิยายเกิดขึ้นมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เว็บไซต์ธัญวลัย (Tunwalai) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนสามารถน าเสนอผลงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบจากทาง
เว็บไซต์ และนักเขียนที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยยอดผู้ติดตามและยอดนักอ่านที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คือนางสาวจุฑารัตน์ ชะวะศิริ หรือนามปากกา Sweet_Moonเป็นนักเขียนที่มีความสามารถด้านการ
เขียนนวนิยายแนวรักวัยรุ่น โดยจุดเด่นในนวนิยายออนไลน์ของSweet_Moon คือการสร้างพฤติกรรมตัวละคร
ให้มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอารมณ์ ความคิด และการแสดงออก Sweet_Moonน าเสนอตัวละครให้เห็น
ทั้งด้านที่ดี และไม่ดี  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยาย
ออนไลน์ของ Sweet_Moon ทั้งหมด 22 เรื่อง โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาพฤติกรรมของตัวละครเอกฝ่ายชายและ
ตัวละครเอกฝ่ายหญิง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสร้างตัวละครของ  Sweet_Moon มีความสมจริงและคล้ายคลึง
กับมนุษย์ในชีวิตจริงอย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในนวนิยายออนไลน์
ของ Sweet_Moon 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

สิทธา อุปนิกขิต  เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฎในนวนิยายบน
อินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่าน” มุ่งศึกษาวิเคราะห์ลักษณะนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตลักษณะพฤติกรรมตัว
ละครวัยรุ่นในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ทัศนคติของผู้อ่าน พบว่านวนิยายบนอินเทอร์เน็ตมีการ
เผยแพร่ที่แตกต่างกับการเผยแพร่นวนิยายที่เป็นเล่ม โดยใช้สื่อประสมเป็นองค์ประกอบและมีการเผยแพร่ทันที
โดยไม่มีผู้กรองสารแบบที่นวนิยายเล่มมีบรรณาธิการเป็นผู้กรองสาร ในพฤติกรรมของตัวละครวัยรุ่นพบว่านว
นิยายรักตัวละครมีลักษณะคู่รักวัยรุ่นชายหญิงทะเลาะกัน และวัยรุ่นหญิงจะเป็นฝ่ายถูกกระท าจากวัยรุ่นชาย
เสมอ นวนิยายแฟนตาซมีีลักษณะเป็นความก้าวร้าวที่ท าไปโดยหน้าที่ และแสดงออกถึงความเก่งกาจและความ
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กล้าหาญในการต่อสู้ นวนิยาย Y มีลักษณะพฤติกรรมรักร่วมเพศ และแสดงออกถึงกิจกรรมทางเพศในเพศชาย
และเพศหญิงด้วยกัน ส าหรับทัศนคติของผู้อ่านพบว่าผู้อ่านต้องการให้ตัวละครวัยรุ่นมีลักษณะที่เหมือนและ
สมจริงกับชีวิตของมนุษย์ทั่วไปมากกว่าลักษณะตัวละครวัยรุ่นในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าว 

พัชราวลี จินนิกร เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่อง 
ผู้ชนะสิบทิศ” มุ่งศึกษาภาพลักษณ์และกลวิธีการน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่อง      
ผู้ชนะสิบทิศ โดยศึกษาตัวละครหญิงที่มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจ านวน 10 ตัว ได้แก่ ตละแม่จันทรา ตละแม่
กุสุมา นันทะวดี กันทิมา อเทตยา ตองสา ปอละเตียง เชงสอบู โชอ้ัว และตละเจ้ามุขอาย พบว่าภาพลักษณ์
ของตัวละครหญิงแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ภาพลักษณ์เชิงบวกประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านรูปโฉมที่
งดงาม ภาพลักษณ์ด้านความมีคุณธรรม และภาพลักษณ์ด้านความมีวุฒิภาวะ 2.ภาพลักษณ์เชิงลบ 
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านการขาดคุณธรรม และภาพลักษณ์ด้านการขาดวุฒิภาวะ กลวิธีการน าเสนอตัว
ละครกลวิธีการน าเสนอภาพลักษณ์แบ่งเป็น 2 กลวิธี ได้แก่ 1.กลวิธีการน าเสนอตัวละครประกอบด้วยการ
บรรยายลักษณะของตัวละคร ทั้งการบรรยายลักษณะของตัวละครทางตรงและการบรรยายลักษณะของตัว
ละครทางอ้อม การตั้งชื่อตัวละคร และการใช้คู่ตรงข้าม 2.กลวิธีการใช้ภาพพจน์และสัญลักษณ์ ได้แก่ การใช้
ภาพพจน์ประกอบด้วย อุปมา นามนัย อติพจน์ อุปลักษณ์ และการอ้างถึง และการใช้สัญลักษณ์ยาขอบ
สามารถใช้กลวิธีการน าเสนอภาพลักษณ์ได้สอดคล้องเหมาะสมส่งผลให้ผู้อ่านเห็นภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง
ได้อย่างชัดเจน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวละคร  
2. ค้นคว้ารวบรวมนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon ทั้งหมด 22 เรื่อง 
3. ศึกษาพฤติกรรมตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon 
พบว่า  

1. พฤติกรรมด้านบวกของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon  
พฤติกรรมด้านบวก หมายถึง พฤติกรรมที่ตัวละครสื่อออกมาในเชิงบวก เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อ

ตนเองและคนรอบข้าง เป็นพฤติกรรมที่ผู้แต่งเลียนแบบมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตจริง เพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงด้านที่ดีของมนุษย์ ซึ่งอาจมาจากลักษณะนิสัยที่มีมาแต่ก าเนิดหรือการอบรมเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว 
ซึ่งในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon พบพฤติกรรมด้านบวกของตัวละคร ได้แก่ 

1.1 ความอ่อนโยน  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน จิตใจดี ใส่ใจคนรอบข้างและเห็น

อกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งตัวละครจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวผ่านการกระท า ความคิดหรือค าพูดที่สื่อออกมา 
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ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความอ่อนโยน คือ “ไหมฟ้า” จากเรื่อง “LOVE  
MISCREANT พันธะร้าย ท าลายรัก” ในเรื่องไหมฟ้าและทิมทั้งสองคนเคยรักกันมาก แต่ทิมต้องไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศท าให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกัน ทิมได้มีแฟนใหม่และพ่ึงจะกลับมาบ้าน เนื่องจากแฟนใหม่บอกเลิก  
การกลับมาบ้านครั้งนี้ท าให้ทิมเปลี่ยนไปมาก เขามักจะกลั่นแกล้งหรือท าร้ายไหมฟ้าอยู่เสมอ เนื่องจากเกลียด
ที่ไหมฟ้าท าดีกับเขาเหมือนกับแฟนเก่าที่เคยท า แต่ไหมฟ้าก็ไม่เคยโกรธหรือคิดแค้นต่อเขา มีแต่คอยดูแลและ
ปลอบใจทิมในยามที่โศกเศร้าเสียใจเมื่อต้องเสียคนรักไป โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรรมด้านบวก
ของไหมฟ้า ผ่านค าพูดของโทมัสพ่อของทิม ดังความว่า 

“เธอเป็นเด็กที่จิตใจดี อ่อนโยน ถูกทิมแกล้งขนาดนี้ก็ยังเป็นห่วงเขาอีก”  
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ยูอา” จากเรื่อง “UR LOVE แผนซ่อนร้าย ดึงพ่ีชายแสนดีให้ตกหลุมรัก” ใน

เรื่องยูอาได้รับหน้าที่ให้ดูแลน้องสาวของเจ้านายที่ยังเด็กมากและท าอะไรไม่ทันคิด ยูอาจึงคอยเตือนและคอย
ดูแลเธอในทุก ๆ เรื่องเป็นอย่างดี และมักจะเผยด้านที่อ่อนโยนออกมาให้เห็นเสมอ ตัวอย่างลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมด้านบวกของยูอา ผ่านทางความคิดของแคร์น้องสาวของเจ้านายยูอา ดังความว่า  

“พ่ียูเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและแสนดี จนฉันเองก็แอบหวั่นใจ” 
1.2 ความเข้มแข็ง  

ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีลักษณะนิสัยที่เข้มแข็ง ต่อสู้ดิ้นรน โดยไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก ถึงแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใด ก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง 

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเข้มแข็ง คือ “เพ” จากเรื่อง “BADBOY HOT 
อันตราย ร้ายรักสุดขั้ว” ในเรื่องเพเป็นเพียงเด็กก าพร้าที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ญาติขาดมิตรมาตั้งแต่เด็ก 
ท างานหาเลี้ยงตัวเองโดยตลอด แต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อต่อความล าบาก ความเข้มแข็งในจิตใจท าให้เธอไม่รู้สึก
หวาดกลัวหรือน้อยใจในโชคชะตา เธอกลับมองว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เธอรู้จัก
เรียนรู้ โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรรมด้านบวกของเพ ดังความว่า 

“เธอพยายามหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลา เพราะเธอต้องอยู่คนเดียว เธอ 
จึงต้องเข้มแข็ง..เธอไม่เคยร้องไห้เลยสักครั้งที่โชคชะตาเล่นตลกกับเธอแบบนี้” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “มินญา” จากเรื่อง “LOVE HOT ร้าย รัก ร้อน ของผู้ชายสารเลว” ในเรื่องมินญา
เป็นเด็กก าพร้าที่ครอบครัวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จึงต้องท างานหาเลี้ยงตัวเองเพียงล าพัง เธอจึงใช้ความเข้มแข็ง
ต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามา ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความประหยัดอดออม และไมเ่คยย่อท้อต่อความล าบาก โดย ผู้แต่งได้
น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านบวกของมินญาผ่านความคิดของตัวมินญาเอง ดังความว่า  

“ฉันกินอยู่อย่างประหยัด แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยย่อท้อกับชีวิตที่แสนล าบากนี้เลย” 
1.3 ความร่าเริงสดใส  

ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีลักษณะนิสัยที่ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นตัวละครที่คอย
สร้างรอยยิ้มให้กับตัวละครอ่ืนและผู้อ่าน เป็นตัวละครที่ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกคลายเครียด  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงอออกถึงความร่าเริงสดใส คือ “ต้ี” จากเรื่อง “DANGEROU 
TIME เวลารัก” ในเรื่องตี้มักจะโดนเพ่ือน ๆ ล้อว่าเป็นยัยเฉิ่ม ไร้รสนิยม แต่เธอก็ไม่เคยคิดมากกับค าดูถูกนั้น
ยังคงยิ้มรับกับทุกอย่างและคอยสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเสมอ โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึง
พฤติกรรมด้านบวกของตี้ ผ่านทางความคิดของแอลพี่รหัสของตี้ ดังความว่า 
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“ผมยิ้มให้น้องรหัสที่แสนเฉิ่ม ถึงเธอจะเฉิ่มอย่างที่ เพ่ือนเธอบอก ทว่ามี
บางอย่างที่สะกดเขา นิสัยที่ร่าเริงแจ่มใส ท่าทางท่ีไม่ได้แต่งแต้ม มันดูเป็นธรรมชาติมากจริง ๆ” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “แคร์” จากเรื่อง “UR LOVE แผนซ่อนร้าย ดึงพ่ีชายแสนดีให้ตกหลุมรัก” ใน
เรื่องแคร์มีลักษณะนิสัยเป็นเด็กร่าเริงสดใส เนื่องจากเติบโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่น ล้อมรอบไปด้วยความรัก
เธอจึงเป็นเหมือนวิตามินให้คนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้ก็ย่อมได้รับความสดใสจากเธอ โดยผู้แต่งน าเสนอพฤติกรรม
ด้านบวกของแคร์ผ่านทางความคิดของเชคลูกพ่ีลูกน้องของแคร์ ดังความว่า  

“แคร์เป็นเด็กร่าเริงมาตั้งแต่เด็ก ไม่แปลกท่ีใครๆอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุข” 
1.4 การมองโลกให้แง่ดี   

ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีลักษณะนิสัยมองโลกในแง่ดี มองทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมี
เหตุมีผล เมื่อผู้อ่ืนกระท าสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองก็พยายามเข้าใจการกระท าของผู้อ่ืนว่าที่เขาท าไปย่อมมีเหตุผล ไม่
เคยโกรธแค้นหรือคิดชิงชังใคร  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดี ได้แก่ “อีฟ” จากเรื่อง “NO HEART 
คนไร้หัวใจ” ในเรื่องอีฟคบอยู่กับราชันย์ที่เป็นศัตรูของไวท์ ไวท์คิดอยากแก้แค้นราชันย์จึงไปจับตัวอีฟมากักขัง
ไว้และท าร้ายเธออยู่บ่อยครั้ง และเมื่ออีฟได้รู้เหตุผลว่าที่ไวท์ท าไปทั้งหมดก็เพราะแฟนของเธอเคยท าไม่ดีกับ
ไวท์ก่อน เธอก็เลยไม่เคยโกรธแค้นไวท์อีก และเข้าใจว่าทุกอย่างที่ไวท์ท าย่อมมีเหตุผลเสมอ โดยผู้แต่งได้
น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของอีฟ ผ่านทางความคิดของอีฟเอง ดังความว่า 

“ฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่พ่ีไวท์ท าไปเขาต้องมีเหตุผล ถึงแม้เขาจะท าร้ายฉันมามาก แต่ฉันก็ไม่
เคยโกรธเขาเลย” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ยิ้ม” จากเรื่อง “ONE TWINS พ่ีชายทวงรัก” ในเรื่องยิ้มเป็นคุณหนูตกอับที่
บ้านล้มละลายแล้วพ่อแม่ก็ทิ้งเธอไปเพ่ือหนีหนี้ เธอจึงต้องอาศัยอยู่คนเดียวแต่เธอก็ไม่เคยโทษพ่อแม่ที่ทิ้งเธอ
ไปเลยและมองว่าท่านทั้งสองย่อมมีเหตุผลเสมอ โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านบวกของยิ้ม ผ่านทาง
ความคิดของยิ้มเอง ดังความว่า 

“ฉันเป็นพวกมองโลกในแง่ดีน่ะ ต่อให้เจอกับอะไร ฉันก็ต้องยิ้มไว้เหมือนกับชื่อของฉัน ฉัน
เชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วฉันจะผ่านมันไปได้” 

1.5 ความเป็นสุภาพบุรุษ  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้อ่ืนอยู่เสมอ ไม่ท าร้ายผู้ที่

อ่อนแอกว่า ดูแลปกป้องคนในครอบครัว และไม่ท าให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง  
ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ ได้แก่ “ขุนทัพ” จากเรื่อง “LOSE 

BALANCE พ่ีขุนหลงเด็ก” ในเรื่องขุนทัพกับแก้มยุ้ยมีความรู้สึกดี ๆ ให้กันทั้งที่ทั้งสองมีสถานะเป็นพ่ีน้องกัน 
เพราะแก้มยุ้ยเป็นเด็กท่ีแม่ขุนทัพรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม ขุนทัพจึงแสดงความเป็นสุภาพบุรุษโดยการไป
บอกความจริงเรื่องที่เขากับแก้มยุ้ยรักกันกับผู้เป็นแม่ เพ่ือความถูกต้องและรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของแก้มยุ้ย 
ไม่ให้แก้มยุ้ยถูกมองไม่ดี โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของขุนทัพ ผ่านทางค าพูดของ     
ขุนทัพเอง ดังความว่า 

“ผมกับแก้มยุ้ยเราสองคนเกินเลยค าว่าพี่น้องกันแล้วครับแม่ ผมพร้อมจะรับผิดชอบและดูแล
แก้มยุ้ยทุกอย่าง ผมรักแก้มยุ้ย และไม่อยากท าให้น้องเสื่อมเสียจึงมาสารภาพทุกอย่างกับแม่” 
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อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “อิฐ” จากเรื่อง “GOOD BOY ตราบาปร้าย พันธนาการรัก” ในเรื่องอิฐตกหลุม
รักกีวี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน ทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันหลังจากนั้นบ่อยครั้งและพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ 
ซึ่งในระหว่างนั้น อิฐรักและให้เกียรติกีวี่มาก ไม่เคยล่วงเกินเหลือท าอะไรให้กีวี่เสียหายเลยแม้แต่น้อย โดย     
ผู้แต่งได้น าเสนอพฤติกรรมด้านบวกของอิฐ ผ่านทางความคิดของสิตาคู่หมั้นของอิฐ ดังความว่า 

“พ่ีอิฐทั้งหล่อ ทั้งรวย และเป็นสุภาพบุรุษ ไม่มีใครเหมาะสมกับฉันเท่า เขา ฉันจะไม่ยอมให้
ใครมาแย่งเขาไปเด็ดขาด” 

1.6 ความเป็นตัวของตัวเอง  
ในด้านนี้ Sweet_Moonสร้างตัวละครให้มีความเป็นตัวเองสูง ไม่สนใจกระแสนิยม ไม่พยายาม

เปลี่ยนตัวเองตามคนอ่ืน และเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ท าอะไรก็ไม่กลัวที่จะล้มเหลวและมั่นใจว่าสิ่งที่
ตนเองท าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว พ่ึงพาตนเองและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี  
ความกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวละครนี้  

ตัวละครที่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเอง คือ “โฟม” จากเรื่อง “NUMB PUT 
เมียผมนิ่งเฉย แต่รักจริง” ในเรื่องโฟมเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ไม่สนใจว่าจะถูกคนอ่ืนมอง
อย่างไร ไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพ่ือใคร ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับของตัวเอง โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็น
ถึงพฤติกรรมด้านบวกของโฟม ผ่านความคิดของเถื่อนเพื่อนสนิทของโฟม ดังความว่า 

“โฟมเป็นอย่างงี้มาแต่ไหนแต่ไร เธอไม่เคยสนใจว่าคนอ่ืนจะมองยังไง มีความเป็นตัวเองสูง 
นิ่งเฉยกับทุกสิ่ง เธอแตกต่างจากผู้หญิงคนอ่ืน ๆ และผมมองว่ามันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเธอ” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “เอฟ” จากเรื่อง “NOT GOOD ลอง (ไม่) รัก” ในเรื่องเอฟหลงรักไคตั้งแต่แรก
เห็น เธอจึงตัดสินใจที่บอกความรู้สึกที่มีต่อเขา โดยที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะผิดหวัง และคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เธอท า
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของเอฟ ผ่านทางค าพูดของเอฟเอง      
ดังความว่า 

“เมื่อได้บอกความรู้สึกกับเขาไปแล้ว ต่อให้ต้องผิดหวังแต่ฉันก็ ท ามันดีที่สุดแล้วจริง ๆ ฉันเชื่อ
ว่าสักวันเขาต้องเห็นความรักของฉัน” 

1.7 ความจริงจัง ตั้งใจ 
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยจริงจัง ตัดสินใจทุกอย่างอย่างมีเหตุผลคิดไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบ ให้ความส าคัญกับทุกเรื่องที่ท า ตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วก็จะท าให้ส าเร็จตามที่ต้องการด้วย
ความตั้งใจและใส่ใจ  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจริงจัง ตั้งใจ  คือ “แม็ก” จากเรื่อง “TWO TWINS 
น้องชายตามรัก” ผู้แต่งสร้างตัวละครให้มีความจริงจัง คือ ในเรื่องแม็กเป็นช่างภาพให้กับบริษัท ถ่ายแบบ   
แห่งหนึ่ง ซึ่งงานที่เธอได้รับล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ใหญ่และใหม่ส าหรับเธอ เธอจึงต้องจริงจังและตั้งใจในการ
ท างานเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุด โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของแม็ก 
ผ่านทางความคิดของขุนทัพ ดังความว่า 

“แม็กเป็นคนที่จริงจังกับงานมาก ผมรู้ว่าถ้าโซลหรือไพเรทป่วนจนงานของเธอพัง ทั้งสองคน
จะต้องเจอแม็กเล่นงานอย่างหนักแน่นอน ถึงแม้เธอจะมาท างานได้ไม่นานแต่ผลงานที่ออกมาท าให้ผมรู้ว่าแม็ก
ตั้งใจและทุ่มเทกับมันมากจริง ๆ” 
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อีกตัวอย่างหนึ่ง  คือ “ไพเรท” จากเรื่อง “ONE TWINS พ่ีชายทวงรัก” ในเรื่องเป็นเจ้าของโชว์รูม   
รถยนต์แห่งหนึ่งที่เขามีหุ้นส่วนร่วมกันกับเพ่ือนอยู่ ไพเรทตั้งใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับโชว์รูมแห่งนี้มาก 
เขาเป็นคนที่จริงจังกับงานและการสร้างอนาคตของตัวเอง จึงท าให้ตกเป็นเป้าหมายของสาว ๆ หลาย ๆ คน 
โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของไพเรท ผ่านทางค าพูดของภูผาเพ่ือนสนิทไพเรท ดังความว่า  

“ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองมันไม่เคยปล่อยผ่าน นี่ล่ะมั้งเป็นอีกเหตุผลที่สาว ๆ 
หลายคนอยากได้มัน” 

1.8 ความสุภาพเรียบร้อย   
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยสุภาพเรียบร้อย รู้จักกาละเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อ

ผู้ใหญ่มีมารยาทการวางตัวที่ดี รักนวลสงวนตัว คิดและท าแต่เรื่องที่ดีด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง 
ตัวละครที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย คือ“แก้มยุ้ย” จากเรื่อง “LOSE BALANCE 

พ่ีขุนหลงเด็ก” ในเรื่องแก้มยุ้ยเป็นเด็กที่ถูกรับมาอุปการะเลี้ยงดูจากมหาเศรษฐีคนหนึ่ง เธอได้รับการอบรม
เลี้ยงดูมาอย่างดี ท าให้เธอมีนิสัยที่น่ารัก สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และเชื่อฟังค าสั่งสอนจาก
ผู้ใหญ่เสมอ โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของแก้มยุ้ย ผ่านทางค าพูดของนารา ดังความว่า 

“น้องแก้มยุ้ยเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะพ่ีขุน ทั้งเรียบร้อย พูดจาก็ เพราะนาราไม่แปลก
ใจเลยที่พ่ีขุนจะตกหลุมรักเธอ ขนาดนาราเป็นผู้หญิง ด้วยกันยังอดชื่นชมน้องไม่ได้เลย” 

1.9 ความกตัญญูกตเวที 
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีความกตัญญูรู้กตเวที ส านึกในบุญคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

และอุปการะเลี้ยงดูมาตลอด ยกย่องเทิดทูน และท าทุกอย่างเพ่ือตอบแทนผู้มีพระคุณ แม้ตนเองจะไม่มี
ความสุขก็ตาม  

ตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที คือ “นารา” จากเรื่อง “XXX KINDLE 
มังกรเผารัก” ในเรื่องนาราเป็นเด็กก าพร้าที่ถูกน ามาเลี้ยง จึงถูกพ่อแม่บุญธรรมโขลกสับให้ท างานหามรุ่งหาม
ค่ า เพ่ือน าเงินมาให้ทั้งสองที่ติดการพนัน แต่นาราก็ไม่เคยบ่นสักค า เพราะคิดเสมอว่าการที่เธอเติบโตมาได้ก็
เพราะพ่อแม่บุญธรรมเป็นคนเลี้ยงดูมา เธอจึงพร้อมจะท าทุกอย่างเพ่ือตอบแทนพระคุณพ่อแม่บุญธรรมของ
เธอ โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของนารา ผ่านทางค าพูดนาราเอง ดังความว่า 

“ถึงแม้พ่อกับแม่จะท าร้ายนารายังไง แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มี ส่วนที่ ท าให้นารามีทุกวันนี้ได้ 
นาราจะพยายามท าทุกอย่างเพ่ือตอบแทนพวกเขาค่ะ” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “เนปจูน” จากเรื่อง “BAD GUY ถึงร้ายก็จะรัก” ในเรื่องเนปจูนเป็นเด็กก าพร้าที่
พ่อแม่เอามาทิ้งไว้ซอกตึกโรงจ าน าแห่งหนึ่งตั้งแต่อายุ 15 ปี เธอจึงเหมือนกับขอทานที่ได้แต่นั่งรอให้เจ้าของ  
โรงรับจ าน าข้าวและน้ ามาบริจาคให้ ต่อมาเธอได้พบกับฟินิกซ์ที่มอบแหวนวงหนึ่งให้กับเธอแล้วบอกว่าถ้ามี
โอกาสค่อยมาตอบแทนเขา ซึ่งแหวนวงนั้นมีมูลค่ามหาศาลท าให้เนปจูนได้มีชีวิตใหม่ พอโตขึ้นเธอก็ออกตามหา
เขาเพ่ือที่จะตอบแทนพระคุณเขา สุดท้ายเธอก็หาฟินิกซ์จนเจอแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะท าทุกอย่างที่เขา
ต้องการเพ่ือตอบแทนบุญคุณ โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านบวกของเนปจูนผ่านทางความคิดของ
เนปจูนเอง ดังความว่า 

“ฉันจะท าทุกอย่างที่เขาต้องการ เพ่ือตอบแทนที่เขาให้ชีวิตใหม่กับฉัน” 
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2. พฤติกรรมด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon  
พฤติกรรมด้านลบ หมายถึง พฤติกรรมที่ตัวละครสื่อออกมาในเชิงลบ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อ

ตนเองและคนรอบข้าง เป็นพฤติกรรมที่ผู้แต่งเลียนแบบมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตจริง เพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงด้านที่ไม่ดีของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัว สภาพแวดล้อม หรือสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งใน        
นวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon พบพฤติกรรมด้านลบของตัวละคร  

2.1 ความใจอ่อน  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเป็นคนที่ใจอ่อน เป็นตัวละครที่ไม่มีภูมิคุ้มกันทาง

จิตใจ เมื่อโดนกระตุ้นด้วยความน่าสงสาร ก็จะเกิดอารมณ์เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน โดยไม่ค านึงว่าสิ่งที่ผู้อ่ืนแสดง
ออกมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวง สุดท้ายก็มักจะน าพาตัวเองไปสู่ความเสียใจอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งตัวละคร
จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวผ่านการกระท า ความคิดหรือค าพูดที่สื่อออกมา 

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความใจอ่อน คือ “ลาสนีม” จากเรื่อง “SHAKE GIVE UP 
เขย่ารัก กระแทกหัวใจจอมวายร้ายหน้าใส” ในเรื่องเชคชอบลาสนีมมากทั้ง ๆ ที่รู้ว่าลาสนีมมีแฟนอยู่แล้ว เขา
จึงวางแผนจะแย่งลาสนีมมาเป็นของตัวเอง โดยการบอกชอบลาสนีมและเขาขอเพียงแค่ได้รักเธอฝ่ายเดียวก็
เพียงพอแล้ว ด้วยความใจอ่อนลาสนีมก็เกิดความรู้สึกเห็นใจ เชคจึงพยายามท าทุกอย่างให้เขารู้สึกดีขึ้นโดยการ
ยอมไปไหนมาไหนกับเขาบ้างในบางครั้ง สุดท้ายลาสนีมก็ถูกเชคหลอกลวงจนพลาดไปมีความสัมพันธ์กับเขา 
โดยสาเหตุก็มาจากความใจอ่อนจนเกินเหตุของเธอ โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นพฤติกกรมด้านลบของลาสนีม
ผ่านทางความคิดของยูอาเพ่ือนสนิทของลาสนีม ดังความว่า  

“ตั้งแต่รู้จักกันมาลาสนีมเป็นผู้หญิงใจอ่อนมาก ผมเชื่อว่าถ้าเชคส านึกได้และปรับปรุงตัวเอง
ให้ลาสนีมเห็น ไม่นานลาสนีมก็จะให้อภัยเขาเอง แต่ ตอนนี้คงต้องให้เวลาทั้งคู่ได้ทบทวนหัวใจตัวเองก่อน” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “หอม” จากเรื่อง “LOVE CASANOVA สยบรักร้าย ผู้ชายจอมเจ้าชู้” ในเรื่อง
หอมเป็นผู้หญิงที่ใจอ่อน โกรธคนอื่นได้เพียงชั่วคราว เช่น เมื่อตอนที่ริวโกหกหลอกลวงว่ารักเธอ และหอมมารู้
ความจริงในภายหลังว่าที่ริวแสดงออกว่ารักเธอนั้นเพียงเพราะต้องการมีสัมพันธ์กับเธอเท่านั้น ท าให้หอมเสียใจ
และโกรธริวมาก แต่พอริวมาขอโทษหอมก็เกิดความรู้สึกใจอ่อนเห็นอกเห็นใจ และให้เขาอภัยทันที โดยไม่คิด
ไตร่ตรองถึงการกระท าของอีกฝ่ายที่เคยท าไม่ดีกับตนเอง ผู้แต่งน าเสนอผ่านทางความคิดของริว ดังความว่า  

“จุดอ่อนของหอมก็คือความใจอ่อน เธอโกรธผมได้ไม่นานหรอก พอผม ไปขอโทษและง้อเธอ
นิดหน่อยเธอก็หายแล้ว นี่อาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผมอยากเก็บเธอไว้เพราะเธอไม่งี่เง่าเหมือนกับผู้หญิงคนอ่ืนที่
ผมเคยควง” 

2.2 ความดื้อรั้น เอาแต่ใจ  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเป็นคนดื้อรั้น เอาแต่ใจ เป็นตัวละครที่ยึดถือความคิด 

ความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ เมื่อต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่หวังจะแสดงความไม่พอใจออกมาอย่าง
ชัดเจน โมโหหงุดหงิดและพาลใส่ผู้อ่ืนอย่างไร้เหตุผล และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร ไม่ยอมให้ใครมา
บงการชีวิต และไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆ  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความดื้อรั้น เอาแต่ใจ คือ “เชอรี่” จากเรื่อง “MY TEACHER 
ผู้ชายคนนี้ฉันรัก” ในเรื่องเชอรี่เป็นคนดื้อรั้นและเอาแต่ใจมาก ไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเองเอา
ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เนื่องจากเกิดมาในครอบครัวที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กจึงท าให้มีนิสัยที่แก้ไม่หาย 
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เมื่อคนอ่ืนว่ากล่าวตักเตือนก็จะเกิดอารมณ์ไม่พอใจ เพราะนิสัยที่ไม่ยอมคนของเธอเอง โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้
เห็นพฤติกรรมด้านลบของเชอรี่ผ่านทางความคิดของวิน ดังความว่า  

“เชอรี่ เป็นผู้หญิงดื้อรั้นและหัวแข็งมาก ดื้อมาก และหัวรั้นด้วย 
ผู้หญิงอย่างเธอเอาตัวเองเป็นใหญ่ และแน่นอนว่าคงไม่ฟังใครแม้แต่เขา” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “เรรัน” จากเรื่อง “LOVE COOL ร้ายรักผู้ชายจอมเย็นชา” ในเรื่องเรรันมี
ลักษณะนิสัยเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง และอยากได้อะไรก็ต้องได้ โดยที่ไม่สนว่าสิ่งที่ตนเองอยากได้เป็นเรื่องที่
สมควรหรือไม่ เช่นการที่เธอไปหลงรักเซฟผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว และพยายามจะไปแย่งเขามาเพ่ือเป็นของตน
โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของเรรัน ผ่านทางความคิดของเรรันเอง ดังความว่า 

“ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้ ฉันอยากได้เซฟและ
แน่นอนต่อให้ยันเมียจืดชืดนั่นต้องเสียใจ ฉันก็จะท า” 

และอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ โซล จากเรื่อง “STAR SECRETS ไอดอลคลั่งรัก” ในเรื่องโซลเป็นนายแบบ
ชื่อดังที่ได้รับฉายาว่าเป็นนายแบบที่ขี้เหวี่ยง ขี้วีนมากที่สุด เมื่อเขาต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะพาล
หงุดหงิดอารมณ์เสียใส่คนอ่ืนโดยไร้เหตุผล ถ้าไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็จะไม่ท า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
งานก็ตาม โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของโซลผ่านทางค าพูดของพริกหวาน ดังความว่า 

“นายนี่มันนอกจากจะขี้เหวี่ยง ขี้วีนแล้ว ยังขวางโลกอีกนะท าอะไรตามใจตัวเองตลอด” 
2.3 การมองโลกในแง่ร้าย  

ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเป็นคนที่มองโลกให้แง่ร้าย มองทุกอย่างไปในทางที่
ไม่ดี เนื่องจากในอดีตชีวิตพบเจอแต่ความผิดหวังล้มเหลวมามาก ท าให้มีทัศคติต่อโลกในด้านลบ และมองทุก
อย่างเป็นสีด า ใช้ชีวิตบนความหดหู่ เศร้าใจ  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ร้าย คือ “ควีน” จากเรื่อง “NO LOVE  
เรื่องนี้ความรักไม่เก่ียว” ในเรื่องควีนเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย เนื่องจากครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่หย่าร้างกัน
ตั้งแต่เธอยังเด็ก ท าให้ขาดความรักความอบอุ่น อีกทั้งทั้งพ่อและแม่ท าเหมือนว่าไม่ต้องการเธอคอยผลักไสไล่
ส่งเธอให้ไปหาอีกฝ่ายเสมอ จนสุดท้ายเธอต้องไปอาศัยอยู่กับป้า ท าให้เธอมีปมและคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใคร
ต้องการเธอ โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของควีน ผ่านทางค าพูดของควีนเอง ดังความว่า 

“ไม่มีใครสนใจฉันหรอก แม่เราก็ไม่ได้คุยกันมานาน แม่ตัดความสัมพันธ์กับฉัน พ่อก็มีเมีย
ใหม่ไม่ได้ติดต่อฉันมานานแล้ว ส่วนป้าก็ไม่ได้ดูแลฉันได้ตลอดเวลา ไม่มีใครที่ไหนสนใจฉันหรอก ฉันอยู่คน
เดียวมาตลอด เพราะถึงยังไงฉันก็เป็นคนที่ไม่เคยมีใครต้องการอยู่แล้ว” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “เซฟ” จากเรื่อง “LOVE HOT ร้าย รัก ร้อน ของผู้ชายสารเลว” ในเรื่องเซฟเป็น
คนที่มองโลกในแง่ร้าย เนื่องจากเคยถูกผู้หญิงที่เคยรักหักหลังโดยการนอกใจไปมีผู้ชายคนอ่ืนจนตั้งท้อง ท าให้
เขาเสียใจและมีอคติต่อผู้หญิงทุกคนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกับแฟนเก่าของเขา และคิดว่าผู้หญิงทุกคน
เหมือนกันหมด โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของเซฟ ผ่านความคิดของมินญา ดังความว่า 

“เขามันก็แค่ผู้ชายสารเลวคนหนึ่งที่จิตใจมืดมน มองว่าผู้หญิงทุกคน  ต้องเป็นเหมือนกันหมด 
เพียงแค่ฉันเหมือนกับแฟนเก่าเขา เขาก็ใช้มันเป็นเหตุผลที่คอยกลั่นแกล้งท าร้ายฉัน ไม่รู้ว่าฉันเคยไปท ากรรม
อะไรไว้ท าไมต้องมาเจอกับผู้ชายคนนี้ด้วย” 
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2.4 ความเจ้าชู้ ไม่จริงใจ  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้ ไม่จริงใจกับใคร เป็นตัวละครที่รักสนุก

แต่ไม่ผูกพัน ควงผู้หญิงไม่เคยซ้ าหน้า และไม่เคยคิดที่จะมีพันธะกับใคร หวงความโสดไม่ชอบการมีครอบครัว 
ชอบหว่านเสน่ห์ใส่เพศตรงข้ามเพ่ือมีความสัมพันธ์กันชั่วข้ามคืนโดยไม่มีการผูกมัดใด ๆ  

ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเจ้าชู้ ไม่จริงใจกับใคร คือ “ริว” จากเรื่อง “LOVE 
CASANOVA สยบรักร้าย ผู้ชายจอมเจ้าชู้” ในเรื่องริวเป็นผู้ชายที่ได้รับฉายาว่าเป็นคาสโนวาตัวพ่อ ไม่มีใครไม่รู้
ถึงกิตติศักดิ์ความเจ้าชู้ของเขา ริวเป็นผู้ชายที่หวงความโสดและเกลียดการมีครอบครัวมาก จึงมีสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงเพียงชั่วข้ามคืนไม่เคยคิดจริงจังและเอาตัวเองไปผูกมัดกับใคร โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้าน
ลบของริวผ่านทางค าพูดของริวเอง ดังความว่า 

“ผมเป็นผู้ชายเจ้าชู้ เป็นพวกไม่ชอบผูกมัดกับใครและก็ไม่เคยรักใครจริง” 
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ฟาโรห์” จากเรื่อง “NO LOVE  เรื่องนี้ความรักไม่เกี่ยว” ในเรื่องฟาโรห์เป็น

ผู้ชายเจ้าชู้ ควงผู้หญิงไม่เคยซ้ าหน้า เห็นผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องมือตอบสนองความใคร่ โดยไม่สนใจความรู้สึก
ของใคร ไม่เคยคิดที่จะรักและจริงจังกับใคร โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของฟาโรห์ผ่านทาง
ค าพูดของฟาโรห์เอง ดังความว่าดังความว่า 

“ผู้หญิงที่มานอนกับฉันทุกคน พวกเธอรู้ดีว่าฉันไม่ผูกมัดกับใคร และที่ส าคัญคนอย่างฟาโรห์
ไม่คิดจะรู้สึกดีกับใคร แค่เซ็กส์เท่านั้นที่ฉันต้องการ นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่เก่ียว” 

2.5 ความโหดร้าย ชอบใช้ความรุนแรง 
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยโหดร้ายชอบใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาพอไม่ได้

ดั่งใจก็ลงไม้ลงมือกับคู่สนทนาโดยไม่รู้จักยับยั่งชั่งใจ ท าร้ายคนอ่ืนอย่างไร้เหตุผลใช้ก าลังเป็นใหญ่  
ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความโหดร้าย ชอบใช้ความรุนแรง คือ “มอร์แกน” จากเรื่อง 

“BAD MORGAN ภายใต้ความรัก” ในเรื่องมอร์แกนแต่งงานกับชีตาร์ทั้งสองมักมีปัญหากันเป็นประจ า 
เนื่องจากชีตาร์เป็นผู้หญิงที่สวย เพรียบพร้อมทุกอย่าง ชีตาร์มีเพ่ือนผู้ชายที่รู้จักหลายคนที่คอยแวะเวียนมาหา 
ด้วยความหึงหวง มอร์แกนจึงเกิดอารมณ์ไม่พอใจ และจบด้วยการพลั้งมือท าร้ายชีตาร์ทุกครั้ง เป็นการกระท า
ที่โหดร้ายส าหรับผู้หญิงคนหนึ่ง จนสุดท้ายชีตาร์ก็ทนความโหดร้ายของมอร์แกนไม่ได้ ท าให้ชีวิตการแต่งงาน
ต้องพังลง โดยผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรมด้านลบของมอร์แกน ผ่านทางความคิดของชีตาร์ ดังความว่า 

“ผู้ชายคนนี้อันตราย โหดร้าย และชั่วช้าที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมา เขาไม่สนว่าฉันจะเป็น
อย่างไร เขาไม่เคยฟังฉันเลยสักนิด” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ไวท์” จากเรื่อง “NO HEART คนไร้หัวใจ” ในเรื่องไวท์เป็นหัวหน้ามาเฟียของ
รัฐแห่งหนึ่ง เขาขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้าย ป่าเถื่อน ใครที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับเขา ย่อมโดนเขาฆ่าอย่างไร้ความ
ปราณีมาแล้วทั้งสิ้น จึงไม่มีใครคิดจะยุ่งหรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับไวท์มากนัก โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรม
ด้านลบของไวท์ ผ่านทางความคิดของริชาร์ดผู้อุปการะเลี้ยงดูไวท์ ดังความว่า  

“เขารู้ว่าไวท์เป็นคนยังไง เขาฆ่าทุกคนได้โดนที่ไม่รู้สึกอะไร โหดร้ายและเลวทราม จนใครก็
เอาไม่อยู่” 
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2.6 ความก้าวร้าว หยาบคาย  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยก้าวร้าว หยาบคาย ทั้งการกระท าและค าพูด ค าที่

พูดออกมาล้วนแล้วแต่เป็นค าท่ีไม่สมควรพูด ไม่รู้จักกาละเทศะ ไร้มารยาท และพูดจาไม่ให้เกียรติคนฟัง 
ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความก้าวร้าว หยาบคาย ได้แก่  “ปืน” จากเรื่อง 

“PSYCHO ROMANCE รักเด็กเลว” ในเรื่องปืนกับบัวเจอกันด้วยความบังเอิญ เนื่องจากปืนไปช่วยบัวที่ถูก
โจรกระชากกระเป๋า หลังจากนั้นบัวก็มารู้ว่าปืนก าลังจะโดนไล่ออกเพราะโดดเรียน เกเร และมีเรื่องชกต่อย
เป็นประจ า บัวจึงอาสามาเป็นผู้ปกครองคอยดูแลปืน แต่ปืนกลับไม่พอใจและด่าทอบัวด้วยค าพูดที่หยาบคาย 
โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของปืนผ่านทางค าพูดของปืนเอง ดังความว่า  

“เรื่องของฉัน มาเสือกไรด้วย ไม่ต้องมาช่วย ฉันไม่ต้องการไสหัวไปซะ!” 
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ธาม” จากเรื่อง “DANGEROU TIME เวลารัก” ในเรื่องธามต้องรับตี้ที่เป็น     

ลูกสาวคนงานในไร่มาอยู่ด้วยตามค าสั่งของแม่ เนื่องจากตี้สอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับธาม เพ่ือดูแลธาม 
ส่วนธามท่ีไม่ชอบตี้อยู่แล้วยิ่งไม่พอใจ ไม่ว่าตี้จะท าอะไรเขาก็ไม่พอใจและคอยด่าทอดูตี้ด้วยค าพูดที่หยาบคาย
อยู่ตลอดเวลา โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของธามผ่านทางค าพูดของธามเอง ดังความว่า 

“สาระแนมาเรียกฉันต่อหน้าเพ่ือนท าไมวะ เสือกไม่เข้าเรื่อง อย่าเสนอหน้ามาที่คณะฉันอีก 
ไสหัวไปเลยไป!” 

2.7 การไม่รู้จักปล่อยวาง 
ในด้านนี้ Sweet_Moonสร้างตัวละครให้ไม่รู้จักการปล่อยวาง ยึดติดกับเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว 

และเอาอดีตที่เลวร้ายมาคอยท าร้ายตัวเองและคนรอบข้าง จนท าให้ไม่มีความสุข 
ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่ไม่รู้จักการปล่อยวาง คือ “กีวี่” จากเรื่อง “GOOD BOY ตราบาปร้าย 

พันธนาการรัก” ในเรื่องกีวี่คบหาอยู่กับแฟนซี แต่เนื่องจากแฟนซีเป็นทายาทเศรษฐี แม่ของเขาจึงไม่พอใจจึง
สั่งให้กีวี่เลิกกับแฟนซี หลังจากนั้นไม่นานกีวี่ก็ได้กลับมาเจอกับแฟนซีอีกครั้ง แต่ทั้งคู่ทะเลาะกัน  จนเกิด
อุบัติเหตุท าให้แฟนซีเสียชีวิตและเป็นสาเหตุที่ท าให้กีวี่ไม่ยอมเปิดใจให้ผู้ชายคนไหนอีก เพราะคิดว่าตนเองเป็น
สาเหตุที่ท าให้คนรักตัวเองต้องตาย โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของกีวี่ผ่านทางค าพูดของอิฐ
ชายที่ตกหลุมรักกีวี่ ดังความว่า 

“มันไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณไม่ควรน าเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาปิดกั้นหัวใจตัวเอง ท าให้ตัวเอง
ไม่มีความสุขแบบนี้นะวี่” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “มังกร” จากเรื่อง “XXX KINDLE มังกรเผารัก” ในเรื่องมังกรเคยคบกับนารา 
แต่นาราโดนครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่ง ถ้าไม่ตกลงเขาขู่ว่าจะท าร้ายมังกร ท าให้นาราตกลง
และบอกเลิกมังกร มังกรเสียใจมาก เขาจึงกลายเป็นคนมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความแค้น ท าทุกอย่างเพ่ือจะแก้
แค้นนาราที่ท าให้เขาเสียใจ โดยผู้แต่งน าพฤติกรรมด้านลบของมังกร ผ่านค าพูดของมังกรเอง ดังความว่า  

“ตอนนี้ในใจของผมเต็มไปด้วยไฟแค้น ที่พร้อมจะแผดเผาเธอ คนที่ท าให้ผมเจ็บปางตาย เธอ
จะต้องเจ็บกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่านารา” 

2.8 ความเจ้าอารมณ์  
ในด้านนี้ Sweet_Moon สร้างตัวละครให้มีนิสัยเจ้าอารมณ์เป็นตัวละครที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง 

อารมณ์ร้อน ใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างมากกว่าการใช้เหตุผล 
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ตัวอย่างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เจ้าอารมณ์ คือ “นัม” จากเรื่อง “NUMB PUT เมียผมนิ่งเฉย แต่รัก
จริง” ในเรื่องนัมคบหาอยู่กับโฟมและอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ทั้งสองก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากนัมคอยหา
เรื่องโฟมเมื่อเห็นเธออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนอ่ืน พอโฟมจะอธิบายเขาก็มักจะใส่อารมณ์และไม่ยอมฟังเหตุผลของ
โฟม จนสุดท้ายก็ท าให้ทะเลาะกัน โดยผู้แต่งน าพฤติกรรมด้านลบของนัม ผ่านค าพูดของโฟม ดังความว่า   

“นายอย่าใช้แต่อารมณ์ได้มั้ย มีสักครั้งไหมที่นายจะฟังเหตุผลของฉัน นายเคยเชื่อใจฉันบ้าง
ไหมนัม” 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ “ฟินิกซ์” จากเรื่อง “BAD GUY ถึงร้ายก็จะรัก” ในเรื่องฟินิกซ์คบหาอยู่กับ
เนปจูน แต่ทั้งสองก็มักมีปัญหากันบ่อยเพราะแฟนเก่าของฟินิกซ์พยายามมาขอเขาคืนดี ด้วยความเจ้าอารมณ์
ฟินิกซ์จึงเผลอใช้อารมณ์ใส่เนปจูนทุกครั้งเวลาที่มีปัญหากัน โดยผู้แต่งน าเสนอให้เห็นพฤติกรรมด้านลบของ
ฟินิกซ์ผ่านความคิดของริคเพ่ือนสนิทของฟินิกซ์ ดังความว่า  

“ฟินิกซ์มันเป็นพวกใจร้อน ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และยิ่ง ตอนนี้ก าลังอารมณ์
ร้อนทั้งคู่ การที่ผมพาเนปจูนออกมาอาจจะช่วยมันสองคน   ก็ได้ ถ้าขืนเนปจูนยังอยู่กับมันต่อ คราวนี้คงได้
แตกหักกันจริงๆแน่” 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon 
นั้น ผู้แต่งได้น าเสนอให้เห็นถึงการสร้างตัวละครให้มีความสมจริง ความคล้ายคลึงกับมนุษย์ ซึ่งพฤติกรรมใน
ด้านบวก ได้แก่ ความอ่อนโยน ในด้านนี้ตัวละครมีนิสัยอ่อนโยน จิตใจดี ใส่ใจคนรอบข้างและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
ความเข้มแข็ง ตัวละครมีลักษณะนิสัยที่เข้มแข็ง ต่อสู้ดิ้นรน โดยไม่ย้อท้อต่อความยากล าบากแม้จะเจอกับ
สถานการณ์ที่เลวร้ายก็สามารถผ่านมันไม่ได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ความร่าเริงสดใส ตัวละครจะมีลักษณะนิสัยที่
ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นตัวละครที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับตัวละครอ่ืน แม้ว่าจะโดนตัวละครอ่ืนว่ากล่าวดูถูก  
ก็ไม่เคยคิดโกรธ หรือน าค าพูดเหล่านั้นมาบั่นนทอนจิตใจตนเอง การมองโลกให้แง่ดี ตัวละครจะมีลักษณะนิสัย
มองโลกในแง่ดี มองทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ไม่เคยโกรธแค้นหรือคิดชิงชังใคร ความเป็นสุภาพบุรุษ 
ตัวละครจะมีนิสัยเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้อ่ืนและไม่กระท าการที่ท าให้ผู้อ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียง ความเป็นตัว
ของตัวเอง ตัวละครมีนิสัยที่ไม่สนใจกระแสนิยม รักในความเป็นตัวของตัวเอง และเชื่อมั่นในความคิดของ
ตนเอง ความจริงจัง ตั้งใจ ตัวละครจะมีนิสัยจริงจัง ตัดสินใจทุกอย่างอย่างมีเหตุผลคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
ให้ความส าคัญกับทุกเรื่องที่ท า ความสุภาพเรียบร้อย ตัวละครจะมีนิสัยเรียบร้อย อ่อนหวาน พูดจาไพเราะและ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ความกตัญญูกตเวที ตัวละครจะมีนิสัยเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้กตเวที ส านึกใน
บุญคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือและอุปการะเลี้ยงดูมา 

ส่วนพฤติกรรมด้านลบ ได้แก่ ความใจอ่อน ตัวละครจะมีนิสัยเป็นคนที่ใจอ่อน เมื่อถูกกระตุ้นจากการ
แสดงออกของตัวละครอ่ืนที่สื่อให้เห็นถึงความน่าสงสาร ตัวละครหลักก็มักจะเกิดความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจ
ขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าสิ่งที่อีกฝ่ายแสดงออกมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ นับว่าเป็นตัวละครที่
ไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ความดื้อรั้น เอาแต่ใจ ตัวละครจะมีนิสัยดื้อรั้น เอาแต่ใจ เป็นตัวละครที่ยึดความ
ต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ โดยที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมองโลกในแง่ร้าย ตัวละครจะมีนิสัย
เป็นคนที่มองโลกให้แง่ร้าย มองทุกอย่างไปในทางที่ไม่ดี ใช้ชีวิตบนความหดหู่ เศร้าใจ  ความเจ้าชู้ ไม่จริงใจ     



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
695 

ตัวละครจะมีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้ ไม่จริงใจกับใคร หวงความโสดไม่ชอบการผูกมัดกับใคร ความโหดร้าย ชอบใช้
ความรุนแรง ตัวละครจะมีนิสัยโหดร้ายชอบใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา ท าร้ายคนอ่ืนอย่างไร้เหตุผลใช้ก าลัง
เป็นใหญ่ ความก้าวร้าว หยาบคาย ตัวละครจะมีนิสัยก้าวร้าว หยาบคาย พูดจาไม่ให้เกียรติคนฟัง การไม่รู้จัก
ปล่อยวาง ตัวละครไม่รู้จักการปล่อยวาง ยึดติดกับเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว และเอาอดีตที่เลวร้ายมาคอย  
ท าร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ความเจ้าอารมณ์ ตัวละครจะมีนิสัยที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล  

จากการศึกษาพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_moon 
จะเห็นได้ว่า Sweet_moon สร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เป็น
พฤติกรรมที่สะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความสมจริงของนวนิยาย อีกทั้งยังได้รับ
ความสนุกสนานและความประทับใจด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ Sweet_Moon 
เป็นแนวทางหนึ่งให้ผู้สนใจอาจจะศึกษาพฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของผู้แต่งท่านอ่ืน        
เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างในการสร้างพฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ปัจจุบัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบของตัวละครในนวนิยายออนไลน์ของ 
Sweet_Moon เสร็จสมบูณณ์ได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากหลายบุคคลที่ให้ข้อมูล ความรู้ 
ความช่วยเหลือ แนะน าแนวทาง และรวมไปถึงการให้ก าลังใจ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ได้มอบความรู้ในวิชาการวิจัยทางภาษาไทย ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับการท าบทความวิจัยเล่มนี้ได้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ ที่ได้ช่วยตรวจสอบ
บทความวิจัยโดยละเอียดในทุกขั้นตอน คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ดูแลช่วยเหลือและให้ก าลังใจมา   
โดยตลอด ท าให้บทความวิจัยเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เหนือสิ่งอ่ืนใดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติ
พ่ีน้อง ที่คอยห่วงใยและให้ก าลังใจกันตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบทความวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

การรับบุตรบุญธรรม คือ การที่บุคคลคนหนึ่งรับเอาบุตรของบุคคลอ่ืน มาเลี้ยงดู,มาดูแล โดยที่ได้รับ
ความยินนอมเสมือนว่าเป็นบุตรของตนเองตามกฎหมาย ในปัจจุบันการรับบุตรบุญธรรมจะต้องท าการจด
ทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแม้ตามกฎหมายตราสามดวงมีการบัญญัติที่กล่าวถึงการรับบุตร
บุญธรรมไว้ แต่ก็ยังคงไม่ได้มีบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการรับบุตรบุญธรรม  โดยกฎหมายมิได้
น าเอาเงื่อนไขในเรื่องอายุของบุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการรับบุตรบุญธรรมเช่น
อย่างกฎหมายในปัจจุบันที่ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่า ง
น้อย 15 ปี ทั้งการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวงเป็นไปในลักษณะการเลี้ยงดูตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติ โดยมิได้ก าหนดให้ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายและในบางกรณีก็ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ทดลองเลี้ยงก่อนการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งตามกฎหมายตราสามดวงหากบิดามารดาโดยก านิดเรียก
บุตรคืน บิดามารดาโดยก าเนิดจ าต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลี้ยงดูให้แก่บิดามารดาบุญธรรมด้วย ซึ่งตาม
กฎหมายปัจจุบันมิได้มีบทบัญบัญัติในท านองนี้ไว้  
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Adoption of Thai adoptions in Thai law at present with Thai law  
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Abstract 

Adoption is when a person accepts the children of another person. Come to take 
care, come to take care By receiving consent as if he were his own child under the law. 
Current law  Adoption must be registered to be legally complete. Although the law enacted 
with the enactment mentioned that the adoption. But still do not have a clear rule regarding 
adoption. The law does not take the condition of the age of the person to be adopted as a 
basis for consideration of adoption, such as the current law that the adopter must be at 
least 25 years old and be at least 15 years older than the adopted.  Both the adoption 
under the law enacted in accordance with customary practice Which does not require 
registration under the law and in some cases stipulates conditions regarding trials before 
registration as an adopted child. Which according to the law enacted, if the parents by 
clutching the child back Natural parents also have to pay alimony to their adoptive parents. 
Which, according to the current law, does not have a statute of law similar to this. 
 
Keywords : Adoption, Child, Law 
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บทน า 
ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานทางสังคมที่คอยท าหน้าที่หล่อหลอมให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตเป็น

พลเมืองที่ดขีองสังคม  โดยรัฐได้น าเอาหน้าที่ดังกล่าวมาก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายบังคับให้บิดามารดา
และบุตรมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันในการอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง โดยบิดามารดามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยง
ดูและให้การศึกษาแก่บุตรในระหว่างเป็นผู้เยาว์  และอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่พ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วแต่ทุพพล
ภาพไม่อาจหาเลี้ยงตนเองได้  ซึ่งเป็นหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและบุตรตามกฎหมาย
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับบุตรบุญธรรม ด้วยการรับบุตรของบุคคลอื่นมาเป็นบุตรของตนตามกฎหมาย  

การรับบุตรบุญธรรม ถือเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การรับรองเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของพลเมืองในการสร้างครอบครัว ทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถมีบุตรได้ให้สามารถรับบุตรของ
บุตรคนอ่ืนมาเป็นบุตรของตนได้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ช่วยให้เด็กที่ไม่มีบิดามารดา
หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์สามารถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้  

ส าหรับการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย มีปรากฏให้เห็นตั้งแต่ในอดีตตามกระบวนการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในขณะนั้น โดยบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรธรรมไม่จ าต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตต่อกัน ทั้งจะ
มีความเกี่ยวพันกันในทางเครือญาติหรือไม่ก็ได้ (รัศฏา เอกบุตร, 2539 : 191) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึง
เกณฑ์การรับบุตรบุตรธรรมตามกฎหมายในอดีต กลับไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างแน่ชัดว่า การรับบุตร
บุญธรรมเกิดข้ึนครั้งแรกเริ่มเมื่อไหร่และในสมัยใดจนกระทั่งมีหลักฐานปรากฏว่ามีการกล่าวถึงการรับบุตรบุญ
ธรรมไว้ตามกฎหมายตราสามดวง (สุริยา ชินะกาญจน์, 2552 : 7) ซึ่งระบุไว้ตามหมวด 12 ข้อ 4 ของกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย โดยบิดามารดาอาจยกบุตรหญิงอายุ 7 ขวบลงมาให้คนอ่ืนเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการรับบุตรบุญธรรมตามธรรมดาด้วยการเลี้ยงดู  โดยมิได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดอย่างอ่ืนไว้ 
ในขณะที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมไว้หลายประการ ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรม วิธีการในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
เงื่อนไขการทดลองเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งการยกเลิกการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากการ
รับบุตรบุญธรรมในอดีต อย่างไรก็ดี ในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  ส าหรับกรณีบุตรบุญธรรมเป็นเด็ก  
หากบิดามารดายินยอมและเอกสารครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถือว่าเป็นการ
กระท าท่ีถูกต้องตามกฎหมาย (ศุภธัช ศรีวิพัฒน, 2561: 87.) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรธรรม โดยศึกษาถึงมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยในอดีตเปรียบเทียบกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการรับ
บุตรบุญธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายลักษณะผัวเมียกับการรับเด็กเป็น

บุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม       
พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน  
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
ศึกษาเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของบุตรบุญธรรม  
ตามพจนานุกรม ได้ให้ความหมายของค าว่า “บุตรบุญธรรม” ว่าหมายถึง บุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลอ่ืนที่

มิใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหน้าที่
เช่นเดียวกับบุตรโดยสายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

รัศฎา เอกบุตร อธิบายว่า บุตรบุญธรรม (Adoption) คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปรับบุคคลหนึ่ง
มาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนบุตรของตนเอง โดยบุคคลนั้นไม่ใช่บุตรโดยก าเนิดของตน ซึ่งผู้รับบุตรบุญธรรมกับผู้ที่
จะมาเป็นบุตรบุญธรรมจะมีความเกี่ยวพันกันในทางเครือญาติหรือไม่ก็ได้ คืออาจไม่ใช่ญาติสืบสายโลหิต 
(รัศฎา เอกบุตร, 2439 : หน้าเดิม) 

การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวง 
ประเทศไทยได้มีการรับบุตรบุญธรรมมาแต่โบราณ ซึ่งตามกฎหมายตราสามดวงปรากฏให้เห็นใน

กฎหมายลักษณะผัวเมีย หมวด 12 ข้อ 4 และกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 109 มาตรา 11 ซึ่งมีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมไว้อย่างกว้าง ๆ และตามกฎหมายลักษณะมรดกบทที่ 8 ซึ่งได้
มีการรับรองสิทธิในการรับมรดกของบุตรบุญธรรม ส่วนบทที่ 12 ได้มีการก าหนดสัดส่วนของมรดกที่บุตรบุญ
ธรรมจะได้รับยตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนถึง 7 ขวบ (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2559 :182) ดังนั้น โดยหลักในการรับยบุตร
บุญธรรมตามกฎหมายในขณะนั้น จึงเป็นการรับบุตรคนอ่ืนมาเลี้ยงอย่างเช่นบุตรของตนเอง ซึ่งเป็นการเลี้ยงดู
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยไม่มีการก าหนดหลักเกณ์ในเรื่องวของคุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและบุตร
บุญธรรมไว้อย่างชัดเจน โดยบุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกันกับทายาทที่
แท้จริง อย่างไรก็ดี ส าหรับการเลิกรับบุตรบุญธรรรมตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย หมวด 12 ข้อ 4 นั้น 
กฎหมายให้เป็นสิทธิของบุตรบุญธรรมเองว่าจะเลือกว่าจะอยู่กับบิดามารดาที่แท้จริงหรืออยู่กับผู้รับบุตรบุญ
ธรรม โดยกฎหมายได้แบ่งเกณฑ์อายุของบุตรที่บิดามารดาบุญธรรมน ามาเลี้ยงออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือ 
บุตรตั้งแต่เกิดจนหนึ่งปี บุตรตั้งแต่ 2 ปี ถึง 4 ปี และบุตรตั้งแต่ 5 ปี ถึง 7 ปี ซึ่งหากปรากฏว่ามีการเรียกตัว
บุตรบุญธรรมคืน ซึ่งคือการเลิกรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมสามารถคิดค่าตัวบุญธรรมได้ด้วย โดยบิดา
มารดาที่เรียกบุตรคืนมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบ าเหน็จให้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นค่าตอบแทนการเลี้ยงดูบุตรบุญ
ธรรมในระหว่างนั้น 

การรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  
เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้การแก้ไขกฎหมายลักษณะผัวเมียและประกาศใช้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477 แทน โดยมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมด้วย 
เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายไทยในขณะนั้นมีข้อบกพร่องหลากหลายข้อ ท าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงได้มีแก้ไขขอบกพร่องดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ (วิมลศิริ ช านาญเวช, 2528, :80) ซึ่ง
ตามบรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ
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บุตรบุญธรรมและมีการก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมเอาไว้ว่า ผู้ที่จะรับ
บุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี  
มาตรา 1582 ซึ่งหากเป็นการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมกฏหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมของบิดา
มารดาด้วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วแต่กรณีและหากผู้เยาว์อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ผู้เยาว์นั้นต้องให้ความ
ยินยอมในการเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ตามมาตรา 1583 และได้มีการก าหนดไว้ว่าการรับบุตรบุญธรรมจะ
สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แต่อย่างไรก็ตาม แม้มีการแก้กฎหมายให้การเป็นบุตร
ธรรมต้องมีการจดทะเบียน แต่หากเป็นการรับบุตรธรรมก่อนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่
กระทบต่อความสมบูรณ์ในการรับบุตรบุญธรรม แต่ไม่มีการจดทะเบียนดังกล่าวก็จะส่งผลให้บุตรบุญธรรมไม่มี
สิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ เพราะไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 1585  (ญา
ดา ศิริสม, 2554: 64) 

หลังจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2478 ได้มีการบังคับใช้มาป็น
เวลาที่ยาวนนานจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยได้มีการเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคกันของทั้ง
ชายและหญิงตามรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 5 พ.ศ. 2519 
และมีผลเป็นการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2477 โดยก าหนดหลักการเกี่ยวกับ 
ความยินยอมของบิดามารดา ความยินยอมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม ผู้เยาว์จะเป็น
บุตรบุญธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวได้เท่านั้น ผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมของบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ตนให้บุตรบุญธรรมคืนหากบุตรบุญ
ธรรมถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ที่รับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรมในกรณีผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตร
บุญธรรมสมรสกัน การเพ่ิมเหตุแห่งการฟ้องคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม อายุความในการฟ้องคดีเลิกรั บบุตรบุญ
ธรรม เพ่ือให้ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2533 ได้ม ี            
การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 โดยมี   
การแก้ไขหลักการดังนี้ เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/19 บุคคลที่มีอายุไม่ต่ า
กว่า 25 ปี จะรับบุคคลอ่ืนเป็นบุตรบุญธรรมได้ แต่ต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ก าหนด   
การร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตแทนการยินยอมของคู่สมรสที่จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม 
การก าหนดเกี่ยวกับความยินยิมของคู่สมรสที่จะรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมก่อน  การก าหนดให้บิดามารดา
ที่แท้จจริงกลับมามีอ านาจปกครองเมื่อมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม  เว้นแต่มีการตั้งผู้ปกครองของผู้รับบุตรบุญ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/37  ให้บิดามารดา
โดยก าเนิดกลับมามีอ านาจปกครอง เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมถึงแก่ความตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม หาก
ปรากฏว่าบุตรบุญธรรมนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

อย่างไรก็ดี การรับบุตรธรรมนอกจากจะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
แล้ว ในปัจจุบันยังมีพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการรับ
บุตรบุญธรรมเป็นพิเศษแยกต่างหากอีก ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งแต่เดิม
การรับบุตรบุญธรรมจะจ ากัดอยู่เฉพาะเพียงแต่ในเครือญาติเท่านั้น เช่น การรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม แต่
การรับบุตรบุญธรรมในปัจจุบันมีการแพร่ขยายมากขึ้น ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมจึงอาจเกิดจากกรับโดยคน
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ไทยด้วยกัน โดยผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างกัน  หรืออาจเป็น
กรณีที่คนต่างชาติมารับเด็กไทยไปเป็นบุตรบุญธรรม ดังนั้น กฎหมายจึงมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ทดลองเลี้ยงดู ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเด็กที่จะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมกับผู้จะรับสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเฉกเช่นครอบครัวปกติหรือไม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยศึกษาเอกสารจาก หนังสือ ต าราทาง

กฎหมาย เอกสารทางวิชาการ บทความ และวารสารกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับ
การรับบุตรบุญธรรม 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางที่จะใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายส าหรับการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมไทยต่อไป 

 
ผลการศึกษา 

พบว่าประเทศไทยนั้นจากในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนั้นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายการรับบุตรบุญ
ธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในเรื่องอายุของบุตรบุญธรรม อายุผู้รับบุตรบุญธรรม สิทธิต่างๆ
ของผู้รับบุตรบุญธรรม และมาตราการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบุตรบุญธรรมตั้งแต่อดีตในกฎหมายไทย 
โดยกฎหมายตราสามดวงไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับอายุของบุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมว่าต้องมีอายุเท่าไหร่ 
ทั้งนี้ น่าจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในท านองเดียวกับการสร้างครอบครัวด้วยการสมรส ทั้งกฎหมายก็มิได้ก าหนด
ว่าจะต้องมีอายุห่างจากบุตรผู้เยาว์ที่รับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยกี่ปี เช่นอย่างในกฎหมายปัจจุบันตาม
มาตรา 1598/19 ที่ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 
ปี  ขณะเดียวกับหลักฐานที่พบเห็นเกี่วกับอายุของบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวง มีเพียงอายุของบุตร
บุญธรรมตั้งแต่หนึ่งเดือนถึง 7 ขวบเท่านั้น โดยไม่มีการบัญญัติถึงอายุของผู้เยาว์นอกจากนี้ ส่วนการรับบุตรบุญ
ธรรมตามกฎหมายปัจจุบันแม้จะก าหนดเกี่ยวกับความห่างของอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมไว้อย่างน้อย 15 ปี   
ก็เป็นเพียงเกณฑ์พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ระหว่างบิดามารดา โดยมิได้มี    
การก าหนดอายุขั้นต่ าและขั้นสูงของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเอาไว้เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวงเป็นไปในลักษณะการเลี้ยงดูตาม
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ โดยกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบวิธีการให้ต้องจดทะเบียนและให้ต้องเข้าสู่
กระบวนการทดลองเลี้ยงดูก่อนในกรณีท่ีผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตต่อ
กัน และในกรณีที่มีการเลิกรับบุตรบุญธรรมเนื่องจากมีการเรียกบุตรคืนบิดามารดาโดยก าเนิดจ าต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการเลี้ยงดูให้แก่บิดามารดาบุญธรรมด้วย ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายปัจจุบันที่มิได้มีบทบัญญัติใน
การเรียกคืนค่าอุปการะเลี้ยงดูเมื่อมีการยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวงกับการรับบุตรบุญธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พบว่าการรับบุตรบุญธรรมของไทยมีความเปลี่ยงแปลงและแตกต่างกันมาก 
ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งตามกฏหมายปัจจุบันเมื่อ
ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี จึงจะ
สามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎเกณฑ์ในการสร้างครอบครัวและเพ่ือเป็นการแก้ไข
เยียวยาส าหรับครอบครัวที่ไม่อาจมีบุตรได้ด้วยการจดทะเบียนรับบุตรของบุคคลอ่ืนมาเป็นสมาชิกในครอบครัว
ก็ตาม แต่ก็มิใช่สิ่งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่สมรสสามาถด าเนินการได้ในทุกกรณี เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของอายุของผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี เท่านั้น ดังนั้น ชายหญิงที่จดทะเบียน
สมรสแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังมีอายุยังไม่ครบ 25 ปีบริบูรณ์ก็ไม่อาจใช้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว
ได ้ อย่างไรก็ดี แม้กฎเกณฑ์และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตราสามดวงและ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายประการแต่ก็เป็นไปตามยุคสมัยและสภาพสังคม
วัฒนธรรมในขณะนั้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมในท านองศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย

และกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม  
ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวดัปราจีนบุรี 

ชาคริยา พวงสมบัติ1,  ขันทอง ใจดี2 
1,2 สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

Email : s59123450002@ssru.ac.th1, khanthong.ja@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ (1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรีวิธีการวิจัยโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 371 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าT-test ,F-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแจ้งข่าวสาร ( ̅=2.93) รองลงมาคือ ด้านความ
ร่วมมือ ( ̅=2.78) ด้านการสนับสนุน ( ̅=2.75) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผล 
( ̅=2.66) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศและอายุ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อาชีพ ,
รายได้ ,ระดับการศึกษา ,สถานภาพ และระยะอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมแตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การป้องกันอาชญากรรม, ต าบลดงขี้เหล็ก, จังหวัดปราจีนบุรี 
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Abstract 

The objective of this study is to (1) study the level of public participation in crime 
prevention dong khi lek subdistrict and prachinburi (2) to compare personal factors with the 
level of public participation in crime prevention. dong khi lek subdistrict prachinburi 
province, research methodology using a sample of 371 people collecting data by using 
questionnaires. the statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, f-test and one-way analysis of variance (anova). 

The research found that 
1. public participation in crime prevention overall, it is at a medium level. when 

considering in each aspect the aspect with the highest average value was the notification 
( ̅= 2.93), followed by the cooperation ( ̅= 2.78), the support ( ̅= 2.75) and the least, the 
evaluation ( ̅= 2.66). respectively 

2. the comparison of the participation of people with different personal factors such 
as gender and age are different. participation in crime prevention is no different. while the 
personal factors such as occupation, income, education level, status and living distance are 
different in the community. are involved in crime prevention differently 
 
Keywords : participation, Crime Prevention, Dong Khi Lek, Prachinburi 
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บทน า 
ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ระดับความรุนแรงปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ เช่น 

การฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การข่มขืน หรือการกระท าช าเราทางเพศ การปล้น ชิงทรัพย์ หรือก่อความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า มีความรุนแรงมาก เพราะสถาพ
สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป เศรษฐกิจตกต่ า ผู้คนเครียดกันมากขึ้น อารมณ์รุนแรงขึ้น สภาพจิตใจที่เสื่อมลง 
ขาดศีลธรรม ไม่มีจิตส านึก เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้ที่ก่อเหตุมีอายุลด
น้อยลง อีกทั้งยังมีวิธีการที่รุนแรงและโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัว
ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้ กฎหมายอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด สังคมไทยอ่อนแอและบางส่วนระบุว่ามีแ รงงานต่าง
ด้าวเข้ามาในไทยมากขึ้นและขาดการควบคุม รองลงมา ร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก 
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ยาเสพติด การแต่งกายของผู้หญิงที่ล่อแหลม มี
การก่อเหตุอาชญากรรมแทบรายวัน ซึ่งสมัยก่อนมีการก่ออาชญากรรมไม่เยอะเหมือนในปัจจุบันและสื่อทุก
วันนี้เข้าถึงได้ง่าย จึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ (ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน      
ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560) 

การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือหัวใจส าคัญของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และธ ารงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม ยิ่งนับวันสถิติปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น บ่งบอกถึงปัญหาสังคมที่ก าลังเผชิญ คนร้าย แก๊ง
มิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ทุกสังคม รูปแบบการก่อเหตุปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
เอกภาพในมาตรการป้องกันอาชญากรรม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา หัวเรือใหญ่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้
มอบหมายงานป้องกันและปราบปรามให้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ก ากับดูแลงานป้องกัน
อาชญากรรม แผนมาตรการปราบปรามอาชญากรรมปี 2561 ภารกิจหลักคือ จะขับเคลื่อนงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้แผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน2561” 
เน้นงานส าคัญ 4 ด้าน 1) มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก เพ่ือป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้น ด้วยการ
พัฒนาการจัดระบบสายตรวจตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ทั้งแอปพลิเคชั่น Police I Lert U โครงการตู้แดง 4.0 (Red box QR code 4.0) ของ ภ.3 การน า
เทคโนโลยีเรียลไทม์ หรือ SAS System (เอสเอเอส ซิสเต็ม) ซึ่งเป็นกล้องติดตามตรวจสอบและให้ทุกสถานี
ต ารวจ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเวลาการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 วันต่อเดือน และท าการปิดล้อมตรวจ
ค้นทุกวันที่ 10,20 และ 30 ทุกเดือน 2) งานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน        
การป้องกันอาชญากรรมทุกมิติ แสวงหาความร่วมมือสร้างอาสาสมัคร ต ารวจบ้าน ต ารวจชุมชน สร้างชุมชน
เข้มแข็งร่วมป้องกันอาชญากรรม 3) งานปราบปรามอาชญากรรมพิเศษตามขอบเขตการมอบอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมเครือข่ายผู้กระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ 4) การ
ขับเคลื่อนนโยบายและการวิเคราะห์ประเมินผล ในการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
(ข่าวทั่วไป 3 มกราคม พ.ศ.2561 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เปิดแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ความกังวลความต้องการและคุณค่าของประชาชน
ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทางโดยมีเป้าหมาย  
โดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและการที่ประชาชนมี



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 

709 

โอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะเกิดขึ้น หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใดๆที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้น  Creighton (2005) และ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff (1981) การมีส่วนร่วมหมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามาส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โดยหลักการที่จะท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและลดจ านวนอาชญากรรมในสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจในการ
บริหารงานยุติธรรม (Decentralization) พร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1)ประชาชนและ
ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในความพยายามใด ๆ ที่จะป้องกันอาชญากรรม 2)องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนหรือโครงการที่เอกชนเป็นผู้ริเริ่มขึ้น 3)จัดให้มีโครงการร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรม ระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ 4)เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะต้องมีหน้าที่ให้การ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการปกป้องกันอาชญากรรม ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2546: 24) 

ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดง
ขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐมากหรือน้อย ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การป้องกัน
อาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี  
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (n.d.อ้างถึงใน วีระพงษ์ บัวทอง ,2552,หน้า 14-15 ) จ าแนกขั้นตอนการมี

ส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (1)การมีส่วนร่วมในขั้นต้นเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของ

โครงการ (2) การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ (3) การมีส่วนร่วมในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติการ ได้แก่ 
อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติการ (1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ได้แก่ สละแรงกาย 
การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ (2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน          การฝึกอบรมผู้ที่จะ
เข้าปฏิบัติในโครงการ (3) การมีส่วนร่วมเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ มีลักษณะเป็นการบังคับให้เข้าปฏิบัติใน
โครงการมากที่สุด 
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ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (1) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านวัตถุ การมีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน (2) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านสังคม เช่น โรงเรียน 
ส่วนกลางชุมชน การเพ่ิมคุณภาพชีวิต (3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านบุคคล ได้แก่ ความคุ้มค่าของ
ผลประโยชน์ 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลการของการ
ด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
บทบาทส่วนใหญ่จะเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐ 

William Erwin (1976) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

2. ความหมายของอาชญากรรม 
กริช ปัจฉิมสวัสดิ์ (2547) ได้กล่าวว่า อาชญากรรม คือ การกระท าที่กฎหมายห้ามไว้หรือละเว้นสิ่งที่

กฎหมายในขณะนั้นบัญญัติให้กระท าและการกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยเจตนาที่จงใจหรือคาดหมายผล
แห่งการกระท านั้นได้ก็ดี ประมาทก็ดี แต่ในทัศนะของอาชญาวิทยานั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาได้
ลึกซึ้งต่อไปว่าการกระท าหรือละเว้นการกระท านั้น ได้เป็นไปในลักษณะอย่างใดและด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง
และการกระท านั้นเป็นการน าผลร้ายโดยตรงและโดยอ้อมมาสู่สังคมมากน้อยเพียงใด  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Cohen and Uphoff (n.d.อ้าง
ถึงใน วีระพงษ์ บัวทอง) ทั้ง 4 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม โดยขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมใน     การตัดสินใจมา
ประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรตามด้านความร่วมมือ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหรือสละทรัพย์ ประยุกต์
เป็นด้านการสนับสนุน ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ด้านสังคม บุคคล เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ประยุกต์เป็นด้านการแจ้งข่าวสาร และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค้นหาข้อดี ข้อบกพร่อง 
ประยุกต์เป็นด้านการประเมินผล โดยสรุปดังกล่าวผู้วิจัยใช้ทั้ง 4 ขั้นตอนที่มีในเนื้อหาของแนวคิดเพ่ือก าหนด
กรอบแนวคิดตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิด  
                      ตัวแปรต้น                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- ระยะอาศัยในชุมชน 

 

1. ด้านความร่วมมือ 

2. ด้านการแจ้งข่าวสาร 

3. ด้านการสนับสนุน 

4. ด้านการประเมินผล 
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สมมติฐานการวิจัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ระดับการ

มีส่วนร่วมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกัน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด

ปราจีนบุรี ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยก าหนดระเบียบวิธีวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี มีจ านวนประชากร

ทั้งหมด 10,145 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้จ านวน

สมาชิกท้ังหมด 371 คน ซึ่งได้มาแบบเป็นเป็นระบบโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัย เรื่องการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาจากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้อค าถามที่แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา สภานภาพ และระยะอาศัยในชุมชน 
ตอนที่ 2 เป็นการถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก 

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความร่วมมือ 2.ด้านการแจ้งข่าวสาร 3.ด้านการ
สนับสนุน 4.ด้านการประเมินผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
การก าหนดพ้ืนที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ท าการเก็บ

แบบสอบถามด้วยตนเอง ได้ใช้ระยะเวลาต้นเดือนมีนาคม ประมาณ 5 วันในการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
ตามหมู่บ้านที่จัดเก็บ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามที่แปรผลผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. น าแบบสอบถามมาประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทางสถิติ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ T-
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test , F-test และหาค่า ANOVA และน าผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียน
ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.1 อายุ

ของประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.7 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 29.1 รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.6 
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ปวส. คิดเป็นร้อยละ 47.4 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส 
คิดเป็นร้อยละ 67.7 และระยะอาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ 1 – 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.8 

2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการแจ้งข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 2.93 รองลงมาคือ ด้านความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย 2.78 
รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 2.75 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ย2.66 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดง
ขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม ต.ดงข้ีเหล็ก จ.ปราจีนบุรี 

ระดับการมีส่วนร่วม 
    �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1.ด้านความร่วมมือ 2.78 0.999 ปานกลาง 2 
2.ด้านการแจ้งข่าวสาร 2.93 1.009 ปานกลาง 1 
3.ด้านการสนับสนุน 2.75 1.017 ปานกลาง 3 
4.ด้านการประเมินผล 2.66 0.984 ปานกลาง 4 

รวม 2.78 0.935 ปานกลาง  
 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ

ระยะเวลาอาศัยในชุมชน ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก 
จังหวัดปราจีนบุรี แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล T / F Sig 

เพศ 4.411 0.211 
อายุ 1.520 0.220 

อาชีพ 4.991 0.000 
รายได้ 7.196 0.000 

ระดับการศึกษา 7.242 0.000 
สถานภาพ 15.009 0.000 

ระยะอาศัยในชุมชน -3.566 0.011 
        *แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 
ประชาชนต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษา สถานภาพและระยะอาศัยในชุมชนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและ
อายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ .05 ไม่ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด

ปราจีนบุรี มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ รวมถึงการช่วยเหลือและการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบต ารวจจิระ
ศักดิ์ เหล่าอินทร์ (2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน มีประเด็นควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1.1 ด้านความร่วมมือ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ป้องกันอาชญากรรมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงท าให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเต็มที ่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฎกร ค าประสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาขนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านการ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ในระดับปานกลาง การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความ
ร่วมมือเป็นพยานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
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1.2 ด้านการแจ้งข่าวสาร พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนให้ความส าคัญใน
การแจ้งเหตุ เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงท าให้ประชาชนใช้สิทธิ์ที่ตนเองมีนั้น ช่วยลดการเกิดอาชญากรรม
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฎกร ค าประสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาขนในการ
ป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านการแจ้งข่าวสาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ประชาชนร่วมเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมและพร้อมที่จะแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
ชุมชนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ 

1.3 ด้านการสนับสนุน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนมีการส่งเสริมเรื่อง
วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม จึงท าใหป้ระชาชนเชื่อว่ามีความจ าเป็นในการสร้างประโยชน์
ให้แก่ชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัตถ์ ไกรสกุล จุฑาภรณ์ คงรักษ์ (2558) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษากรณีสถานีต ารวจภูธรบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ด้านการมีสนับสนุนกิจการ อยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือ
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  

1.4 ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนมีการวางแผน
มาตรการการป้องกันอาชญากรรมร่วมกันน้อย เนื่องจากเป็นส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับประชาชนน้อยและเป็น
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบต ารวจจิระศักดิ์ เหล่าอินทร์ 
(2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ ด้านการติดตามและประเมินผลความคิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลการวางแผนป้องกันอาชญากรรม และไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาแผนป้องกันอาชญากรรม 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัด
ปราจีนบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

2.1 ด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่ยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชาย
และเพศหญิงนั้นมีประสบการณ์ที่เสมอภาคกันและไม่มีเพศใดเพศหนึ่งโดดเด่นกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของสุวัตถ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงทุกคนต่างมีส่วนร่วมในด้านการป้องกัน
อาชญากรรม 

2.2 ด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่ยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อายุ 20-
50 ปี มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดที่ไม่ต่างกันมาก จึงท าให้การมีส่วนร่วมทุกคนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทุกโครงการไม่จ ากัดอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพลต ารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศและคณะ ที่
ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ พบว่า 
ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุไม่แตกต่าง
กัน 
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2.3 ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอาชีพรัฐวิสาหกิจมีระดับ
การมีส่วนร่วมสูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การท างานของอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจและให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา 
อินอุทัย (2557) ที่ท าการศึกษาเรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า โดยกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับการป้องกันตนเองไม่ให้
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมดีท่ีสุด 

2.4 ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยประชาชนที่มีกลุ่มรายได้
จ านวน 20,000 – 30,000 บาท มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีรายได้
สูง ส่วนใหญ่มีการท างานและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือความปลอดภัย
ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล นามป้อง และ วิจิตรา ศรีสอน (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีต ารวจภูธร
นาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ประชาชนที่มีรายได้(ต่อเดือน) ต่างกันมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผน 

2.5 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดย
ระดับการศึกษาปริญญาโทมีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่าระดับอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนให้ความ
สนใจและความส าคัญต่อการป้องกันอาชญากรรมทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พลต ารวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ (2555) ที่ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาส
ในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ พบว่า ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิ วาสที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่า มีการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุ 

2.6 ด้านสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยประชาชนที่
มีสถานภาพสมรสมีส่วนร่วมสูงกว่าสถานภาพอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานภาพสมรสมีความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มานั้นแลกเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดภายในครอบครัวเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเสียเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิพงษ์ 
ตันศิริ (2560) ที่ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษา
กรณี อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีสถานะในครอบครัวต่างกัน สมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้น าครอบครัว 

2.7 ด้านระยะอาศัยในชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีระยะอาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดย
ระยะอาศัยในชุมชนของประชาชน 1 – 20 ปี มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่อาศัยในระยะ 5 เดือน – 1 ปี 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานหลายปีท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความ
สามัคคีและมีการเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นกลุ่มเพ่ือป้องกัน    การเกิดอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สาวิตรี ณรงค์น้อย (2552) ที่ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.
พร.) พบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
จากการที่ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก 

จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ได้ดังนี้ 
1. ด้านความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจัดกิจกรรมภายในชุมชนและร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือเป็น

ประโยชน์และมอบข้อมูลการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน 
2. ด้านการแจ้งข่าวสาร หน่วยงานภาคเอกชนควรเข้ามาส่งเสริมเรื่องการประชาสัมพันธ์และควรมีการ

ประกาศข่าวทางสื่อออนไลน์ในเรื่องของกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม 
3. ด้านการสนับสนุน ประชาชนควรช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการที่มีประโยชน์กับ

ชุมชนและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ 
4. ด้านการประเมินผล ประชาชนในชุมชนควรให้ความร่วมมือในเรื่องติดตามการจัดกิจกรรมการ

ป้องกันอาชญากรรม และช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องของชุมชน 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิง
วิจัยคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี แบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้ 

2. ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีต่อการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรม  

3. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บทบาทอารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างมาจาก
นิทานของกริมม์จ านวน 5 เรื่อง คือ Ever After : A Cinderrella Story (2541), Hard Candy กับดักลวงเลือด 
(2548), Mirror Mirror (2555), Snow White and the Huntsman (2555), Hansel & Gretel : Witch 
Hunters (2556) 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิทานกริมม์ น าเนื้อเรื่องของนิทานมาดัดแปลง ได้แก่ 
โครงเรื่อง ตัวละคร เหตุการณ์ในการด าเนินเรื่อง เพ่ือท าให้ภาพยนตร์เกิดความน่าสนใจชวนให้ผู้ชมติดตาม 
ภาพยนตร์น าเสนอให้เห็นการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวละครจากนิทานและท าให้เห็นบทบาทอารมณ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ บทบาทของอารมณ์รัก บทบาทของอารมณ์เศร้าเสียใจ บทบาทของอารมณ์กลัว บทบาทของอารมณ์โกรธ 
และบทบาทของอารมณ์พึงพอใจ ซึ่งตัวละครได้แสดงผ่านออกมาทางพฤติกรรม คือ การแสดงออกทางใบหน้า 
การแสดงออกทางการกระท า และการแสดงออกทางค าพูด บทบาทของอารมณ์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลหรือเป็นแรง
กระตุ้นให้ตัวละครเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังสื่อให้เห็นความคิด
ทัศนคติหรืออคติบางอย่างของสังคม ได้แก่ การแบ่งชนชั้น การแบ่งสถานภาพทางเพศ กรอบการแสดงออกทาง
พฤติกรรมกับช่วงวัยด้วย 

 
ค าส าคัญ : บทบาทอารมณ์, ภาพยนตร์, นิทานกริมม์, ตัวละคร 
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Abstract 

This paper aims to analyze how emotion plays a role in characters in movies based on 5 
Grimm’s Fairy Tales i.e., Ever After : A Cinderrella Story (1998), Hard Candy (2005), Mirror Mirror 
(2012), Snow White and the Huntsman (2012) and Hansel & Gretel : Witch Hunters (2013). 

It was found that many aspects were adapted into movies based on Grimms' Fairy Tales 
i.e., story, plot, character and action in order to stimulate the audiences to watch and follow. 
The movies presented an emotion change of the characters based on the tales and presented 
characters’ roles and emotions i.e., love, sorrow, fear, anger and satisfaction, all of which were 
express through their behaviors i.e., face expression, action, words. Emotion acted as influence 
or was a motivation leading to several behaviors expressing in a good way and bad way; 
moreover, they also presented their certain thoughts and attitudes of society i.e., caste system, 
sexism and behavioral expression framework based on their ages. 

 
Keywords : emotion and role; movie, Grimms' Fairy Tales, character 
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บทน า 
อารมณ์คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและ

อินทรีย์ จึงแสดงตอบโต้สิ่งนั้นไปตามสถานการณ์ สิ่งเร้าคือ สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือเหตุการณ์สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอารมณ์ท าให้อีกบุคคลหนึ่งสามารถรับรู้ได้ทั้งทางกายและจิตใจ หากเป็นการ
แสดงออกของมนุษย์จะเห็นได้ทั้งทางการพูด การมอง หรือกิริยาอาการต่าง ๆ ที่สื่อออกมาให้เรารับรู้ถึงลักษณะ
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งอารมณ์จะมีทั้งอารมณ์ที่ ดีและไม่ดี อารมณ์ที่ดี คือ อารมณ์ที่มีความสุข 
ประกอบด้วย เช่น อารมณ์ของความรัก ความร่าเริง อารมณ์ที่ไม่ดี คือ อารมณ์ เสียมีความทุกข์ ประกอบด้วย 
เช่น อารมณ์โกรธ ความกลัว ความเศร้า โดยจะส่งผลให้เรามีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายแตกต่างกันออกไป
และอาจถือได้ว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งส าหรับมนุษย์ที่ท าให้มีความแตกต่างไปจากสัตว์  

จากข้อความที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นการสังเกตอารมณ์จากคนทั่วไปปกติเราสามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมและท่าทางของบุคคลนั้นแต่ถ้าหากเป็นตัวละครในนิทาน นวนิยาย หรือเรื่องสั้นต่าง ๆ ที่ถูกบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร การสังเกตอารมณ์ของตัวละครเหล่านี้ท าได้จากการอ่านผ่านทางตัวอักษรที่ผู้เขียน
พยายามถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครออกมาเพียงเท่านั้น เช่น ลักษณะอารมณ์ของตัวละครในนิทาน
กริมม์ เช่น เรื่องซินเดอเรลล่า ผู้เขียนพยายามที่จะสื่ออารมณ์ของตัวละครให้ผู้อ่านรับรู้ว่าในฉากนี้ตัวละครเกิด
อารมณ์โศกเศร้าจึงบรรยายผ่านออกมาทางตัวอักษรว่า “ซินเดอเรลล่าน้ าตาไหลพราก ได้แต่ย้อนกลับไปท่ีหลุม
ศพของแม่” (พ.ศรีสมิต, 2543 : 15) ผู้เขียนสื่อถึงตัวละครซินเดอเรลล่าเมื่อเกิดอารมณ์โศกเศร้าเสียใจจึงแสดง
ออกมาด้วยการร้องไห้และเดินไปหาที่พ่ึงทางจิตใจของเธอ เป็นต้น ซึ่งการแสดงของตัวละครที่ผู้เขียนถ่ายทอด
อารมณ์ออกมาในนิทานกริมม์ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าตัวละครหนึ่งตัวไม่สามารถมีอารมณ์เดียวได้ตลอดทั้งเรื่อง
แม้กระทั่งตัวละครที่เป็นตัวละครร้ายก็ตาม  

นิทานกริมม์เป็นนิทานที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
ของประเทศเยอรมัน โดย เจคอป กริมม์ และ วิลเฮล์ม กริมม์ สองพ่ีน้องสัญชาติเยอรมัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
จาก อาจารย์ทางประวัติศาสตร์ คือ ฟรีดดริค ฟอน ซาวินี (thairath, 2556 : ออนไลน์) เนื้อหาจะเป็นไปในทาง
ของเรื่องเหนือจริงเสียมากกว่า ลักษณะของตัวละครมักจะประกอบไปด้วย แม่มด แม่เลี้ยง เจ้าชาย เจ้าหญิง 
สัตว์ร้ายและอมนุษย์ 

เมื่อนิทานกริมม์ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้มีการปรับบทหรือเนื้อหาเพื่อให้ตัวละครดูมีความสมจริง
มากยิ่งขึ้น อารมณ์ของตัวละครและบทบาทของตัวละครย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามบทที่ได้ปรับขึ้นมาเพ่ือ
สร้างภาพยนตร์โดยเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบทหรือเนื้อเรื่องจึงท าให้ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยในเรื่อง
ของอารมณ์ของตัวละครจะมีผลต่อการแสดงบทบาทของตัวละครเหล่านั้นอย่างไรหรือการเปลี่ยนแปลงด้าน
อารมณ์ของตัวละครมีผลช่วยให้การด าเนินเรื่องราวของภาพยนตร์มีความน่าสนใจและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาลักษณะบทบาทของอารมณ์จากการแสดงของตัวละครใน
ภาพยนตร์จากนิทานกริมม์ ได้แก่ เรื่อง Ever After: A Cinderella Story สร้างจากเค้าโครงนิทานเรื่องซินเดอ
เรลล่า, Hard Candy กับดักลวงเลือด สร้างจากเค้าโครงนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง, Mirror Mirror และ 
Snow White and the Huntsman ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องสร้างจากเค้าโครงนิทานเรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระ
ทั้งเจ็ด, Hansel & Gretel: Witch Hunters สร้างจากเค้าโครงนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทล 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
721 

ผู้วิจัยเลือกภาพยนตร์ทั้ง 5 เรื่องนี้เนื่องจากเนื้อเรื่องและการวางบทบาทของตัวละครในภาพยนตร์ทั้ง 
5 มีความเปลี่ยนแปลงไปจากนิทานของกริมม์ คือ เรื่อง Ever After: A Cinderella Story (สร้างโดย Andy 
Tennant ) ตัวละครเอกอย่าง แดเนียล มีความคิดกล้าแสดงออก กล้าท า ไม่กลัวแม่เลี้ยง ลูกสาวของแม่เลี้ยง 
คือ แจคเกอลินมีความเห็นใจแดเนียล  เรื่อง Hard Candy กับดักลวงเลือด(สร้างโดย David Slade) ผู้สร้าง
ภาพยนตร์ได้กลับน ามาพลิกโฉมใหม่ซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างมากพอสมควร คือ หมาป่าเปลี่ยนเป็นมนุษย์ ผู้ที่ไล่
ล่าเป็นเด็กสาวอายุ 14 ปี เรื่อง Mirror Mirror (สร้างโดย Tarsem Singh )และเรื่อง Snow White and the 
Huntsman(สร้างโดย Rupert Sanders) เป็นเรื่องที่มีเค้าโครงมาจากสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดของกริมม์
เหมือนกันแต่ต่างกันในส่วนของเนื้อหาซึ่ง Mirror Mirror จะมีความสนุกสนาน ตัวละครมีความตลก ส่วน 
Snow White and the Huntsman เป็นเรื่องของศึกสงคราม การต่อสู้อย่างชัดเจนระหว่างพระราชินีและส
โนว์ไวท์ เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters (สร้างโดยTommy Wirkola ) เป็นเรื่องราวของสองพ่ีน้อง
ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าซึ่งถูกน ามาสร้างต่อเป็นภาพยนตร์โดยให้ตัวละครสองพ่ีน้องเป็นผู้ล่าแม่มด ซึ่งการด าเนินเรื่อง
ในลักษณะนี้ของภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นในนิทานของกริมม์ จึงส่งผลให้การแสดงอารมณ์ของตัว
ละครในภาพยนตร์มีความเปลี่ยนแปลงไปจากนิทาน 

 
วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บทบาทอารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างจาก   
นิทานกริมม์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
อารมณ์ หรือ Emotion มาจากภาษาละตินว่า Emovere ซึ่งมาจากค าว่า E แปลว่า ออกนอก (Out) และ 

Movere แปลว่า เคลื่อน (Move) ดังนั้นค าว่า Emotion จึงสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าเคลื่อนออก ตื่นเต้น 
หรือปั่นป่วน ซึ่งอารมณ์ในหนังสือจิตวิทยาได้ให้ความหมายของอารมณ์ไว้หลายส านวนด้วยกันและสามารถ
สรุปได้ว่า อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดจากสภาวะทางจิตใจโดยมีสิ่งเร้าเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถ
สังเกตได้จากพฤติกรรม ทา่ทางของบุคคลนั้น ๆ อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึก ความรู้สึกคือ การรับรู้และ
การสัมผัสถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบกับตัวของบุคคลมีทั้งความรู้สึกทางด้านร่างกายและความรู้สึกทางด้านจิตใจ 
ซึ่งความรู้สึกที่เป็นจุดเริ่มต้นของอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เช่น ความรู้สึกดีใจ ความรู้สึก
เสียใจ ที่ได้รับจากสิ่งเร้าเข้ามาก ๆ จึงก่อให้เกิดเป็นอารมณ์ท่ีท าให้บุคคลภายนอกรับรู้จากการแสดงพฤติกรรม 

นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจ “อารมณ์” จนน าไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองจนท าให้เกิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นมาหลากหลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น ทฤษฎีความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการรู้การคิดและ
แรงจูงใจของอารมณ์ (Richard Lazarus) ทฤษฎีเหตุการณ์ทางอารมณ์ (Howard Weiss) ทฤษฎีอารมณ์
สมดุล (Bud Craig) ทฤษฎีเจมส์ - เลงส์ (James – Lange Theory) จากทฤษฎีที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ท าให้
เห็นว่าอารมณ์เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์และอารมณ์ เป็นสิ่ งที่ ไม่คงที่สามารถมี                
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่เป็นตัวการท าให้เกิดอารมณ์ ซึ่งเราสามารถสังเกตอารมณ์
ของตัวละครในภาพยนตร์ได้ในลักษณะดังกล่าวนี้เช่นกัน 
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เนื่องจากอารมณ์เป็นพ้ืนฐานที่ปรากฏอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเมื่อมีการผลิตหรือสร้างภาพยนตร์
ผู้สร้างย่อมใส่องค์ประกอบเหล่านี้เพ่ือให้เกิดความสมจริงเพราะสิ่งที่จะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจหรือมีความทรง
จ าในภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างตัวละครที่ดีโดยมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอารมณ์จะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างตัวละครและผู้ชมซึ่งสามารถท าให้ผู้ชมนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับตัวละครได้ ดังที่          
สุวรี ศิวะแพทย์ (2549 : 139) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างตัวละครนั้นถ้าหากต้องการให้ผู้ชมมีความคล้อยตามไป
กับภาพยนตร์ได้ผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้องใส่อารมณ์ ความรู้สึกไปในตัวละครด้วยเพราะอารมณ์สามารถแสดง
ตัวตนของตัวละครได”้  

ซึ่งลักษณะการสร้างตัวละครที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังที่ปรากฏในหนังสือของนิวัฒน์ ศรีสั มมาชีพ 
(2551 : 153) ดังนี้ การตัดสินใจของตัวละคร  การตัดสินใจในแต่ละครั้งของตัวละครได้เกิดแรงจูงใจ         
แรงปรารถนา หรือแรงกระตุ้น ให้เกิดการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผู้ชมรับรู้ถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวละครได้และการสร้างภูมิหลังของตัวละคร เรื่องราวในอดีตจะส่งผลถึงการ
แสดงพฤติกรรมของตัวละครและสามารถช่วยท าให้ตัวละครในแต่ละตัวมีความสมบูรณ์ มีความเป็นธรรมชาติ
เหมือนกับมนุษย์ทั่ว ๆ ไป เช่น การสร้างตัวละครในภาพยนตร์จากนิทานกริมม์ 

นิทานกริมม์จัดอยู่ในประเภทของนิทานมหัศจรรย์ตามที่ประคอง นิมมานเหมินท์ (2543 : 8) ได้
อธิบายความหมายของนิทานมหัศจรรย์ไว้ว่า เป็นนิทานที่ไม่มีเทวดาหรือนางฟ้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของ
ความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ไม่บ่งบอกสถานที่หรือเวลาที่แน่นอน ตัวเอกของเรื่องต้องผจญภัยและได้รับ
ความช่วยเหลือจากอมนุษย์หรือมนุษย์ ด าเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ  

นิทานกริมม์มีเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อน มีความเพลิดเพลินพร้อมทั้งเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก คือ 
เป็นเรื่องที่เหนือความเป็นจริง เช่น มนุษย์คุยกับสัตว์รู้เรื่อง สัตว์สามารถหาสิ่งของที่ต้องการให้ได้ ที่พักอาศัย
สร้างด้วยขนม มนุษย์โต้ตอบกับสิ่งของ และที่ส าคัญมีข้อคิดคติสอนใจให้ผู้อ่าน เนื่องจากนิทานมีลักษณะ
เนื้อหาดังที่กล่าวไปและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ดึงดูดใจของผู้ชมด้วย
เนื้อหาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงความเป็นนิทานไว้อยู่  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
บทความวิจัยเรื่อง บทบาทของอารมณ์ต่อตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างจากนิทานกริมม์ มีวิธีการ

ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาหาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ 
2. ค้นคว้าหาข้อมูลของนิทานกริมม์และภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากนิทานกริมม์ซึ่งมีลักษณะ 
เป็นคนแสดงเพียงเท่านั้นเนื่องจากตัวละครที่เป็นคนแสดงจริง ๆ การแสดงล้วนมาจากจิตวิญญาณ

ภายในตัวจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจได้ดีกว่าโดยผ่านทางสีหน้า แววตา น้ าเสียง และการ
กระท า ส่วนตัวละครการ์ตูนเป็นเสมือนภาพแทนของมนุษย์แต่ไม่มีจิตวิญญาณ ผู้สร้างตัวละครเหล่านี้ล้วนใส่
เพียงอากัปกิริยาที่มีลักษณะคล้ายคนเพ่ือท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าขณะนี้ตัวละครมีความคิด อารมณ์เป็นอย่างไร
เท่านั้น 

3. วิเคราะห์ลักษณะอารมณ์จากการแสดงของตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้วน ามาสรุปผลจากนั้นจึงน ามาเรียบเรียงใหม่ 
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ผลการวิจัย 
จากการที่ได้วิเคราะห์บทบาทอารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิทานกริมม์พบว่า

ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิทานกริมม์ล้วนมีความต่างแตกกันในเรื่องของเนื้อหาและถึงแม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องที่
น ามาจากนิทานเรื่องเดียวกันแต่มุมมองการน าเสนอของผู้สร้างภาพยนตร์แตกต่างกันออกไป 

แต่สิ่งที่มีความคล้ายกันคือ การแสดงออกทางอารมณ์ มีทั้งอารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า
เสียใจ อารมณ์กลัว อารมณ์พึงพอใจ เห็นได้ว่าอารมณ์ท้ัง 5 ประเภทนี้เป็นอารมณ์พ้ืนฐานที่ต้องมีในภาพยนตร์
และเป็นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ อารมณ์เหล่านี้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้น ามาปรับเปลี่ยนไป    
จากเดิมของนิทานจึงท าให้ตัวละครที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เป็นเหมือนคนที่มีอยู่จริงในสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
บทบาทอย่างหนึ่งของอารมณ์ท่ีท าให้ผู้ชมคิดว่าตัวละครในภาพยนตร์มีลักษณะที่เป็นเหมือนคนในสังคมจริง ๆ 
เพราะอารมณ์เป็นส่วนเชื่อมที่ท าให้ตัวละครและผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน นั้นคือบทบาทของอารมณ์ที่
ท าให้มิติตัวละครในภาพยนตร์และผู้ชมเกิดความเป็นคน ๆ เดียวกัน นอกจากนี้บทบาทของอารมณ์ต่อตัวละคร
ในภาพยนตร์ยังเป็นตัวกลางที่สื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นอยู่โดยมีลักษณะการแสดงออกที่
แตกต่างกันออกไปตามพ้ืนฐานของอารมณ์ดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทของอารมณ์โกรธ 
อารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์อีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยของตัวละครในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น 

ตัวละครที่เป็น นางเอก พระเอก หรือตัวละครที่เป็นตัวละครร้าย ทุก ๆ ตัวละครมักมีอารมณ์เหล่านี้แทรกอยู่
ด้วย แต่แสดงออกมาในท่าทีที่แตกต่างกันออกไปตามเฉพาะบุคลิกของตัวละครเหล่านั้นที่ได้รับบทบาทมา ซึ่ง
การแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวละครแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์โกรธที่ปรากฏในภาพยนตร์
ดังต่อไปนี้ 

1.1 การด ารงและการตอกย้ าสถานะทางชนชั้นในสังคม 
อารมณ์โกรธที่แสดงออกผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครได้ตอกย้ าให้เห็นถึงสถานะทางสังคมที่ถึงแม้

จะได้รับการยอมรับบ้างแล้วแต่บางสถานการณ์คนในสังคมก็ไม่อาจยอมรับให้กลุ่มคนที่มีชนชั้นที่ต่ ากว่ามี  
ความเท่าเทียมกับกลุ่มชนชั้นที่สูงกว่าได้เพ่ือที่จะคุมให้กลุ่มชนชั้นต่ ามีความเป็นระเบียบได้อย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ และกลุ่มคนชนชั้นที่ต่ ากว่าเหล่านี้ก็ต้องยอมรับเพ่ือการด ารงอยู่ของชีวิตตนเอง ซึ่งในสิ่งเหล่านี้มีผล
ต่อการแสดงออกทางอารมณ์เป็นอย่างมาก คือ กลุ่มคนชนชั้นสูงสามารถที่จะแสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะ
ใดก็ได้ถึงแม้กลุ่มคนที่ถูกใส่อารมณ์จะมีเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าก็ตาม แต่กลุ่มคนยึดถือตามชนชั้นไม่ได้ยึดตามวัย
หรืออายุจึงมีสิทธิ์ที่จะสามารถแสดงอาการใด ๆ ออกมาก็ได้ ดังในภาพยนตร์เรื่อง Ever After : A 
Cinderella Story ผู้สร้างได้พยายามสร้างตัวละครมากาเร็ต เป็นตัวละครที่เอาแต่ใจ ถ้าหากเธอไม่ได้ในสิ่งที่
ตามต้องการเธอจะแสดงอารมณ์โกรธออกมาทันที เช่น เธอไม่ได้รับอาหารตามที่เธอได้สั่งเอาไว้ เธอจึงแสดง
พฤติกรรมที่สื่อให้เห็นว่าเธอก าลังเกิดอารมณ์โกรธ คือ พูดด้วยน้ าเสียงที่แข็งและเน้นในทุกถ้อยค าที่พูดพร้อม
กับตวาดใส่แม่บ้านของเธอที่จัดท าอาหารมาให้ซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสมากกว่าเธอ ในการแสดงการกระท านี้ผู้สร้างไม่
สร้างให้   มากาเร็ตเกิดความรู้สึกผิดในการกระท าแต่อย่างใด และแม่บ้านถึงแม้จะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมา   
หลักจากที่ได้เห็นมากาเร็ตแสดงอาการอย่างนั้นแต่ไม่สามารถโต้กลับมากาเร็ตได้เนื่องจากเธอมีสถานะทางชน
ชั้นที่ต่ ากว่าเป็นเพียงผู้ถูกจ้างไม่ใช่ผู้จ้าง ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ของตัวละครผู้สร้างไม่สร้างบทให้แม่บ้านมีการ
ตอบโต้กลับ มากาเร็ตได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในสังคมจะยอบรับคนที่มีสถานะต่ ากว่าแต่ก็ไม่เปิดกว้างใน      
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การยอมรับทั้งหมด จึงได้ตอกย้ าให้เห็นชัดถึงสถานะทางชนชั้นในสังคมที่ยังมีความเลื่อมล้ าอยู่ หรือใน
ภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror สโนว์ไวท์เกิดอารมณ์โกรธที่แม่มดน าเงินของประชาชนมาใช้เพ่ือความสุข
สบายของตัวเอง  บ้านเมืองที่รื่นเริงกลับกลายเป็นบ้านเมืองที่แสนจะทุกข์ยาก จึงบอกด้วยน้ าเสียงที่ดุดันว่าแท้
ที่จริงเธอเป็นผู้ที่จะได้ครองบัลลังก์ ท าให้แม่มดเกิดอารมณ์โกรธให้ทหารคนสนิทลวงสโนว์ไวท์ไปฆ่า ซึ่งการ
แสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า สโนว์ไวท์มีความคิดที่ว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีสถานะสูงกว่า
แม่มดจึงได้แสดงอารมณ์โกรธออกมาอย่างไม่ค านึงถึงสิ่งที่ตามมา แต่ในขณะนั้นแม่มดเป็นผู้ที่มีสถานะสูงกว่า
เพราะเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง และผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีใครเคยเห็นสโนว์ไวท์แม่มดจึงมีอ านาจเหนือกว่าสโนว์
ไวท์ทุกอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีชนชั้นที่เหนือกว่าย่อมมีอ านาจที่มากกว่าผู้ที่มีชนชั้นต่ ากว่า ผู้ที่ชนชั้นต่ า
กว่าไม่มีสิทธิแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทั้งสิ้นและผู้ที่มีชนชั้นต่ ากว่ามักเป็นผู้ที่ถูกกระท าเสมอ 

1.2 การสื่อถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
ในการแสดงออกทางพฤติกรรมของอารมณ์โกรธในลักษณะนี้แสดงออกมาอย่างมีนัยยะบางอย่างที่

ผู้สร้างต้องการสื่อให้คนในสังคมทราบและน าไปกล่าวกับผู้ที่ยังอยู่ในวัยเด็กควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้มี
ความเหมาะสมกับวัยเพ่ือความปลอดภัยของตัวเด็กเอง ดังในภาพยนตร์เรื่อง Hard Candy กับดักลวงเลือด  
เป็นเรื่องราวของเด็กสาววัย 14 ปี คือเฮลี่ย์ได้นัดเจอกับชายหนุ่มที่มีอายุมากกว่าหลายปี คือแจฟฟ์ เฮลี่ย์ได้จับ
แจฟฟ์มัดไว้กับเก้าอ้ี จากนั้นมีการโต้เถียงระหว่างความต้องการของเด็กสาวและผู้ใหญ่ ซึ่งท าให้เฮลี่ย์นั้นเกิด
อารมณ์โกรธจึงได้แสดงสีหน้าที่บึ้งตึงและการพูดที่ตวาดใส่หน้าแจฟฟ์อย่างรุนแรง เนื่องจากเฮลี่ย์คิดว่าแจฟฟ์
เป็นผู้ชายที่โตและมีวุฒิภาวะมากพอที่จะรู้จักห้ามเด็กสาวไม่ให้กระท าในสิ่งที่ไม่สมควรแต่แจฟฟ์กลับข่มขืน
เด็กสาวเหล่านั้นและฆ่าทิ้ง เมื่อเด็กสาวมีความต้องการอยากทดลองในสิ่งที่ไม่ควร แจฟฟ์ก็ไม่ควรที่จะ
สนับสนุนให้เด็ก ๆ ท าในสิ่งที่ผิดควรที่จะห้ามมากกว่าส่งเสริม และถึงแม้เด็กสาวจะแสดงการเต้นที่ยั่วยวน
แสดงถึงความต้องการที่โตมากกว่าอายุแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กสาวเหล่านั้นจะมีความต้องการทาง เพศ
เหมือนกับผู้ใหญ่ไปเสียหมด ซึ่งแจฟฟ์นั้นได้กระท าทุกอย่างเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของตัวเองเมื่อ
เห็นเด็กสาวแรกรุ่น การกระท าในครั้งนี้ของเฮลี่ย์เป็นการกระท าที่เกิดจากความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แจฟฟ์ได้
กระท าลงไปกับเด็กสาวเพราะแจฟฟ์เป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เฮลี่ย์โกรธแจฟฟ์มาก ซึ่งผู้สร้างได้
สร้างตัวละครเฮลี่ย์เป็นตัวแทนของเด็กที่พยายามสื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่าเด็กควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไปตามวัย 
พฤติกรรมบางอย่างที่จัดอยู่ในประเภทพฤติกรรมไม่ดี เช่น การแสดงออกยั่วยุทางเพศ เด็กไม่ควรท าเนื่องจาก
อาจเกิดภัยอันตรายต่อตนเองได้จากผู้ที่ไม่หวังดี เหมือนกับที่ผู้สร้างได้สร้างตัวละครแจฟฟ์มาเพ่ือเป็นตัวละคร
ที่เตือนใจเด็ก ๆ 

1.3 การใช้ความรุนแรงต่อเพศตรงข้าม 
อารมณ์โกรธเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่มีต่อบุคคลที่ท าให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา ซึ่งใน

ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิทานกริมม์ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมถึงการใช้ความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามอย่างไม่
รู้สึกผิด การแสดงออกโดยการใช้ความรุนแรงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวเองระบายอารมณ์โกรธเหล่านั้น
ออกมา ซึ่งในสังคมสามารถพบเจอได้บ่อยในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะเพศหญิงที่
โดยส่วนใหญ่จะถูกกระท าจากฝ่ายชายให้เกิดความทรมานทางร่างกายและจิตใจ เหตุผลที่เพศชายใช้ความ
รุนแรงกับเพศหญิงเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถปกป้องตัวเองหรือต่อสู้พละก าลังของผู้ชายได้ ดังในภาพยนตร์
เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters  ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างเหตุการณ์ให้นายอ าเภอพร้อมกับชาย
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ฉกรรจ์มาดักท าร้ายเกรเทลในป่าด้วยความโกรธแค้นที่สองพ่ีน้องได้มาขัดขวางในการฆ่าผู้หญิงที่นางอ าเภอคิด
ว่าเป็นแม่มด ขณะที่ก าลังตามหาพี่ชาย เป็นการแสดงถึงภาพความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงในสังคม เป็นการท าร้าย
อย่างทารุณมาก เช่น ใช้เข่ากระแทกที่หน้าท้อง การตบตีทางใบหน้า แต่เกรเทลรอดมาได้จากอสูรเอ็ดเวิร์ดที่
เข้ามาช่วยได้ทันเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้สร้างภาพยนตร์พยายามสื่อให้เห็นว่าสังคมในปัจจุบันยังมีการใช้
ความรุนแรงต่อเพศหญิงอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไนสังคมปัจจุบันนี้ ผู้สร้าง
ภาพยนตร์จึงสร้างตัวละคร อสูรเอ็ดเวิร์ดให้มาช่วยเกรเทลเพ่ือท าให้การใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิงนั้นถูกห้าม
ไม่ให้กระท าอีก อสูรเอ็ดเวิร์ดจึงเป็นเหมือนตัวแทนความคิดของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ไม่เห็นด้วยในการใช้ความ
รุนแรงต่อเพศหญิงในสังคม 

1.4 การทดแทนความสูญหายทางอารมณ์ 
แสดงอารมณ์โกรธของตัวละครที่พยายามปกป้องในสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือเป็นการแสดง

พฤติกรรมทางอารมณ์โกรธมาจากได้เห็นสิ่งที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งกระท าแล้วมีความรู้สึกที่ไม่เห็นชอบเมื่อได้รับ
เข้ามาก ๆ หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจรับได้จึงท าให้ตัวละครนั้นเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมา หากเป็นเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในระดับที่รุนแรง คือ การท าร้ายร่างกาย ดังใน
ภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A Cinderella Story แดเนียลเข้ามาพบว่าแม่เลี้ยงรอดมิลล่ากับลูกสาวทั้งสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มากาเร็ต น าชุดแต่งงานของแม่เธอมาลองสวมใส่เพ่ือน าไปใส่ในงานเลี้ยงฉลอง แดเนียล
ไม่เห็นด้วยที่จะน าชุดของแม่เธอไปใช้จึงเกิดอาการไม่พอใจจึงบอกว่า “นี่ของแม่ฉันนะ” เพ่ือสื่อว่าชุดแต่งงาน
ชุดนี่เป็นของแม่เธอ ในตอนนี้ชุดแต่งงานเป็นของแดเนียลเพราะเธอเป็นลูก เมื่อมากาเร็ตตอบแดเนียลว่า “อ่อ 
ตายไปแล้ว” ซึ่งเหมือนเป็นการสื่อแบบมีนัยยะว่า แม่ของแดเนียลได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่อาจที่จะใส่ชุดนี้ได้
แล้ว และเพ่ือยืนยันว่าอย่างไรแล้วเธอก็จะใส่ชุดนี้ แดเนียลได้ยินจึงโกรธมากอย่างที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อน แด
เนียลรีบเดินเข้าไปหามากาเร็ตด้วยสีหน้าที่บึ้งตึง คิ้วขมวด ปากเม้มแน่น จากนั้นเธอได้ชกเข้าไปที่ตาของมากา
เร็ตอย่างแรงจนมากาเร็ตล้มไปที่เตียงหล่นไปที่พ้ืน ในการกระท าของแดเนียลถือว่าเป็นการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่มีความรุนแรงเนื่องจากมีการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุผลที่เธอใช้ในการตัดสินใจ
ในการแสดง ออกครั้งนี้คือเธอโดนท าร้ายจิตใจด้วยการถูกพรากของรักที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากจึงท าให้
เธอแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกไปแบบนั้นและไม่มีความรู้สึกผิดใด ๆ ตามมา เพราะเธอเห็นว่ามันคือการ
ลงโทษที่มากาเร็ตสมควรที่จะได้รับแล้วตามความเหมาะสม เนื่องจากชุดที่มากาเร็ตน ามาสวมใส่เป็นชุด
แต่งงานของแม่ที่ถือได้ว่าชุดแต่งงานชุดนี้มีคุณค่าทางจิตใจเพราะถูกใช้ในวันส าคัญของพ่อและแม่แดเนียลชุด
แต่งงานชุดนี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แดเนียลใช้แทนความรักท่ีขาดหายไปจากพ่อและแม่ของเธอ  

จากที่ได้กล่าวถึงลักษณะบทบาทของอารมณ์โกรธพบว่าตัวละครจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต้องเกิดจาก
อารมณ์ที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มาประกอบกับความคิดของตนเองเห็นได้จากบทบาทของอารมณ์โกรธ คือ การด ารง
และการตอกย้ าสถานะทางชนชั้นในสังคม การสื่อถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย การใช้ความรุนแรงต่อ
เพศตรงข้าม และการทดแทนความสูญหายทางอารมณ์ อารมณ์โกรธถือว่าเป็นอารมณ์ที่รุนแรงหากขาดการ
ควบคุมอารมณ์ท่ีดีอาจท าให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตได้ 

2. บทบาทของอารมณ์รัก 
อารมณ์ประเภทนี้มักปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ทุกเรื่อง แต่ขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทภาพยนตร์ว่าจะให้

ออกมาในรูปแบบใด ซึ่งเมื่อตัวละครเกิดมีความรักกับอีกตัวละครหนึ่ง ใบหน้าของตัวละครจะเริ่มเปลี่ยนแปลง
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ไป มีความยิ้มแย้ม ดวงตาที่แสดงถึงความมีนัยยะบางอย่างที่พยายามจะสื่อว่า ชอบ หรือ  รัก ใบหน้าที่กรุ้ม 
กริมของตัวละคร หรือมักจะแสดงพฤติกรรมการเขินอายต่อตัวละครที่มีความรู้สึกดีด้วย  ซึ่งการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของตัวละครแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความเสมอภาคของสถานภาพทางเพศ  
การแสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือสื่อถึงอารมณ์รักของตัวละครทั้งสื่อผ่านออกมาทางใบหน้า คือ แววตา

ที่สื่อถึงการมีนัยยะบางอย่างที่อีกฝ่ายสามารถจับผิดหรือท าให้ทราบถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้น รอยยิ้มที่มีความสุขซึ่ง
เป็นรอยยิ้มที่ไม่เหมือนกับยิ้มให้ตัวละครอ่ืนที่ไม่ได้เกิดอารมณ์รักด้วย การแสดงออกทางการกระท า คือ การแย่งชิง
เพ่ือให้ได้ตัวละครที่ตัวเองรัก การแสดงออกด้วยการให้ความช่วยเหลือ แสดงออกด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 
และการแสดงออกทางค าพูด เป็นการแสดงออกที่ช่วยตอกย้ าอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตัวละครมีอิทธิพลที่ให้
เหตุผลถึงการกระท าที่ได้กล่าวมาเป็นอย่างดี เพราะค าพูดเป็นสิ่งที่มีน้ าหนักเท่า ๆ  กันกับการแสดงออก
ทางการกระท า ท าให้พิจารณาได้ว่าบทบาทของอารมณ์รักนอกจากจะมีอิทธิพลท าให้ตัวละครมีความต้องการ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกกับตัวละครที่เป็นเพศตรงข้ามกันให้รับรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วยังสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความเสมอภาคของสถานภาพทางเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้เป็นอย่างดี คือ ในภาพยนตร์
ผู้สร้างได้สร้างตัวละครหญิงให้มีความกล้าแสดงอารมณ์ความต้องการของตัวเองออกมาผ่านทางพฤติกรรม 
เพ่ือให้ตัวละครชายได้รับรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ โดยไม่ต้องรอให้ตัวละครฝ่ายชายมาแสดงความรัก
กับตัวเองก่อนเหมือนกับในนิทานกริมม์ที่เป็นโครงสร้างในการสร้างภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ ดังใน
ภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A Cinderella Story ตัวละครหญิงคือ แดเนียล กล้าที่จะตอบรับอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครชาย คือ เจ้าชายเฮนรี่ ได้อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีความเขินอายในการแสดงออกทาง
อารมณ์ตอบกลับให้เจ้าชายเฮนรี่ได้รับรู้ เช่น การสบตา การตอบรับค านัดหมายหรือการยินยอมไปพบเจอใน
สถานที่มีความเป็นส่วนตัว ภาพยนตร์เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters ผู้สร้างได้สร้างตัวละครฝ่าย
หญิง คือ แม่มดขาว ความแสดงออกทางอารมณ์รักที่เกิดขึ้น ถึงแม้ในช่วงแรกอาจสื่อออกมาทางอ้อมเนื่องจาก
มีนัยยะของตัวละครที่ชาติพันธุ์มีความแตกต่างกัน แต่ต่อมาผู้สร้างได้สร้างให้เธอแสดงออกมาอย่างเปิดเผยมาก
ขึ้นคือ ความต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ถึงแม้ในเรื่องนี้ตัวละครฝ่ายหญิงอาจมีความเขินอายบ้างในตอนแรก
ซึ่งอาจเกิดจากความคิดถึงการไม่ถูกยอมรับด้วยสถานภาพทางชาติพันธุ์แตกต่างกัน แต่อิทธิพลของอารมณ์รัก
กลับท าให้เธอกล้าแสดงออกมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror เป็น
อีกภาพยนตร์หนึ่งที่ผู้สร้างพยายามสร้างให้ตัวละครฝ่ายหญิงมีความกล้าแสดงออก กล้าเปิดเผย อีกทั้งเรื่องนี้
เป็นตัวละครเจ้าหญิงในอุดมคติที่ต้องเป็นฝ่ายรอคอยความรักจากเจ้าชายแต่ผู้สร้างกลับสร้างให้เธอมีความ
แตกต่าง คือ ตัวละครเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ เป็นฝ่ายที่แย่งชิงความรักมาเป็นของตนเอง โดยสาเหตุของการกระท า
ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความคิดที่มีอารมณ์รักเข้ามาประกอบจึงกลายเป็นแรงผลักดันที่ตัวละครเจ้าหญิงสโนว์
ไวท์ไม่อาจที่จะยอมเสียของรักให้กับคนอ่ืนไปได้จึงได้แสดงการกระท าในลักษณะนี้ออกมา  

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความแตกต่างจากสองเรื่องที่ได้กล่าวมาก่อนในข้างต้นคือ ทั้งสองเรื่องตัวละครหญิง
เป็นเพียงสามัญชน แต่เรื่องนี้มีสถานะเป็นธิดากษัตริย์ จึงท าให้เห็นว่าอารมณ์ไม่อาจแบ่งชนชั้นได้ จาก
ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สร้างพยายามแสดงให้คนในสังคมเกิดการยอมรับในตัวของผู้หญิง
มากขึ้น ท าให้เห็นว่าผู้หญิงควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย มีสิทธิแสดงความต้องการของตนเอง
มาได้อย่างเปิดเผยโดยสื่อผ่านทางตัวละครฝ่ายหญิงให้มีพฤติกรรมตามที่ได้กล่าวมานี้  
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2.2 การเปิดรับความแตกต่างทางชนชั้น 
การแสดงพฤติกรรมของตัวละครนอกจากจะช่วยท าให้เห็นบทบาทอารมณ์รักในประเภทของความ

เสมอภาคทางสถานภาพทางเพศแล้วยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับความแตกต่างทางชนชั้นของคนใน
สังคมปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากในอดีตเรามักจะแบ่งชนชั้นทางสังคม บุคคลใดที่อยู่ในสถานะต่ ากว่าจะไม่ได้รับ
การยอมรับในกลุ่มคนที่มีสถานะสูงกว่า เช่น การคบหาของคู่ที่เหมาะสมกันควรเป็นคู่ที่มีศักดิ์เท่าเทียมกันหาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีศักดิ์ต่ ากว่าจะได้รับการดูหมิ่นจากบุคคลรอบข้างจนเกิดความอับอาย แต่ในปัจจุบันสังคม
เปิดกว้างมากขึ้นยอมรับผู้ที่มีสถานะต่ ากว่ามากขึ้นแต่ก็ไม่เปิดรับอย่างกว้างมากเสียทีเดียว คือ ต้องมีคุณสมบัติ
บางประการให้พอเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้ เช่น มีความสามารถ มีความฉลาด มีความรอบรู้ เป็นต้น ดัง
ในภาพยนตร์เรื่อง  Snow White and the Huntsman ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างตัวละครชายที่เป็นเพียง
สามัญชนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเพียงพรานป่า ชื่อ เอริค ให้เกิดอารมณ์รักต่อเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ และสโนว์ไวท์
เกิดอารมณ์รักต่อพรานป่าเอริค จะเห็นได้ว่าตัวละครทั้งสองตัวมีชนชั้นที่แตกต่างกัน เอริค เป็นเพียงสามัญชน 
สโนว์ไวท์เป็นธิดากษัตริย์  เอริคจูบเจ้าหญิงให้ฟ้ืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งที่เรื่องนี้ต้องเป็นตัวละครเจ้าชายซึ่งมี
สถานภาพที่เหมาะสมกัน แต่ผู้สร้างได้สร้างความแตกต่างเพ่ือพยายามสื่อถึงการเปิดรับให้ทุกชนชั้นมีความเท่า
เทยีมกันแต่ ผู้ที่จะได้รับความเท่าเทียมต้องมีความสามารถเพ่ือไม่ให้บุคคลที่อยู่สูงกว่าเกิดถูกดูหมิ่นได้ อย่างตัว
ละครเอริคมีความเก่งกล้าทางด้านการต่อสู้สามารถปกป้องตัวเองได้ ข้อนี้ถือเป็นจุดเด่นในตัวสามัญชนธรรมดา
อย่างเอริคที่จะสามารถมาอยู่เคียงข้างคอยปกป้องเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ได้ แต่ภายในเรื่องผู้สร้างก็ไม่อาจให้ทั้งคู่
ยืนเคียงข้างกันได้เนื่องจากเห็นว่ากษัตริย์เป็นชนชั้นที่อยู่สูงสุดและยังมีกลุ่มบุคคลที่ยังไม่เห็นด้วยที่จะเปิดรับผู้
ที่มีสถานภาพต่ ากว่าอยู่เคียงข้างกษัตริย์ได้เพราะถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก 

นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters ผู้สร้างตัวละครเรื่องนี้ยังแสดงให้
เห็นถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องการความยอบรับจากคนในสังคม คือ แม่มดขาวและแม่มดอธรรม เปรียบเสมือนเป็น
กลุ่มคนชายขอบที่ถูกมองว่าเป็นชนชั้นที่ต่ ากว่า ไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ส่วนกลุ่มคนในหมู่บ้าน
รวมถึงตัวละครเกรเทลและฮันเซลเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคม ต้องการให้กลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มแม่มด
ไม่มีอยู่ในสังคม เพราะกลุ่มคนเหล่านี้อาจสร้างความเดือดร้อนมาให้กับสังคม ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์รัก
ของแม่มดขาวพยายามที่จะสื่อให้ฮันเซลทราบว่าตัวเองเกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแต่ไม่อาจบอกสถานภาพที่
แท้จริงได้เนื่องจากกลัวการปฏิเสธ การไม่ถูกยอมรับเพราะต่างกลุ่มกันแต่เธอก็ได้พยายามให้ฮันเซลทราบว่า
กลุ่มแม่มดขาวอย่างเธอแตกต่างไปจากกลุ่มแม่มดด า จึงได้รับการยอบรับจากฮันเซลและบุคคลในหมู่บ้านที่
ทราบเรื่อง จึงสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันการที่จะถูกยอมรับจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพต่างกันได้ต้องมี
ความสามารถแต่ความสามารถนั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ถึงจะได้รับการยอมรับ 
อย่างแม่มดขาว ถึงแม้เธอจะเป็นแม่มดมีความสามารถในเรื่องของคาถาเวทมนต์แต่เธอก็ไม่เคยน ามาท าร้าย
ใครกลับช่วยท าลายกลุ่มแม่มดอธรรมที่เป็นกลุ่มคนชายขอบอีกกลุ่มหนึ่งที่จะน าความเดือดร้อนมาให้กับคนใน
สังคมและคอยช่วยเหลือฮันเซลคนที่ตัวเองรักซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมอีกด้วย 

2.3การแสดงถึงสายสัมพันธ์ทางครอบครัว 
การแสดงถึงบทบาทของอารมณ์รักประเภทนี้จะแตกต่างไปจากอารมณ์รักระหว่างเพศตรงข้ามไปโดย

สิ้นเชิง เป็นอารมณ์รักที่สามารถสัมผัสได้จากสายใยความเป็นครอบครัวเนื่องจากปกติคนเราจะถูกปลูกฝังให้รัก
ผู้ที่เป็นเชื้อสายเดียวกัน คือ พ่อ แม่ พ่ีและน้อง พ่อและแม่เป็นผู้บังเกิดเกล้าที่ท าให้เราเติบโตมาได้จนถึงทุก
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วันนี้ แม่เป็นผู้ที่ให้ก าเนิด พ่อเป็นผู้ที่ท าให้เราเกิดมา พ่ีและน้องเป็นบุคคลที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน สิ่ง
เหล่านี้เหมือนเป็นสายใยบาง ๆ ที่เชื่อมระหว่างคนภายในครอบครัว อารมณ์รักที่มีให้แก่กันจึงแตกต่างไปจาก
ความรักระหว่างเพศตรงข้ามที่ต้องการจะครองคู่กับคนที่รักเพียงอย่างเดียว อารมณ์รักในประเภทนี้มีความ
ต้องการให้คนในครอบครัวมีความสุข จึงเป็นแรงผลักดันให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อและแม่มี
ความคิดท่ีไม่อยากให้ลูกล าบาก เกิดความสุขสบาย ท าทุกอย่างเพ่ือให้ลูกมีชีวิตที่ดี ส่วนลูกจะให้พ่อแม่เป็นสิ่งที่
อยู่เหนือสุดของชีวิตคือ เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราโดยไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ เมื่อพ่อแม่เริ่มแก่เฒ่าต้อง
ดูแลท่านให้ดีที่สุด สิ่งเหล่านี้คือผลของอารมณ์รักที่คนภายในครอบครัวมีให้ต่อกัน  

อารมณ์รักที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คนในครอบครัวสามารถรับรู้ถึงกันได้แม้จะ
ไม่ได้ออกมาทางค าพูด เพียงแค่แสดงออกทางใบหน้าและการกระท าถึงแม้จะยังดูไม่ชัดเจนท าให้เกิด      
ความสับสนอยู่บ้างในบางครั้งแต่สายใยที่มีอยู่ในตัวก็สามารถท าให้เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยถึงแม้
เสียงของคนรอบข้างอาจมีความคิดขัดแย้งก็ตาม ดังในภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror ในช่วงท้ายของ
ภาพยนตร์ผู้สร้างได้สื่อให้เห็นสายใยของพ่อและลูก คือ พระบิดา และสโนว์ไวท์ ในตอนที่ สโนว์ไวท์จะใช้กริช
ฆ่าอสูรร้าย แต่สโนว์ไวท์ได้เห็นถึงความผิดปกติในสีหน้าและแววตาของอสูรที่พยายามจะสื่ออะไรบ้างอย่าง
ออกมาจึงท าให้สโนว์ไวท์เกิดความสับสนซึ่งด้วยความรักและสายใยที่มีภายในจิตใจจึงท าให้สโนว์ไวท์ไม่เลือกที่
จะฆ่าแต่ใช้กริชตัดสายสร้อยที่แขวนอยู่ตรงคอของอสูรแทนจึงปรากฏว่าอสูรร้ายกลายร่างมาเป็นพ่อของสโนว์
ไวท์นั้นเอง การกระท าของสโนว์ไวท์และอสูรชี้ให้เห็นถึงอารมณ์ของความรักของพ่อและลูกที่มีให้ต่อกัน สายใย
ความเป็นพ่อลูกที่เชื่อมโยงกันและกันอยู่ ซึ่งสโนว์ไวท์สัมผัสได้จากแววตาและท่าทีของอสูรที่ดูมีท่าทีอ่อนน้อม
เมื่อมาอยู่ตรงหน้าของเธอ อีกทั้งยังสามารถชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ผู้บังเกิดเกล้าของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีสัก
แค่ไหนเราก็ไม่อาจจะละท้ิงท่านให้อยู่ตามล าพังได้ ดังเช่น สโนว์ไวท์ที่ใช้กริชตัดสร้อย ก็เปรียบเสมือนเป็นมือที่
ช่วยพยุงพระบิดาให้ลุกขึ้นออกมาจากความเลวร้ายที่ท่านได้เผชิญอยู่ให้กลับมาสู่ทางที่ดี ภาพยนตร์เรื่อง 
Snow White and the Huntsman ผู้สร้างได้ใส่อารมณ์ความเจ็บปวดของตัวละครร้าย คือ แม่มด ได้
ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาอย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากน้องชายคนเดียวของตัวเองได้ถูกพรานป่าเอริคฆ่า ด้วย
อารมณ์ของรักที่มีให้น้องชายอย่างมหาศาลความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับน้องชายแม่มดจึงรับรู้อารมณ์ความรู้สึก
เหล่านั้นด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากมีผู้ใดมาท าร้ายผู้ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของเราให้เจ็บปวดถึงแม้เราจะ
ไม่ได้เป็นฝ่ายที่โดนเองแต่ความเจ็บปวดนั้นเราก็สามารถรับรู้และรู้สึกร่วมได้เป็นผลมาจากอารมณ์รักนั้นเอง 
หรือ ภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A Cinderella Story เมื่อพ่อของแดเนียลตาย แดเนียลจึงน าหนังสือยูโทเปีย
ที่พ่อซื้อมาให้เป็นเล่มสุดท้ายเป็นของที่ไว้ดูแทนความคิดถึง ซึ่งในการกระท าของแดเนียลถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจาก
อารมณ์รักที่มีต่อพ่ออย่างมากจึงเป็นแรงผลักดันให้เธอน าหนังสือเล่มธรรมดาเล่มหนึ่งส าหรับคนอ่ืน ๆ ทั่วไป
แต่มีความพิเศษส าหรับเธอที่รู้เท่านั้นมาไว้เป็นสิ่งที่ดูแทนความรัก ความคิดถึงที่มีต่อพ่อ หนังสือยู โทเปียของ
แดเนียลจึงเปรียบเสมือนเป็นพ่อที่ได้จากไปแล้ว  แต่ยังคอยอยู่เคียงข้างแดเนียลท าให้แดเนียลสามารถด าเนิน
ชีวิตต่อไปได้ และเป็นสิ่งที่ย้ าเตือนให้แดเนียลรู้ว่าถึงแม้พ่อจะจากไปแล้วแต่พ่อก็ยังคงอยู่ภายในใจของเธอเสมอ 

ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมการกระท าของตัวละครแต่
สิ่งที่มเีหมือนกันคือสายใยหรือสายสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เกิดจากอารมณ์ของความรักที่ส่งผลให้ตัวละครเกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาคือ สโนว์ไวท์ใช้กริชตัดสร้อยที่คออสูรร้ายทั้งที่ควรฆ่า แม่มดรับรู้ถึงความ
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เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่น้องชายได้รับจากการกระท าของเอริค และแดเนียลเก็บหนังสือยูโทเปียมาเป็น
ตัวแทนของพ่อ 

2.4 การสื่อถึงความสัมพันธ์ของมิตรภาพ 
บทบาทของอารมณ์รักในประเภทนี้เกิดจากการแสดงออกทางอารมณ์รักที่ปรากฏได้ในตัวละครที่เป็น

เพ่ือน กลุ่มคนที่มีความจงรักภักดี เป็นอารมณ์ที่เกิดจากความใกล้ชิดของตัวละครทั้งสองฝ่ายซึ่งที่ต่างฝ่ายต่างมี
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ไม่ใช่ในเชิงชู้สาว เป็นอารมณ์รักที่ส่งผลให้เกิดการกระท าที่ตัวละครทั้งสองฝ่าย
จะคอยปกป้องซึ่งกันและกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดอันตราย ดังในภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the 
Huntsman กลุ่มคนแคระทั้งเจ็ดได้พยายามปกป้องสโนว์ไวท์จากแม่มดชั่วร้ายที่คอยไล่ล่าเธอ ในที่สุดก็ช่วยส
โนว์ไวท์ไว้ไม่ได้กลุ่มคนแคระจึงพากันเศร้าใจที่ไม่อาจปกป้องเธอได้ในการกระท าของตัวละครในครั้งนี้ถึงแม้จะ
มีอารมณ์เศร้ามาประกอบด้วยเมื่อสโนว์ไวท์ตาย แต่ถือว่าเป็นอารมณ์รักของกลุ่มคนที่มีความจงรักภักดีต่อส
โนว์ไวท์ เนื่องจากเธอเป็นกษัตริย์ ประชาชนทุกคนย่อมถูกปลูกฝังให้รักกษัตริย์และกลุ่มคนแคระทั้งเจ็ดเชื่อ
ว่าสโนว์ไวท์จะเป็นผู้ที่สามารถปราบแม่มดได้บ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง เป็นบุคคลที่สามารถจะ
น าพาชีวิตไปในทางท่ีดีได้ จากเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นส่วนประกอบที่ท าให้เกิดเป็นอารมณ์รักและส่งผลให้
เกิดความคิดที่จะปกป้องให้สโนว์ไวท์ปลอดภัยถึงแม้จะต้องเสี่ยงด้วยชีวิตของตนเองก็ตามหรือในภาพยนตร์
เรื่อง Mirror Mirror ผู้สร้างได้พยายามสร้างให้เหล่าคนแระทั้งเจ็ดมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของความรักของส
โนว์ไวท์เหมือนในนิทานเรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดของพ่ีน้องกริมม์ที่ยกโลงแก้วให้เจ้าชายท าให้ทั้งคู่ได้
ครองรักกันแต่ในภาพยนตร์คนแคระคอยให้ก าลังสโนว์ไวท์ที่เจ้าชายจะแต่งงานกับแม่มดเนื่องจากถูกมนต์
เสน่ห์และเหล่าคนแคระคอยพูดให้สโนว์ไวท์เกิดความกล้าหาญที่จะช่วงชิงให้คนรักกลับมาเป็นของสโนว์ไวท์
โดยมีพวกเขาคอยช่วยเหลือ ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าเหตุผลที่เหล่าคนแคระต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมา
เพราะเกิดจากอารมณ์รักและความผูกพันที่มีต่อสโนว์ไวท์ไม่อยากให้สโนว์ไวท์ต้องเกิดความเจ็บปวดจากความ
ผิดหวัง ซึ่งภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้มีความเหมือนกันในส่วนที่อารมณ์รักได้มีบทบาทในการสร้างมิตรภาพที่ดี
เหล่านี้ออกมาเป็นมิตรภาพที่เกิดจากความจงรักภักดี ทั้งนี้ยังท าให้เห็นว่าการสร้างมิตรภาพที่ดีต้องเกิดจาก
อารมณ์รักของทั้งสองฝ่ายมีให้ต่อกันอย่างจริงใจไม่ท าร้ายกันคอยปกป้องดูแลกันในยามที่เกิดปัญหา 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นลักษณะบทบาทอารมณ์รักที่ปรากฏให้เห็นผ่านจากตัวละครใน
ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิทานกริมม์ จะเห็นได้ว่าอารมณ์รักไม่ใช่เป็นเพียงอารมณ์ที่ท าให้ตัวละครรู้สึกเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นแต่ยังส่งผลมาถึงความคิด การตัดสินใจ ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตัวละคร อารมณ์รัก
เปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เราต้องการน ามาใช้เป็นเหตุผลเพ่ือท าให้เรากล้าที่จะแสดงออกทาง
ความรู้สึกโดยไม่ต้องนึกถึงผลตามมา เป็นส่วนช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้สร้างที่ต้องการสะท้อน
สภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

3. บทบาทของอารมณ์กลัว 
อารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่ปรากฏในเฉพาะตัวละครที่ได้รับการถูกกระท าจากตัวละครอีกฝ่าย 

และรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความปลอดภัย ก าลังถูกคุกคามจากตัวละครที่ประสงค์ร้าย จะปรากฏให้เห็นได้
ทั้งตัวละครที่เป็น นางเอก และพระเอก หรือตัวละครที่เป็นตัวร้ายในเรื่อง ซึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
ตัวละครแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์กลัวดังต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างตัวตนให้ด ารงอยู่ได้ภายในสังคม 
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การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านพฤติกรรมที่ได้ท าให้เห็นถึ งบทบาทของอารมณ์กลัวในหัวข้อนี้ เป็น             
การแสดงออกที่ตัวละครพยายามท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมที่ได้ด ารงอยู่ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกมองข้าม ดังใน 
ภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the Huntsman พระราชินีเกิดอารมณ์กลัวที่ตัวเองจะแก่ชราลงจึงได้
แสดงพฤติกรรมอันชั่วร้ายคือ ให้ทหารน าพาหญิงสาวบริสุทธิ์ให้เธอน าความสาวมาท าให้เธอเป็นอมตะและหนึ่ง
ในนั้นก็คือสโนว์ไวท์ อารมณ์กลัวของพระราชินีแสดงให้เห็นถึงการพยายามดิ้นรนสร้างตัวเองให้มีความสวย
ความงามอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเธอเป็นสาวงามที่สุด จากการปลูกฝังทางค าสอน
ของผู้เป็นแม่ว่าความงามเป็นสิ่งที่ท าให้ตัวเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจากการสร้างตัวละครในรูปแบบนี้แสดง
ให้เห็นถึงในสังคมปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะให้คุณค่าหรือให้การยอมรับผู้หญิงที่สวยมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ มีความ
สวยจึงเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้หญิงในสังคมปัจจุบันท าการศัลยกรรมมากขึ้นเพ่ือให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมก็
เหมือนกับพระราชินีที่น าความสาวของหญิงสาวบริสุทธิ์มาท าให้ตัวเองดูสวยงามตลอดเวลา 

3.2 การก่ออาชญากรรมทางเพศ 
การแสดงออกทางอารมณ์กลัวของตัวละครจากพฤติกรรมที่ ได้สื่อสารออกมาในภาพยนตร์ได้แสดงให้

เห็นถึงการก่ออาชญากรรมทางเพศที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม ซึ่งเห็นได้จากอารมณ์กลัวของตัวละครใน
ภาพยนตร์เรื่อง Hard Candy กับดักลวงเลือด แจฟฟ์ถูกเฮรี่ย์ทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ นานา จึงท าให้แจฟฟ์
หวาดกลัวอย่างมากไม่อาจคาดเดาได้ว่าเด็กสาวเฮรี่ย์จะทรมานตนเองในวิธีใดอีกจนมาถึงวิธีที่ท าให้แจฟฟ์
เสียชีวิตได้คือการตัดอวัยวะเพศซึ่งการกระท าในครั้งนี้ของเฮลี่ย์เป็นการลงโทษเพ่ือไม่ให้แจฟฟ์ไปข่มขืนเด็ก
สาวคนไหนอีก ซึ่งการกระท าที่รุนแรงของเฮลี่ย์ได้สร้างอารมณ์กลัวให้กับแจฟฟ์โดยมีผลมาจากแจฟฟ์ได้ฆ่า
ข่มขืนเด็กสาว เฮลี่ย์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความคิดของผู้สร้างที่ต้องการให้หยุดการกระท าที่ก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางเพศในสังคมจึงได้สร้างตัวละครเฮลี่ย์มาทรมานแจฟฟ์ เพ่ือท าให้แจฟฟ์เห็นโทษจากการ
กระท าของตัวเองและไมท่ าให้แจฟฟ์ไปก่ออาชญากรรมทางเพศได้อีก ซึ่งแจฟฟ์เปรียบเสมือนตัวบุคคลที่ท าผิด
ที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของคนท่ีก่ออาชญากรรมทางเพศ 

3.3 สภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อเด็ก     
การแสดงพฤติกรรมของตัวละครนอกจากจะแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์ไนเรื่องของ การสร้าง

ตัวตนให้ด ารงอยู่ได้ภายในสังคม การก่ออาชญากรรมทางเพศแล้วยังแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อเด็ก คือ ในปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีและไม่ดีหากเด็กได้รับการดูแลที่ดีอย่างไม่เพียงพออาจ
ท าให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้เนื่องจากยังขาดวุฒิภาวะ ดังในภาพยนตร์เรื่อง Hansel & 
Gretel: Witch Hunters ในช่วงท้ายของเรื่องเมื่อถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงเหล่าแม่มดจึงมาพร้อมกันตามที่
ได้นัดหมายไว้เพื่อมาท าพิธีให้ตัวเองเป็นอมตะรอดจากการถูกฆ่าเอ็ดเวิร์ดได้น าพาตัวเด็กทั้ง 12 คนที่ถูกจับมา
เพ่ือประกอบพิธีระหว่างการเดินของเด็ก ๆ ทั้งหลายไปที่หม้อต้มที่ได้จัดเตรียมไว้พบเห็นแม่มดต่าง ๆ ที่หน้าตา
น่ากลัวและอัปลักษณ์จึงเกิดอาการกลัวยังเห็นได้ชัด เห็นได้จากอาการตกใจ หวาดผวาและการก้าว ๆ อย่างรีบ
ร้อนของเด็ก ๆ ในการกระท าของเด็กเกิดจากอารมณ์กลัวที่ได้พบเห็นกลุ่มชนที่แปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคย
พบเห็นมาก่อน เด็กยังไม่รู้จักวิธีป้องกันตนเองมีวุฒิภาวะยังไม่มากจึงท าได้เพียงการก้าวเท้าอย่างเร่งรีบซึ่งก็ถือ
ว่าเป็นการปกป้องตัวเองเพ่ือให้รอดพ้นจากกลุ่มชนเหล่านั้น แต่การก้าวอย่างเร่งรีบอาจท าให้เด็กเลือกก้าวไป
ในทางที่ผิดได้ คือ ถึงแม้เด็กจะพยายามหลีกหนีจากกลุ่มชนเหล่านั้นไปให้ไกลที่สุดแต่การก้าวนั้นเป็นการก้าว
ไปในทางที่พาตัวเองไปสู่ความตาย กลุ่มชนแปลกประหลาดที่มีท่าทางน่ากลัวเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีที่เด็กสามารถ
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พบเจอได้ในสังคมที่อาจถูกล่อลวงจากคนไม่ดีน าพาเด็กไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีได้ ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้าง
ตัวละครที่มีนัยยะแฝงบางอย่างท่ีต้องการสื่อถึงสภาพทางสังคมที่เด็กสามารถพบเจอได้และไม่สามารถหลีกหนี
จากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองต้องมีผู้ใหญ่คอยชี้น าทางและช่วยเหลือ ซึ่งก็คือผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างตัว
ละครฮันเซลมาช่วยให้เด็ก ๆ ปลอดภัยจากการถูกจับ ก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่มาชี้น าทางให้เด็กเลือกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

4. บทบาทของอารมณ์พึงพอใจ 
อารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในตัวละครบางตัวที่ได้ท าบางอย่างจนประสบ

ผลส าเร็จ และเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองนั้นได้กระท าลงไป หรือได้บางสิ่งบางอย่างมาที่สามารถท าให้ตัว
ละครอีกตัวละครหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งชีวิต และเป็นอาการที่ตัวละครบางตัวได้กลับมาพบเจอกันอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันอีก หรือไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันในสถานที่ที่คาดไม่ถึง ซึ่งอารมณ์พึง
พอใจที่ปรากฏออกมาให้เห็นผ่านทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวละครมี คือ อารมณ์พึงพอใจที่ได้พบ
เจอกัน อารมณ์พึงพอใจที่เกิดขึ้นในประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่ตัวละครทั้งสองฝ่ายมีความจ าเป็นต้องห่างกันไกล 
เช่น พลัดพรากจากกัน ต้องออกไปท าธุรกิจเพ่ือดูแลคนในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของตวัละครแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์พึงพอใจใจดังต่อไปนี้ 

4.1 สร้างความผูกพันของสายสัมพันธ์ครอบครัว 
การแสดงพฤติกรรมของตัวละครได้แสดงบทบาทของอารมณ์พึงพอใจที่สื่อให้เห็นสายสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวได้อย่างชัดเจน โดยตัวละครจะแสดงออกมาทั้งทางใบหน้า คือ รอยยิ้มที่เกิดจากอารมณ์ดีใจที่ได้รับ
ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ การแสดงออกทางการกระท า คือ การวิ่งเข้าไปกอดกับบุคคลอันเป็นที่รัก การแสดงออก
ทางค าพูดที่แสดงให้เห็นถึงความคิดถึง ความดีใจที่ได้พบกัน ดังในภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A 
Cinderella Story ในช่วงการเริ่มเรื่องพ่อของแดเนียลกลับมาจากการท าธุระที่ต่างเมือง แดเนียลได้เห็นพ่อ
กลับมาบ้านจึงแสดงความดีใจด้วยกอดและจูบผู้เป็นพ่อ จึงท าให้จิตใจของคนทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุข ในการ
กระท าครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากอารมณ์ความดีใจที่คนทั้งสองมีให้ซึ่งกันและกัน ถึงจะมีอารมณ์รักเข้ามา
เกี่ยวข้องคือ ความรักของพ่อและลูกแต่จะเห็นว่าอารมณ์ดีใจชัดเจนที่สุดเป็นอารมณ์ที่ทั้งคนรอและคนที่ไปต่าง
มีจิตใจมุ่งหวังเดียวกันคือ การได้พบเจอหน้ากันอีกครั้งของตัวละคร ซึ่งท าให้เห็นถึงความเป็นห่วง ความห่วงหา
ที่เห็นได้จากพฤติกรรมที่ออกมาของตัวละคร ถึงแม้สภาพแวดล้อมของแดเนียลจะเต็มไปด้วยผู้คนรอบกายแต่ก็
ไม่เหมือนการที่ได้รับความรู้สึกอบอุ่นที่ได้จากผู้เป็นพ่อแท้ ๆ ภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror ในช่วงท้ายของ
เรื่อง สโนว์ไวท์ได้ตัดสินใจใช้ดาบประจ าตัวที่พระบิดาได้มอบให้ก่อนที่จะหายสาบสูญไปในครั้งที่ ออกไปปราบ
อสูรร้ายในป่าที่ได้ยินมาจากราษฎร ทันใดนั้นเกิดแสงสว่างข้ึนมาในพริบตาปรากฏเป็นร่างที่คุ้นตา คือ พระราช
บิดา ของสโนว์ไวท์นั้นเอง สโนว์ไวท์เห็นดังนั้นดีใจมากจึงรีบโผเข้ากอดพระบิดาผู้เป็นที่รักยิ่ง  การกระท าของ
ตัวละครสื่อให้เห็นชัดถึงอารมณ์พึงพอใจที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้ตัวแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกไป
เช่นนั้นเพ่ือเป็นการสื่อว่าดีใจมากขนาดไหนและเป็นการสื่อว่าตัวละครสโนว์ไวท์ไม่คิดว่าจะได้เจอพ่อของเธอ
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้พบเจอกันมาเป็นเวลานานและสโนว์ไวท์คิดว่าพระบิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เป็น
ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่แสดงถึงบทบาทของอารมณ์พึงพอใจที่มีความผูกพันธ์ของสายสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่าง พ่อและลูก  ภาพยนตร์เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters ในตอนที่ฮันเซลและ เกรเทลพยา
ยามออกตามหากันและกัน สุดท้ายก็ได้มาเจอกันที่บ้านเก่าของตัวเอง ท าให้ทั้ งคู่นั้นเกิดอารมณ์ความรู้สึกพึง
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พอใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง อารมณ์ดีใจที่เกิดขึ้นจากตัวละครทั้งสองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเป็นห่วงที่ได้
พลัดพรากจากกันไปเมื่อได้ออกไปท าตามหน้าที่และทั้งคู่เป็นพ่ีน้องที่เติบโตมาด้วยกันโดยไม่มีพ่อและแม่จึง
ส่งผลต่อจิตใจของตัวละครเป็นอย่างมากเมื่อได้พบเจอกันอีกครั้ง ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ใช่สายสัมพันธ์
พ่อลูกเหมือนภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่ก็เป็นสายสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ตัวละครทั้ง
สองตัวมีสถานภาพเป็นพ่ีน้องกัน บุคคลในครอบครัวที่เกิดจากแม่คนเดียวกันย่อมได้รับการปลูกฝังให้รักกัน 
ช่วยเหลือกัน จึงเกิดเป็นสายใยความสัมพันธ์ทางครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะ พ่อ แม่ 
ลูก แต่ยังรวมไปถึงบุคคลที่เกิดจากแม่นเดียวกันด้วย 

4.2 ความผูกพันของมิตรภาพ 
ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงบทบาทของอารมณ์พึงพอใจในประเภทนี้ด้วยการแสดงออกทาง

พฤติกรรมด้วยการร่วมมือร่วมใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จ การแสดงออกด้วยการสร้างความ
ฮึกเฮิม ดังในภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the Huntsman เมื่อสโนว์ไวท์ได้ฟ้ืนขึ้นหลังจากที่ได้กิน
แอปเปิ้ลอาบยาพิษเข้าไปท าให้ประชาชนเกิดอารมณ์พึงพอใจและดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นความหวังสุดท้ายที่
สามารถจะต่อสู้กับพระราชินีที่ชั่วร้ายได้กลับฟ้ืนคืนมาอีกครั้งจึงก่อให้เกิดความฮึกเหิมภายในใจที่มีความ
ต้องการต่อสู้เพ่ือให้ได้เมืองที่สงบสุขคืนมาอีกครั้งและเพ่ือปกป้องความหวังหนึ่งเดียวให้ได้รับความปลอดภัย
เพ่ือส่งเธอได้กลับขึ้นไปครองราชบัลลังก์ จากการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ของตัวละครได้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์
พึงพอใจไม่จ าเป็นที่จะแสดงออกมาให้เห็นทางการกอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสื่อให้เห็นว่าอารมณ์พึง
พอใจยังมีอิทธิพลส่งผลท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมความกล้าหาญที่มีอยู่ภายในตัวได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความ
ผูกพันของมิตรภาพอย่างหนึ่งที่สโนว์ไวท์ได้รับจากประชาชน 

จากที่ได้กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นบทบาททางอารมณ์พึงพอใจ คือ ความผูกพันของสายสัมพันธ์ครอบครัว 
และความผูกพันของมิตรภาพ ซึ่งเห็นได้จากการกระท าที่แสดงออกมาให้เห็นของตั วละครในภาพยนตร์ที่มี 
ความต้องการพบกับบุคคลอันเป็นที่รัก การเฝ้ารอคอยที่เมื่อไรจะได้เจอกันอีกครั้งถือว่าเป็นความทุกข์ทรมาน
อย่างหนึ่งที่ตัวละครได้รับก่อนที่จะได้เจอกัน นอกจากนี้อารมณ์พงพอใจยังเป็นส่วนที่ช่วยให้คนเรากล้า
แสดงออกถึงความกล้าหาญ กล้าแสดงจุดยืนของตัวเองที่เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง 

5. บทบาทของอารมณ์เศร้าเสียใจ 
อารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่แสดงถึงความเศร้าโศก ความผิดหวัง ที่ได้รับจากสิ่งรอบข้างซึ่งใน

บางครั้งอาจมีการแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการร้องไห้ หลีกออกไปอยู่คนเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อจิตใจและความคิดของตัวละครเป็นอย่างมาก ซึ่งอารมณ์เศร้าที่ปรากฏออกมาให้เห็นผ่านทางการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของตัวละคร คือ อารมณ์เศร้าเสียใจที่เกิดจากความสูญเสีย เป็นอารมณ์ที่สร้างความ
ทรมานภายในจิตใจของตัวละครเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสูญเสียทั้งของรักหรือบุคคลอันเป็นที่รักไปล้วนสร้าง
ความเศร้าให้กับตัวละครทั้งสิ้นและอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นนี้มักท าให้ตัวละครแสดงพฤติกรรม ออกมาด้วยการ
ร้องไห้และไม่ฟังเสียงจากบุคคลรอบข้างเนื่องจากอยู่ในอาการที่ไม่อยากยอมรับในความเป็นไปในเหตุการณ์ที่
ได้เจอ ซึ่งบทบาทของอารมณ์เศร้าเสียใจ คือ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงออกจากสังคม  

5.1 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงออกจากสังคม  
การแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อแสดงอารมณ์เศร้าเสียใจของตัวละครในภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์

ได้สื่อให้เห็นคนเราเมื่อเกิดอารมณ์สิ่งที่จะท าคือ การร้องไห้และพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างจากบุคคลรอบข้างมี
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ความต้องการที่อยากอยู่คนเดียว เป็นพฤติกรรมที่ตัวละครพยายามหลีกเลี่ยงออกจากสังคมเมื่อเกิดอารมณ์
เศร้าเสียใจ ดังในภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A Cinderella Story ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องราว
ความรักของแดเนียลกับเจ้าชายเฮนรี่แต่ในภาพยนตร์ก็ไม่อาจสร้างให้มีความสุขสมหวังได้ทุกครั้ง ในภาพยนตร์
ต้องมีความผิดหวัง ความเศร้า เพ่ือท าให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครได้แสดง
พฤติกรรมสื่ออารมณ์ของความเศร้าเสียใจ ในตอนที่พ่อของแดเนียลได้เกิดผลัดตกจากหลังม้าซึ่งผู้วิจัยคาดว่า
เกิดจากอาการที่พ่อของแดเนียลป่วยแล้วอาการก าเริบขึ้นขณะขี่ม้าออกจากบ้าน เมื่อแดเนียลเห็นจึงรีบวิ่งมา
หาผู้เป็นพ่อด้วยอาการที่ตกใจในไม่ช้าพ่อของแดเนียลก็สิ้นลมหายใจ แดเนียลแสดงอารมณ์เศร้าด้วยการร้องไห้
และโอบกอดผู้เป็นพ่อไว้อย่างสุดชีวิต ใครมาห้ามก็ผลักคนเหล่านั้นออกไปเนื่องจากความเศร้าที่เห็นผู้เป็นพ่อ
สิ้นไปต่อหน้าต่อตาอยากจะกอดพ่อเอาไว้ให้นานที่สุดและด้วยความที่ยังเป็นเด็กจึงได้แสดงความก้าวร้าว
ออกมาบ้างเล็กน้อย  จากการกระท าของแดเนียลแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่พ่อได้เสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เธอ
ยังไม่สามารถรับได้เนื่องจากเธอเหลือพ่อเพียงคนเดียวในชีวิต  นับจากนี้เธอต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียวถึงแม้จะมี
แม่เลี้ยงคอยดูแลแต่ความสัมพันธ์ที่มีนั้นไม่เหมือนพ่อแม่แท้ ๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่ง ผลให้เธอแสดง
พฤติกรรมที่ไม่มีความต้องการให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเธอและพ่อของเธอซึ่งถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงออกจากสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน ภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror ถึงแม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความ
สนุกสนานมากแต่ก็ยังมีความเศร้าที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้วางไว้เพ่ือท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าชมมาก
ยิ่งขึ้น โดยอารมณ์เศร้าเสียใจที่ปรากฏในภาพยนตร์ คือ สโนว์ไวท์ทราบจากคนแคระทั้งเจ็ดว่าพระราชินีจะ
อภิเษกกับเจ้าชายที่เธอรักจึงท าให้เธอรู้สึกเศร้าเสียใจ สโนว์ไวท์จึงแสดงอาการออกมาทางพฤติกรรมด้วยการ
ร้องไห้และหลีกหนีออกมาอยู่คนเดียว การแสดงออกทางพฤติกรรมของสโนว์ไวท์เป็นการแสดงออกจาก
ความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้ยิน จึงเกิดอารมณ์เศร้าใจที่คนที่รักไปแต่งงานกับคนอ่ืนเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อจิตใจจึงท าให้สโนว์ไวท์แสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากคนในสังคม   

ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องทีได้ยกมานี้เป็นภาพยนตร์ที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์เศร้าเสียใจ
ออกผ่านทางการกระท าโดยการหลีกเลี่ยงจากบุคคลรอบตัวถึงแม้จะมีวิธีที่แตกต่างกันแต่ก็ท าให้เห็นถึงบทบาท
ของอารมณ์เศร้าได้อย่างชัดเจนจะพบว่าตัวละครทั้งสองเรื่องตกอยู่ในอาการที่ไม่อาจจะรับได้เมื่ อได้สูญเสีย
บุคคลที่เป็นที่รักไป ทั้งเป็นการสูญเสียโดยไม่อาจกลับมาได้อีกแล้วและการสูญเสียไปให้กับตัวละครอ่ืนที่ไม่ใช่
ตนจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ตัวละครเกิดอารมณ์เศร้าและเกิดความคิดที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการกระท า
ลักษณะแบบนั้น คือ การร้องไห้ การหลีกหนีออกมาอยู่ตัวคนเดียว  

บทบาทอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะพบได้ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่สิ่งที่
ได้เจอในช่วงเวลานั้นของตัวละคร  อารมณ์เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพ่ือเป็นการแสดง
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้ตัวละครอ่ืน ๆ ทราบซึ่งการแสดงออกของอารมณ์มักจะมีเหตุผลคอยผลักดันให้
ตัวละครกระท าเช่นนั้นออกไปและการแสดงอารมณ์เหล่านั้นออกมาเป็นเหมือนตัวแทนความคิดของผู้สร้าง
ภาพยนตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือท าให้ผู้ที่ชมได้ทราบถึงความคิดของผู้สร้างเเพราะภาพยนตร์เป็น
ช่องทางหนึ่งที่สามารถท าให้บุคคลเกิดความคล้อยตามไปกับความคิดของผู้ที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของตนเองหรือท าให้เกิดข้อคิดและตระหนักในสิ่งที่ก าลังเป็นอยู่ให้มากขึ้น  
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บทบาทของอารมณ์กับสังคมวัฒนธรรม 
จากการวิเคราะห์บทบาทอารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างจากนิทานกริมม์นอกจากจะแสดง

ให้เห็นถึงบทบาทของอารมณ์ในด้านต่าง ๆ แล้วยังพบว่าอารมณ์ที่ผู้สร้างได้ใส่ลงไปในตัวละครยังสามารถ
สื่อสารให้เห็นถึงในนัยยะทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1.การขับเข็นความต่างและความเสมอภาคทางชนชั้น  
อารมณ์ในภาพยนตร์ที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สรรค์สร้างลงไปในตัวละครแต่ละตัวได้สะท้อนให้เห็นถึงชน

ชั้นทางสังคม ซึ่งหมายถึง  การที่บุคคลในสังคมได้ถูกจัดแบ่งเป็นชั้น ๆ โดยมีระบบของอันดับชี้ให้เห็นว่า คนที่
อยู่ในต าแหน่งหรือฐานะนั้น ๆ มีเกียรติหรือได้รับการยกย่องอยู่ในอันดับที่สูงกว่า เท่ากันหรือต่ ากว่าบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในฐานะอ่ืน ๆ ในสังคมเดียวกัน บุคคลที่มีฐานะทางสังคมคนละชั้นจะมีความเท่าเทียมกันใน
สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ อ านาจ อิทธิพล แบบแผนชีวิต ตลอดจนความสะดวกสบาย ความมีหน้าที่ในสังคม
แตกต่างกับ (baanjomyut, 2543 : ออนไลน์) ซึ่งอย่างในภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the 
Huntsman เป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากนิทานเรื่อง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ซึ่งผู้สร้างได้สร้างมาฉาก
หนึ่งที่แสดงถึงอารมณ์ของความรักสามัญชนคนธรรมดาอย่างนายพรานที่ได้จูบผู้หญิงที่มีศักดิ์เหนือกว่าตนเอง
คือเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ อารมณ์รักของเอริคท าให้เขากล้าที่จะท าถึงแม้จะรู้ว่าไม่ควรท า อารมณ์เหมือนเป็น
แรงผลักดันให้เราท าสิ่งใดสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่จะกล้าท ามาก่อน ผู้สร้างพยายามสื่อให้เห็นว่าบทบาทของอารมณ์
รักนั้นเมื่อผู้ใดรู้สึกแล้วถึงแม้จะทราบว่าอีกคนหนึ่งจะสูงกว่าแต่ก็ไม่สามารถหักห้ามใจตนเองให้อยู่ในทางที่
ถูกต้องได้ บทบาทของอารมณ์รักของภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกไม่อาจแบ่งแย่งทาง ชนชั้นได้ 
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นผู้ทีมีฐานะหรือไม่มีฐานะ ซึ่งหากเป็นในนิทานกริมม์จะเห็นได้ว่า
เจ้าหญิงจะรู้สึกรักได้แต่กับผู้ที่เป็นเจ้าชายเท่านั้นซึ่งหากเป็นบทบาทอารมณ์รักในนิทานกริมม์จะเห็นได้ว่า ผู้ที่
มีฐานะเหมือนกันเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจากนี้การกระท าของเอริคยังสื่อ ให้เห็นว่าความรักต่ าง
ชนชั้นกันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเสียทีเดียวเนื่องจากยังมีบุคคลอ่ืนที่ยังไม่เห็นด้วยอยู่
มากเห็นได้จากการที่ตัวละครทั้งสองคือเอริคและสโนว์ไวท์มีอารมณ์รักให้แก่กัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่
เมื่อถึงเวลาครองราชย์เป็นกษัตริย์เอริคกลับไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้าง สโนว์ไวท์ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าถึงแม้ความรักต่าง
ชนชั้นกันเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ก็ยังไม่เปิดรับเสียทีเดียวเลยเนื่องจากยังมีกลุ่มคนที่ถือว่าคนที่มีชนชั้น
สถานภาพใกล้เคียงกันต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมกันมากที่สุด อีกทั้งตัวละครมีฐานะที่สูงกว่ามากจึงเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนที่จะจัดให้คนที่ต่างสถานภาพทางชนชั้นยืนอยู่เคียงกันอย่างเปิดเผยหรือภาพยนตร์เรื่อง Ever 
After: A Cinderella Story คือในด้านของอารมณ์โกรธของลูกสาวแม่เลี้ยง คือ มากาเร็ต ท าให้เห็นว่าผู้ที่มี
อ านาจที่เหนือกว่าอีกคนสามารถที่จะท าอะไรกับอีกฝ่ายก็ได้ เช่น  ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง การแสดงออก
ทางอารมณ์จะแตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน ที่เจ้านายสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้มากกว่าผู้ที่
เป็นลูกน้อง ทั้งวาจาและการกระท า นอกจากนี่ยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าจะไม่ควรแสดง
ปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อผู้ที่อาวุโสกว่าซึ่งเห็นได้จากที่แดเนียลแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีใส่ผู้ใหญ่คือแม่เลี้ยง ที่มาแสดง
ความเป็นเจ้าของชุดแต่งงานของแม่แดเนียล แดเนียลจึงถูกแม่เลี้ยงท าโทษด้วยการกักขังเธอภายในห้องสื่อให้
เห็นว่าถึงแม้ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายที่ผิดแต่ผู้ที่มีอายุน้อยก็ไม่สมควรที่จะแสดงกิริยาไม่ดี ถึงอย่างไรการแสดงออก
เช่นนั้นผู้อายุน้อยมักเป็นฝ่ายที่ดูไม่ดีเสมอ  
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2.การแบ่งแยกสถานภาพทางเพศ  
อารมณ์เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย แต่ผู้หญิงเมื่อเกิดอารมณ์

ความรู้สึกสิ่งใดแล้วไม่อาจเปิดเผยออกมาตรงๆได้เหมือนกับผู้ชาย ซึ่งในทางสังคมมองว่าหากเพศหญิงเป็นฝ่าย
ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกก่อนจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอย่างเช่นคนในสังคมไทย เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Ever 
After: A Cinderella Story เป็นเรื่องของแดเนียลและเจ้าเฮนรี่ ผู้สร้างได้สร้างความแตกต่างทางความคิดใน
การแสดงอารมณ์ความรู้สึกส าหรับผู้หญิง ผู้สร้างได้สร้างให้แดเนียลเป็นผู้หญิงที่กล้าคิด กล้าพูด จึงท าให้เห็น
ว่าเมื่อเธอเกิดอารมณ์รักขึ้นมา อารมณ์จึงเป็นแรงผลักดันท าให้เธอท าทุกอย่าง เช่น หนีออกไปเจอกับเจ้าชาย  
กล้าที่จะต่อว่าแม่เลี้ยงเมื่อแม่เลี้ยงคิดที่จะจับคู่ให้ลูกสาวของตัวเองได้คู่กับเจ้าชาย เป็นต้น อารมณ์รักผลักดัน
ให้เธอพยายามที่จะไขว่คว้าความรักในครั้งนี้มาให้ได้ ซึ่งเป็นการกระท าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ค่อยที่จะยอมรับ
เนื่องจากจะถูกว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงที่ดีควรที่จะรอให้ฝ่ายชายมาบอกรักหรือแสดงการกระท าที่สื่อว่ารัก
ตนเองจะดีกว่าที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายแสดงออกเอง ซึ่งส าหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของอารมณ์ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายมีสิทธิ์เสมอกันทั้งการกระท าและความรู้สึก  หรืออารมณ์ยังท าให้เห็นถึงการถูก
กดขี่ข่มเหงของเพศหญิงที่โดนเพศชายกระท า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความนิยมการใช้ความรุนแรงต่อ
เพศหญิงของเพศชายในปัจจุบัน 

3.กรอบของช่วงวัยกับการแสดงออกทางอารมณ์  
ในสังคมทั้งอดีตและปัจจุบันผู้ที่มีอายุน้อยกว่าต้องเคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่าการแสดงออกทาง

พฤติกรรมต้องไม่ก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่ จึงสามารถท าให้เห็นว่าการแสดงออกของผู้ใหญ่จะมีความตรงไปตรงมากว่า
ผู้ที่เด็กกว่าเสมอ เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Mirror Mirror อารมณ์โกรธของพระราชินีที่เมื่อเห็นสโนว์ไวท์
ออกมาจากห้อง พระราชินีโกรธมากจึงไล่ ให้เธอกลับไปอยู่ในห้องซึ่งสโนว์ไวท์ไม่สามารถที่จะคัดค้านได้
เนื่องจากพระราชิมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงจึงจ าต้องยอมจ านนเดินกลับไปที่ห้องของตนเอง หรืออารมณ์ความเศร้า
เสียใจในนิทานกริมม์เรื่องซินเดอเรลล่า ที่เธอไม่อาจพูดหรืออธิบายแม่เลี้ยงได้ถึงความรู้สึกอึดอัด หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงจึงได้แต่เพียงไปนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแต่เพียงผู้เดียว จึงท าให้เห็นว่า
บทบาททางอารมณ์ส าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่ากับผู้ที่มีอายุน้อยกว่านั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่เด็กไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเลือกให้เด็กท าในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง
เสมอถึงแม้จะไม่ใช่ความต้องการของเด็กก็ตาม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ผู้อาวุโสมีความเป็นใหญ่เหนือผู้ที่มีอายุ
น้อยกว่า เนื่องจากมีความคิดกันว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจึงต้องฟังและ
ปฏิบัติตามถึงแม้จะไม่เห็นด้วยในการกระท าเหล่านั้น บางครั้งผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเห็นเป็นเรื่องไม่สมควร แต่ผู้ที่มี
อายุมากกว่ากลับเห็นว่าการกระท าสิ่งนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างตัวเองได้ก็
ควรที่จะท า เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Ever After: A Cinderella Story แจคเกอลิน ลูกสาวของแม่เลี้ยงรอด
มิลล่ามักไม่เห็นด้วยกับการกระท าของแม่เธอที่พยายามกลั่นแกล้งแดเนียลไม่ให้สมหวังกับเจ้าชายแต่แจคเก
อรินก็ต้องเชื่อฟังและท าตามที่แม่เธอบอกเพราะไม่อยากที่จะโดนว่า และโดนลงโทษ หรือเรื่อง Hard Candy  
กับดักลวงเลือด เฮรี่ย์เด็กสาววัย 14 มาทวงความเป็นธรรมให้กับเด็กสาวที่ถูกแจฟฟ์ฆ่าข่มขืนถึงแม้ในบางครั้ง
เด็กสาวจะเต็มใจแต่ท าไมผู้ใหญ่อย่างแจฟฟ์ถึงไม่ห้ามเด็กสาวเหล่านั้นแต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งของภาพยนตร์
เรื่องนี้จะเกิดค าถามว่าเด็กหญิงช่วงอายุ 10 – 15 เกิดความต้องการทางเพศแล้วหรือ เด็กในวัยนี้มีพฤติกรรมที่
สุ่มเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้แล้วหรือไม่ ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์ได้แสดงความคิดผ่านออกมาทางภาพยนตร์แบบมีนัยยะ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
736 

คือ เด็กสาวเฮรี่ย์พยายามยั่วยุแจฟฟ์ให้เกิดความต้องการทางเพศด้วยอารมณ์โกรธที่แฝงอยู่ในใจ ถึงแม้เฮรี่ย์จะ
กระท าสิ่งเหล่านั้นด้วยอารมณ์โกรธแค้นแต่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรส าหรับช่วงวัยของ เฮรี่ย์ ผู้สร้างจึงสร้างเหตุการณ์
ที่ท าให้เธอเกือบเสียชีวิตเพ่ือเป็นบทลงโทษให้กับเด็กในช่วงวัยนี้ได้เห็นว่าเมื่อพาตัวเองเข้าไปกระท าในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมผลลัพธ์ที่ต้องเจอคืออะไร อาจจะดูรุนแรงแต่นั้นเป็นสิ่งที่สังคมได้ตั้งไว้แล้ว 

4.กรอบการแสดงออกความรักความปรารถนา 
ความรักความปรารถนามีส่วนประกอบจากอารมณ์รักเป็นหลักเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมท าให้เกิด

พฤติกรรมสิ่งต่าง ๆ ตามมาเพราะมีอารมณ์รักเป็นแรงผลักดัน ซึ่งในปัจจุบันการแสดงออกทางความรักความ
ปรารถนาของทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเริ่มให้เกิดความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย  เนื่องจากคน
ในสังคมเริ่มตื่นตัวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพกันมากขึ้น ดังนั้นเพศหญิงและเพศชายย่อมต้องมีความเท่าเทียมใน
ทุกเรื่อง เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Hansel & Gretel: Witch Hunters แม่มดขาวพยายามสื่อให้ฮันเซลรู้ว่า
ตนเองเกิดอารมณ์รักและความปรารถนาที่ต้องการให้ฮันเซลตอบรับความรู้สึกของเธอ แม่มดขาวจึงพยายาม
ท าทุกอย่าง เช่น ช่วยเหลือฮันเซลจากการโดนท าร้าย หรือแสดงพฤติกรรมที่เธอต้องการมีความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้งกับฮันเซลก่อน แต่ถึงอย่างไรนั้นในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของความรักความปรารถนายังมีผู้ไม่
เห็นด้วยที่ฝ่ายหญิงจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้เท่าเทียมกับเพศชายเพราะเมื่อถึงฉากสุดท้ายของภาพยนตร์
แม่มดขาวเสียชีวิตซึ่งสื่อแบบมีนัยยะว่า สังคมยังไม่ยอมรับผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนี้ หรือในภาพยนตร์เรื่อง 
Mirror Mirror เมื่อสโนว์ไวท์ชิงตัวเจ้าชายมาจากงานแต่งงานกับพระราชินีแม่เลี้ยงได้ส าเร็จพบว่าเจ้าชายโดน
มนต์สะกดจึงพยายามท าทุกอย่างให้เจ้าชายคลายจากมนต์สะกดสุดท้ายพบว่าต้องแก้มนต์ด้วยการจูบที่เกิดจ
วากอารมณ์รักและความปรารถนาที่มีต่อเจ้าชาย ที่ผู้สร้างสร้างกลับกันให้สโนว์ไวท์ต้องจูบเจ้าชายเพ่ือสื่อว่า
ผู้หญิงควรแสดงอารมณ์รักออกมาได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นฝ่ายเพศชายเสมอไป แต่ถึงอย่างไรนั้นทุกการกระท าก็ยัง
ถูกจ้องมองจากคนในสังคมเพ่ือให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่มากจนเกินความพอดี ดังที่ผู้สร้างให้คนแคระทั้ง
เจ็ดพยายามแอบมองเมื่อสโนว์ไวท์จูบเจ้าชาย  ซึ่งท าให้เห็นว่าผู้สร้างพยายามบอกว่าเพศหญิงควรแสดงออก
ทางความรักความปรารถนาได้อย่างปกติ การแสดงออกสิ่งเหล่านี้ส าหรับเพศหญิงไม่ใช่ความผิดเหมือนกับที่คน
ในสังคมบางส่วนยังไม่ยอมรับและมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าส าหรับผู้หญิง เช่น ในสังคมไทย 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นการแสดงออกความรักความปรารถนายังเป็นเรื่องที่คนในสังคมยังไม่
ยอมรับที่ให้ผู้หญิงแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ถึงแม้จะแสดงออกมาได้แต่ก็ควรไม่มากจนเกินไปจนท า
ให้คนในสังคมต้องออกมาตอบโต้กับพฤติกรรมเหล่านั้นดังที่แม่มดขาวต้องเสียชีวิต เนื่องจากแสดงออกมา
จนเกินไป เกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้คือ การชักชวนให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างโจ่งแจ้ง 
 

อภิปรายผล 
จากการที่ได้วิเคราะห์อารมณ์จากการแสดงของตัวละครในภาพยนตร์พบว่าอารมณ์ของตัวละครใน

ภาพยนตร์มีความเปลี่ยนแปลงไปจากนิทานเพราะการสร้างภาพยนตร์ต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลใน    
การสร้างและต้องท าให้แปลกใหม่ไปจากเรื่องที่มีอยู่เพราะพบว่าภาพยนตร์ที่น านิทานกริมม์มาสร้างนั้นจะสร้าง
ตามนิทานของกริมม์ที่ได้เขียนไว้แต่ก็มีการตัดรายละเอียดในส่วนที่มากเกินไปซึ่งอาจท าให้ภาพยนตร์ดูไม่
สมจริงถึงแม้จะสร้างมาจากนิทานก็ตาม เมื่อผู้สร้างพบว่านิทานเคยถูกสร้างมาก่อนแล้วจึงได้เพียงแต่น าเค้า
โครงมาสร้างเพียงเท่านั้นเพ่ือให้ผู้ชมทราบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากนิทานเรื่องอะไรและของใครนอกจากนั้น
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ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและบทบาทการแสดงของตัวละครมีความแปลกใหม่ที่ผู้ชมไม่อาจจะคาดเดาได้จึงท าให้
อารมณ์ที่ตัวละครสื่อสารออกมาผ่านทางพฤติกรรมและกระบวนการคิดที่แตกต่างจากในนิทาน ดังนี้ อารมณ์
ความรักในภาพยนตร์ การแสดงอารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์ต้องมีที่มาที่ไปเพ่ือท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ
ในอารมณ์ที่ตัวละครได้สื่อออกมาซึ่งในเรื่อง Ever After: A Cinderella Story เจ้าชายเฮนรี่ได้แสดงอารมณ์
ความรักที่มีต่อแดเนียลเพราะเจ้าชายเฮนรี่ชื่นชอบในความคิดของแดเนียล การกระท าและลักษณะนิสัย
มากกว่ารูปโฉมภายนอกซึ่งแตกต่างไปจากนิทานที่เจ้าชายเกิดอารมณ์รักเพียงเพราะเห็นว่าเป็นหญิงสาวที่
งดงามที่สุดจึงเลือกเป็นคู่ครองแต่ในความเป็นจริงเจ้าชายจะเลือกคู่มาเคียงข้างตนนั้นคงต้องดูปัจจัยหลาย ๆ      
อย่าง  คือ ความคิด ความรู้ ทัศนคติ รูปโฉมและยศศักดิ์ของผู้หญิงคนนั้น ซึ่งในเรื่องถึงแม้แดเนียลจะเป็นเพียง
หญิงสามัญชนธรรมแต่ความคิดของเธอนั้นกว้างไกลกว่าอีกทั้งรูปโฉมที่สง่างามก็นับว่าเหมาะสมที่จะได้ครองคู่
กับเจ้าชาย  อารมณ์โกรธในภาพยนตร์ ในนิทานจะเห็นว่าตัวละครจะโกรธก็ต่อเมื่อได้รับสิ่งที่ขัดต่อความ
ต้องการที่อยากจะให้เป็นซึ่งในภาพยนตร์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์เมื่อ
น ามาถูกใส่ในตัวละครของภาพยนตร์และนิทานความคล้ายคลึงกันนั้นก็ต้องปรากฏอยู่ให้เห็นบ้างแต่แตกต่าง
กันในส่วนที่อารมณ์โกรธจะเป็นอารมณ์ของตัวละครร้ายอย่างแม่มดหรือพระราชินีในเรื่องสโนว์ไวท์กับคน
แคระทั้งเจ็ด สังเกตเห็นได้ในตอนที่พระราชินีทราบว่าสโนว์ไวท์นั้นยังไม่ตายจึงท าให้เกิดอารมณ์โกรธที่พลุ่ง
พล่านภายในจิตใจจึงท าให้เกิดความคิดที่ชั่วร้ายเป็นแผนการฆ่าสโนว์ไวท์แต่ในภาพยนตร์อารมณ์โกรธสามารถ
เกิดขึ้นได้กับตัวละครเอกอย่างเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ซึ่งท าให้เห็นว่าบุคคลเมื่อได้รับแรงกระตุ้นที่ตรงข้างกับจิตใจ
ของตนเองถึงแม้จะเป็นบุคคลที่ ไม่มีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงแต่เมื่อได้รับผลโดยตรงที่จิตใจก็สามารถท าให้
เปลี่ยนเป็นคนละคนได้อย่างในเรื่อง  Snow White and the Huntsman ซึ่งสโนว์ไวท์ได้เห็นการกระท าของ
แม่เลี้ยงที่ใช้เวทมนต์เข่นฆ่าประชาชนที่มีใจจงรักภักดีต่อเธอจึงท าให้เธอโกรธและแสดงพฤติกรรมที่โหดร้าย
ออกมาด้วยฆ่าพระราชินีอย่างเลือดเย็นเพราะถ้าหากไม่ฆ่าพระราชินีก็จะฆ่าทุกคน อารมณ์กลัวในภาพยนตร์ 
เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ในตัวละครทุกตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของทุกตัวละครแม้กระทั้งตัว
ละครที่เป็นตัวร้ายก็ตาม อย่างในเรื่อง Hard Candy กับดักลวงเลือด ตัวร้ายคือ แจฟฟ์ฆาตกรที่ฆ่าข่มขืนเด็ก
สาวได้แสดงอารมณ์หวาดกลัวเมื่อตัวถูกท าร้ายกลับบ้างด้วยการตัดอวัยวะเพศ อารมณ์ดีใจในภาพยนตร์ 
อารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกตัวละครเช่นกันเมื่อตัวละครได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอ
กันซึ่งจะพบได้ในภาพยนตร์ คือ เรื่อง Ever After: A Cinderella Story และ Hansel & Gretel: Witch 
Hunters และทุกการกระท าของตัวละครที่พยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเป็นผลมาจากอารมณ์และ
เหตุผลของเหตุการณ์นั้น ๆ มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกไป  

นอกจากนี้ยังพบว่าอารมณ์ต่าง ๆ ทั้ง อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้าเสียใจ อารมณ์พึงพอใจ
และอารมณ์กลัว จะมีบทบาทของอารมณ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป คือ บทบาทของอารมณ์รักจะมี
บทบาทท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีให้กันทั้งบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลที่มีมิตรภาพให้กัน
และกัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการยอบรับความแตกต่างทางชนชั้นที่คนในสังคมปัจจุบันเริ่มเปิดรับเข้ามา 
บทบาทของอารมณ์โกรธ จะมีความแตกต่างไปจากบทบาทอารมณ์รักเพราะเป็นอารมณ์ที่รุนแรงส่วนใหญ่จะ
สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่เกิดอารมณ์ โดยอารมณ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึง การตอกย้ าของกลุ่มที่มีชนชั้นที่
แตกต่างกันซึ่งจะเป็นกลุ่มที่คนในปัจจุบันยังไม่เปิดรับถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกัน เช่น เจ้านายและลูกน้อง การ
แสดงถึงการชอบใช้ความรุนแรงของคนในสังคม อีกทั้งอารมณ์นี้ยังมีส่วนช่วยชี้ให้เห็นถึงบุคคลที่มีความสูญเสีย
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มักจะน าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมาใช้ทดแทนอารมณ์ที่สูญเสียไป เช่น อารมณ์รักจากบุคคลในครอบครัว 
บทบาทอารมณ์กลัว เป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าของบุคคลที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท าร้ายผู้อ่ืนตามมา หรือสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีแต่สิ่งอันตราย
รอบตัว บทบาทอารมณ์พึงพอใจ เป็นอารมณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันกับบทบาทอารมณ์รักซึ่งอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาโดยอารมณ์นี้จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันความสัมพันธ์
ของบุคคลที่มีความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กันเป็นพ้ืนฐาน และสุดท้ายบทบาทอารมณ์เศร้าเสียใจ เป็นบทบาทที่สะท้อน
ให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีภายในจิตใจจะแสดงพฤติกรรมที่ต้องการอยู่ห่างจากคน
ในสังคมและอาจแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีตามมา ในบทบาทของอารมณ์เหล่านี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่มีการแบ่งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต คือ การขับเข็นความต่างและ
ความเสมอภาคทางชนชั้น การแบ่งแยกสถานภาพทางเพศ กรอบของช่วงวัยกับการแสดงออกทางอารมณ์ 
กรอบการแสดงออกความรักความปรารถนา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มคนในสังคมตั้งเป็นกฎเกณฑ์ใน           
การด ารงชีวิตร่วมกัน 

จากสิ่งที่ได้กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าบทบาทอารมณ์ในภาพยนตร์ที่ปรากฏออกมาผ่านตัว
ละครมีลักษณะแตกต่างกันออกไป คือ บทบาทอารมณ์รักจะแสดงออกมาให้เห็นถึงกลุ่มคนที่มีความรู้สึกที่ดี
ให้แก่กันโดยจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกต่อตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ บทบาทอารมณ์โกรธเป็นบทบาทที่
กลุ่มคนจะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อกันโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแย่งทางชนชั้นของคนบางกลุ่ม
และการชอบใช้ความรุนของคนในสังคมได้อีกด้วย บทบาทอารมณ์กลัวเป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงความกล้า
ในทางที่ผิดซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อน บทบาทอารมณ์พึงพอใจ เป็นอารมณ์ที่ส่งผลในเชิงบวก
ต่อตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่จะเป็นการแสดงที่ตัวละครได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยมีอารมณ์รักเป็นพ้ืนฐาน 
และบทบาทอารมณ์เศร้าเสียใจเป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มบุคคลที่พยายามหลีกหนีจากสังคมเมื่อได้รับ
ในสิ่งที่ตนเองไม่สามารถรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์พบว่ายังมีประเด็นที่ให้น่าศึกษานอกเหนือจากบทบาทของอารมณ์จากการแสดงของ
ตัวละครในภาพยนตร์ คือ การเปรียบเทียบตัวละครร้ายในนิทานและภาพยนตร์จากนิทานกริมม์ เนื่องจากการ
ได้เห็นถึงข้อแตกต่างของตัวละครร้ายในนิทานกริมม์และภาพยนตร์จากนิทานกริมม์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียว : ศึกษากรณีบิดามารดาบุญธรรมหย่าขาดจากกันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เพ่ือศึกษาเงื่อนไขเกี่ยวกับอ านาจการปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรม กรณีที่บิดามารดา
และบุตรบุญธรรมหย่าขาดจากกัน (2)เพ่ือศึกษาเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม และอ านาจการปกครองของผู้รับ
บุตรบุญธรรม (3)เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณี
ที่มีการหย่าร้างกันของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาจ าแนกได้ดังนี้ (1) 
เพ่ือศึกษาเงื่อนไขเกี่ยวกับอ านาจการปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรม กรณีที่บิดามารดาและบุตรบุญธรรมหย่า
ขาดจากกัน (1.1) ถ้าหากบิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหย่าขาดขากกันให้อ านาจปกครองนั้นกลับมาเป็นของ
บิดามารดาโดยก าเนิด (1.2)หากปรากฏว่าบุตรผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาโดยก าเนิดหรือไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้น ก็ให้
ศาลเป็นผู้ชี้ขาดโดยค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นส าคัญ 
 
ความส าคัญ : การรับบุตรบุญธรรม, การใช้อ านาจปกครอง, การอุปะการะเลี้ยงดูบุตร 
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Abstract 

Research subject Adoption alone: a case study of divorced parents Aims to (1) to 
study the conditions regarding the governing power of the adopter In the event that the 
parents and adoptions divorce (2) to study the conditions for adoption And the governing 
power of the adopter (3) in order to propose a solution to the law in improving the rules on 
the adoption of an adopter in the event of divorce by the spouse who is the adopter To be 
more appropriate And suggestions of researchers By using qualitative research methods Use 
data analysis by content analysis The study results are classified as follows (1) to study the 
conditions regarding the governing power of the adopter In the case that the parents and 
the adopted child are divorced (1.1) If the adoptive parents divorced, the parental power 
will be returned to the natural parents (1.2) If it appears that the minor child does not have 
a biological parent or is unable to do so Then the court will decide, taking into account the 
well-being and interests of the minor children 
 
Keywords : Adoption, use of parental power, child support 
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บทน า 
ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ โดยปกติ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความรัก ความอบอุ่นและ

ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และรวมไปถึงบรรดาเครือญาติที่คอยให้ค าแนะ 
ความรัก ความอบอุ่นต่อกัน ซึ่งการเริ่มต้นครอบครัวส่วนใหญ่จะเริ่มจากความสัมพันธ์ของชายหญิงที่มีความรัก
ให้กันผูกพันกันในฐานะคนรัก จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาไปสู่การสมรสในที่สุด ส่วนหนึ่งก็เพ่ือจะ
ได้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้มีบุตรไว้สืบสกุลต่อไปสมดังที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตามใช่ว่าการ
สมรสของชายหญิงทุกคู่จะสามารถมีบุตรได้ตามต้องการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเยียวยาให้แก่ครอบครัวที่ไม่อาจมี
บุตรได้ มาตรการในการรับบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นการับบุตรของบุคคลอ่ืนมาอุปการะเลี้ยงดูเฉกเช่นบุตรของ
ตนเองจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวเหล่านี้ รวมถึงการช่วยเหลือเด็กที่ที่ไม่มีบิดา
มารดาหรือเด็กก าพร้าหรือบุตรที่บิดามารดาไม่สามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูได้ และรวมไปถึงกรณีมีบุตรยากโดย
ในกรณีการมีบุตรยากนี้พบในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมดชนิดปฐมภูมิร้อยละ 67-71 และชนิดทุติยภูมิร้อยละ 29-33 
(จุฑารัตน์ ศรีม่วง, 2555) ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยมีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพ่ือการตอบสนอง
ความต้องการในการมีครอบครัว ซึ่งในอดีตนั้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า
เท่าท่ีควร  อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยังไม่ทันสมัย จึงยังไม่อาจใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยการ
เจริญพันธุ์ได้ การรับบุตรธรรมจึงเป็นทางเลือกหลักที่ส าคัญของครอบครัวอุปถัม 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นจ านวนมาก มีทั้งครอบครัวที่สมบูรณ์
แบบที่มีทั้งบิดามารดาและบุตรอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข แต่ในขณะเดียวกันก็อีกหลายครอบครัวก็ไม่ได้เป็น
ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เช่น อาจเป็นครอบครัวแตกร้าว ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 
หรือแม้กระทั้งครอบครัวที่บิดามารดาไม่มีทายาท ส าหรับบางครอบครัวที่คู่สมรสซึ่งประสงค์จะมีบุตร แต่ไม่
สามารถจะมีบุตรได้ตามความประสงค์ และมีความพร้อมในเรื่องการเงินก็สามารถใช้สิทธิในการใช้กลไกทาง
กฎหมายโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เอ้ืออ านวยให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะมีบุตรเพราะไม่สามารถมี
บุตรเองได ้แตก่ารใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นการตัดโอกาสของบุคคลที่
ต้องการมีบุตรแต่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรม จึงยังคงเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบิดามารดาที่ต้องการจะมีบุตรและคุ้มครองสภาพจิตใจของเด็กในเวลา
เดียวกัน เพราะบุคคลเหล่าในทางจิตวิทยาอาจจะมีความรู้สึกขาดความอบอุ่น ขาดความสมบูรณ์ให้มีครอบครัว
ที่สมบูรณ์แบบดังที่ต้องการ ปัจจุบันอัตราการรับบุญบุตรธรรมนั้นนับว่ามีเป็นจ านวนมาก โดยผู้วิจัยได้ค้าหา
ข้อมูลสถิติการรับบุตรบุญธรรมตั้งแต่ปี 2554-2560 มีจ านวนการรับบุตรบุญธรรมทั้งสิ้น 9,133 ราย (รายงาน
สถิติจ านวนทะเบียนรับบุตรบุญธรรม, ม.ป.ป.) 

ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/26 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเป็นบุตรบุญไว้
ว่า “ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้น
แต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม” ซึ่งเหตุที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้ เพราะเมื่อมีการรับ
บุตรธรรม อ านาจปกครองที่อยู่กับบิดามารดาโดยก านิดจะโอนมาเป็นของบิดามารดาบุญธรรมทันที่นับแต่เวลา
ที่มีการจดทะเบียนรับบุตรผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมและในการรับบุตรบุญธรรมก็มิได้มีข้อจ ากัดเรื่องคุณสมบัติ
ของผู้รับบุตรบุญธรรมว่าจะต้องเป็นคู่สมรส ดังนั้น ชายโสดหญิงโสดจึงสามารถรับบุตรบุญธรรมได้เช่นเดียวกัน  
ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลที่ใช้อ านาจปกครอง จึงควรเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่
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เพียงคนเดียว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความลักลั่นในการใช้อ านาจปกครองเหนือบุตรผู้เยาว์ อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณคีู่สมรสเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้เยาว์ย่อมเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสฝ่ายที่รับบุตรบุญธรรมแต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่หากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วยกฎหมายก็เปิด
โอกาสให้สามารถด าเนินการได้และคู่สมรสทั้งสองจะอยู่ในฐานะบิดามารดาบุญธรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองเหนือบุตรผู้เยาว์ร่วมกัน ตามมาตรา 1566 เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามมาตรา 1569 ที่จะควบคุม
ความสามารถในการท านิติกรรมของผู้เยาว์ ตามมาตรา 21  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดข้อสงสัยว่า ถ้าหากคู่สมรสยินยอมพร้อมใจไปรับผู้เยาว์มาเป็นบุตรบุญธรรม
ด้วยกัน หากต่อมาคู่สมรสประสงค์ที่จะหย่าขาดกันแล้ว ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมจะกลายเป็นบุตรบุญธรรม
ของฝ่ายใด เพราะถ้าหากตีความตามตัวบทมาตรา 1598/26 แล้วก็จะท าให้เข้าใจว่า ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
ของบุคคลได้เพียงคนเดียว  ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาปัญหาการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดามารดา
บุญธรรมหย่าขาดจากกัน  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเงื่อนไขเกี่ยวกับอ านาจการปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรม กรณีที่บิดามารดาและบุตร
บุญธรรมหย่าขาดจากกัน 

2.เพ่ือศึกษาเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม และอ านาจการปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรม  
3.เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีที่มี   

การหย่าร้างกันของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยศึกษาเอกสารจาก หนังสือ ต าราทาง

กฎหมาย เอกสารทางวิชาการ บทความ และวารสารกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับ
การรับบุตรบุญธรรม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. การรับบุตรบุญธรรม 

1.1 การรับบุตรบุญธรรมของประเทศไทย การที่บุคคลคนหนึ่งรับบุคคลอีกคนหนึ่งมาเป็น
บุตรบุญธรรมของตนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการมีความสัมพันธ์
ฉันบิดามารดาและบุตรต่อกัน บุคคลที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรแต่ไม่ใช่เพศที่ตนต้องการหรือไม่ถูกใจตน ส่วนบุตร
ก าพร้าหรือบุตรที่บิดามารดาไม่สามารถจะส่งเสียเลี้ยงดูได้ก็ต้องการที่จะมีบิดามารดาที่สามารถให้การอุปการะ
เลี้ยงดูให้การศึกษาและให้ความเมตตารักใคร่ตน จึงท าให้เกิดการมีบุตรบุญธรรมขึ้น  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้การรับบุตรบุญธรรมได้มีวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การรับบุตรบุญ
ธรรมส่วนใหญ่กลายเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีบุตร บุคคลเหล่านี้ในทางจิตวิทยามีความรู้สึกกังวลขาดความ
สมบูรณ์และความสุขทางจิตใจ ซึ่งการเลี้ยงเด็กจะช่วยท าให้เกิดมีความรู้สึกเพลิดเพลิน ความสมบูรณ์ทางจิตใจ 
บรรเทาความเหงาและความว้าเหว่ของตนได้ วัตถุประสงค์ในการรับบุตรบุญธรรมจึงขยายเพ่ิมมากขึ้น เป็น 3
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ประการ คือ 1) เพ่ือแสดงความเมตตากรุณาและเสียสละ 2)เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบุตรบุญธรรมของ
ผู้รับบุตรบุญธรรม และ 3)เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลที่ขาดบิดารมารดา การรับบุตรบุญธรรมจึงถือได้
ว่าเป็นการจัดหาบ้านและครอบครัวใหม่ให้กับบุตรบุญธรรม โดยตัดความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่มีต่อกัน
ระหว่างบิดามารดากับบุตรในเรื่องอ านาจการปกครอง ในกรณีของต่างประเทศ เช่น ประเทศอเมริกา ซึ่งความ
ต้องการของประเทศนี้ คือการสืบทอดวงตระกูลให้มีกันต่อๆไป ไม่ให้ประชากรในตระกูลลดน้อยลง จึงต้องมี
การรับบุตรบุญธรรมขึ้นมา ต่างจากของไทยที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน อาจจะด้วยปัญหาบ้างความ
ต้องการบ้างจึงต้องมีการรับบุตรบุญธรรมขึ้นมานั่นเอง (ประสพสุข บุญเดช, 2558, น.740-741) 

1.2 ลักษณะทั่วไปของการรับบุตรบุญธรรม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
1.2.1 การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา เป็นการรับบุตรบุญธรรมที่บุตรบุญธรรมยังมิได้ตัด

ขาดจาดบิดามารดาก าเนิด เพียงแต่บิดามารดานั้นไม่มีอ านาจในการปกครองบุตรได้อีก แต่ในส่วนของสิทธิและ
หน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรบุญธรรมนั้นก็ยังคงมีอยู่ต่อกันเช่นเดิม 

1.2.2 การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เป็นการรับบุตรบุญธรรมในลักษณะที่บุตรบุญธรรม
ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมโดยสิ้นเชิง รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรบุญธรรม
ก็สิ้นสุดลงไปด้วย แต่ในประเทศไทยนั้นได้ยึดหลักการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงรูปแบบเดียว       
(อวิการัตน์ นิยมไทย, 2554) 

1.3 เงื่อนไขของการรับบุตรบุญธรรม แบ่งได้ 2 ประเภท 
1.3.1 กรณีผู้รับบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว 

1.3.1.1 ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะ
เป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี ตามมาตรา 1598/19 

1.3.1.2 ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่
สมรสนั้น ตามมาตรา1598/25 

การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย 
(1598/20) 

1.3.2 กรณีการรับบุตรบุญธรรมเป็นเด็ก 
1.3.2.1 บุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอ่ืนเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ แต่ผู้

นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี ตามมาตรา 1598/19 
1.3.2.2 การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของ

บิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/21 
1.3.2.3 ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับ

ความยินยอมจากคู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่
สมรสนั้น ตามมาตรา 1598/25 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
744 

1.3.2.4 การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปี ผู้
นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย ตามมาตรา 1598/20 

1.3.2.5 ในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความ
ดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็น
ผู้ให้ความยินยอมแทนบิดาและมารดา ตามมาตรา 1598/22 

1.3.2.6 ในกรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้ง แต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถาน
สงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดาในกรณี
ที่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอ านาจปกครอง จะท าหนังสือมอบอ านาจให้สถานสงเคราะห์
เด็กดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได้ ตามมาตรา 1598/23 
(รัศฎา เอกบุตร, 2561, น.116-177) 

2. การเป็นบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียว  
ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1598/26 “ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 

ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญ
ธรรมของตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วและมิให้น า  มาตรา 
1598/21 มาใช้บังคับ” จะเห็นได้ว่าตามปกติในการรับบุตรบุญธรรมในขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์นั้น จะเป็นบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวต่างกับผู้รับบุตรบุญธรรมที่อาจรับบุตรบุญธรรมหลายคนในคราวเดียวกันได้ แต่
ถ้าหากว่าผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่ง และ ไปเป็นบุตรบุญธรรมของอีกคนหนึ่งด้วย ซึ่งในทาง
ปฏิบัติคงไม่มีใครท าเช่นนั้น อย่างไรก็ดี มาตรา1598/26 ได้วางหลักไว้อย่างชัดเจนในการห้ามผู้เยาว์ที่เป็นบุตร
บุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่บุตรบุญธรรมของคู่
สมรส เช่น นายฟ้าอายุ15ปีเป็นบุตรบุญธรรมของ นายเฉินได้เพียงคนเดียวเท่านั้น จะเป็นบุตรบุญธรรมของ
นางเสียวไม่ได้ ต้องห้าม ตามมาตรา 1598/26 เว้นแต่ นางเสียวจะเป็นภาริยาของนายเฉินด้วยเท่านั้น เพราะ
ในกรณีนี้นายเฉินและนางเสียวสามีภาริยาไม่มีข้อขัดข้องในการอุปการะเลี้ยงดูใช้อ านาจปกครองนายฟ้าผู้เป็น
บุตรบุญธรรมแต่ประการใด และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วที่ต้องการให้ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตร
บุญธรรมไม่เกิดปัญหาในเรื่องการใช้อ านาจการปกครองของตัวบุตรบุญธรรมเพราะถ้าหากผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่ง
เป็นคู่สมรสหย่าร้างกันก็จะเกิดข้อขัดแย้งในการอุปการะเลี้ยงดูและการใช้อ านาจการปกครองเกิดขึ้น (ประสพ
สุข บุญเดช, 2558, น.756-757) ส่วนกรณีการรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวของประเทศฝรั่งเศสนั้น ซึ่งตาม
มาตรา 346 วรรคแรก ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่งแล้ว จะไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอีกคน
หนึ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ผู้เยาว์ อาจมี
ผู้รับบุตรบุญธรรมของใหม่ก็ได้ หากู้รับบุตรบุญธรรมคนเดิมถึงแก่กรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมคนหนึ่งในสองคน
ถึงแก่กรรมและคู่สมรสคนใหม่ของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ยื่นค าร้องขอรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรม 
ตามาตรา346 วรรคสอง (ไพโรจน์ กัมพูสิริ , 2559 , น.188) 
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3. การใช้อ านาจปกครองบุตรภายหลังบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายสิ้นสุดการสมรสด้วยการหย่า 
การหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาท าให้ความสัมพันธ์ของสามีภริยาในฐานะคู่สมรสสิ้นสุดลง ทั้งสอง

ฝ่ายจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันนับแต่นั้นเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม แม้การสมรสจะสิ้นสุดม่ามีผลกระเทือนต่อ
ความสัมพันธ์ในฐานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายต่อบุตรและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายต่อบุตรแต่อย่างไร 
ดังนั้น โดยหลักปกติทั้งสองจึงยังอยู่ในฐานะผู้ใช้อ านาจปกครองเช่นเดิม  

อย่างไรก็ดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1520 ก็เปิดโอกาสให้สามีภริยาสามารถตก
ลงกันในเรื่องการใช้อ านาจปกครองบุตร ว่า “ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาท าความตกลงเป็น
หนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด 

ในกรณีหย่าโดยค าพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอ านาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้
ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอนอ านาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้
ศาลค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นส าคัญ” จะเห็นได้ว่าการที่จะก าหนดว่าให้บิดาหรือ
มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหลังการหย่านั้นต้องพิจารณาเรื่องของความผาสุกและประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์
เป็นส าคัญ ซึ่งการก าหนดว่าจะให้ใครเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

3.1 กรณีการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย ถ้าหากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ว่าจะ
ให้สามีหรือภริยาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ก็ให้เป็นไปตามความตกลงของคู่สมรมนั้น แต่การตกลงนั้น
จะต้องท าความตกลงเป็นหนังสือจะตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้ เช่น ท าหนังสือตกลงกันว่าให้บุตรอยู่กับบิดาโดย
ให้บิดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้การตกลงกันนั้นจะต้องก าหนดไว้ในหนังสือโดยชัดแจ้งว่าให้
ฝ่ายใดเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหากแต่พียงระบุว่า ให้บิดาเป็นผู้ อุปการะ เช่นนั้นจะถือว่าทั้งสามีและภริยายัง
เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่ทั้งสองคน แต่ถ้าหากสามีและภริยาไม่สามารถตกลงกันได้ให้ก็จะต้องน า
คดีขึ้นสู่ศาลให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะให้สามีหรือภริยาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์  เมื่อสามีหรือภริยา
ตกลงกันเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์และจดทะเบียนหย่าไปแล้ว
ต่อมาภายหลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว สามีและภริยาจะเปลี่ยนแปลงกันเองไม่ได้แต่จะต้อง
มาร้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1521 เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ใช้อ านาจ
ปกครองบุตรผู้เยาว์ซึ่งศาลจะตัดสินโดยค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์ 

3.2 กรณีการหย่าโดยค าพิพากษาของศาล เมื่อสามีหรือภริยาน าคดีฟ้องหย่าขึ้นสู่ศาล ศาลที่พิจารณา
นั้นจะต้องชี้ขาดด้วยว่าสามีหรือภริยาฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ ในการชี้ขาดนี้ศาลจะต้อง
ค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นส าคัญ 

4. การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
การรับบุตรบุญธรรมอาจมีการเลิกกันได้หากคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงกันที่จะเลิกรับบุตรบุญธรรมต่อกัน

หรือมีเหตุตามกฎหมายที่ท าให้การรับบุตรบุญธรรมต้องเลิกกัน แต่กรณีผู้รับบุตรบุญธรรมถึงแก่ความตายไม่
เป็นเหตุให้การรับบุตรบุญธรรมยกเลิกไป บุตรบุญธรรมยังเป็นบุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ตายอยู่
ตามเดิม (ประสพสุข บุญเดช , 2558 , น.775) 

4.1 กรณีตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมกันเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1598/31 
ก าหนดว่า ถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสามารถที่จะตกลงเลิกรับ
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บุตรบุญธรรมกันเองได้ แต่ถ้าหากบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นจะเลิกได้
ต่อเมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดาและมารดาของบุตรบุญธรรมตกลงกัน และถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุต่ ากว่า 15 
ปีบุตรบุญธรรมจะต้องตกลงด้วย ถ้าบิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาของบุตรบุญธรรมถึงแก่ความตาย 
หรือไม่ยินยอมให้เลิกรับบุตรบุญธรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือบิดาหรือมาราเป็นคนวิกลจริต หรือหายไป
จากถ่ินที่อยู่ เช่นนี้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตให้เลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าหากการ
รับบุตรบุญธรรมกระท าโดยค าสั่งศาล หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กโดยผู้รับผิดชอบในสถานสงเคราะห์เด็ก
เป็นผู้ให้ความยินยอม การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะท าได้เมื่อมีค าสั่งศาล นอกจากนี้หากผู้เยาว์เคยอยู่ในความ
ปกครองของสถานสงเคราะห์ในขณะที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหรือไม่มีบิดามารดาที่จะดูแลผู้เยาว์ได้อีก
ต่อไป ผู้รับบุตรบุญธรรมที่จะเลิกรับบุตรบุญธรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปการะเลี้ยงดูและส่งเสียเล่าเรียน
จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ (ประสพสุข บุญเดช, 2558, น.776-778) 

4.2 เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1598/32  

4.3 เมื่อมีเหตุฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/33 “คดีฟ้องเลิกการรับ
บุตรบุญธรรมนั้น เมื่อ 

(1) ฝ่ายหนึ่งท าการชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งอับอายขายหน้า
อย่างร้ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ 

(2) ฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็น         
การร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระท าการดังกล่าวต่อคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม ให้
ผู้รับบุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(3) ฝ่ายหนึ่งกระท าการประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงและการกระท านั้นเป็นความผิดที่มีโทษอาญา อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ 

(4) ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้ 
(5) ฝ่ายหนึ่งจงใจละท้ิงอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้ 
(6) ฝ่ายหนึ่งต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเกินสามปี เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท อีกฝ่าย

หนึ่งฟ้องเลิกได ้
(7) ผู้รับบุตรบุญธรรมท าผิดหน้าที่บิดามารดาและการกระท านั้นเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 1564 มาตรา 1571 มาตรา 1573 มาตรา 1574 หรือมาตรา 1575 เป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(8) ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ใดถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดและเหตุที่ถูกถอนอ านาจ
ปกครองนั้นมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่สมควรเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

ถ้าหากผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมต้องการที่จะยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม แต่ถ้ามีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม หากเป็นเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดใน 8 ข้อนี้ ฝ่ายนั้นสามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลได้ (อ าพร
รัตน์ พงษ์พรม, 2558, น.11-12)  

เมื่อได้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใดข้างต้น บิดามารดาผู้ให้ก าเนิดจะมาขอเลิก และเรียกร้องเอาบุตรของตนคืนไม่ได้ (วัชรากร, 2550) 
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายมิได้ก าหนดเหตุการณ์ฟ้องเลิกรับบุตรบุญธรรมกว้างมากนักเพราะเกรงว่าจะ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรมและบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรบุญธรรมนั้น 
(ประสพสุข บุญเดช, 2558 , น.779-784) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า ในกรณีที่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายหย่ากัน  กฎหมายมีบทบัญญัติเพ่ือ

คุ้มครองประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์ไว้อย่างชัดแจ้งถึงวิธีการในการก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่ในฐานะผู้ใช้
อ านาจปกครองผู้เยาว์ภายหลังการหย่า หากการหย่านั้นเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย บิดา
มารดาสามารถท าความตกลงด้วยกันเองเป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ได้โดยอิสระบน
พ้ืนฐานของความตกลง ดังนั้น การใช้อ านาจปกครองภายหลังการหย่าในกรณีนี้ จึงอาจตกลงก าหนดให้บิดา
มารดายังคงเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองร่วมกันหรือตกลงให้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่กับบิดาหรือมารดาแต่
เพียงฝ่ายเดียวหรือตามส่วนก็ได้ ส่วนในกรณีที่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายหย่ากันโดยค าพิพากษาของ
ศาลนั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่พิจารณาต้องเป็นผู้ชี้ขาดว่าสามีหรือภริยาฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ โดยค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นส าคัญ  ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ประโยชน์ในการคุ้มครองบุตรผู้เยาว์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกรณีของผู้รับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 
1598/26 ที่สามีภริยาเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันตามข้อยกเว้นของกฎหมายในการเป็นบุตรบุญธรรมเพียง
คนเดียว หากปรากฏว่าบิดามารดาตามกฎหมายด้วยการรับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตร
ร่วมกันหย่าขาดจากกันกลับมิได้มีบทกฎหมายบัญญัติที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้อ านาจ
ปกครองว่าควรเป็นอย่างไร และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้น าบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครอง
บุตรตามมาตรา 1520 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่อย่างไร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
แม้โดยเจตนารมณ์ กฎหมายจะประสงค์ให้บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหน้าที่ต่อครอบครัวบุญธรรมเฉก

เช่นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการก าหนดให้บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น โดยไม่ตัดสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้ก าเนิดมา  แต่ให้บิดามารดาโดยก าเนิดหมด
อ านาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้อ านาจปกครองดังกล่าวโอนไปยังบิดามารดาบุญ
ธรรมโดยอัตโนมัติตามมาตรา มาตรา 1598/28 ก็ตาม แต่ด้วยมูลเหตุแห่งการเป็นบุตรบุญธรรมกับการเป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตต่อกันมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในกรณีที่บิดา
มารดาหย่าขาดจากกันย่อมมีผลกระทบต่อตัวบุตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบุตรบุญ
ธรรม แม้การหย่าขาดระหว่างบิดามารดาบุญธรรม ซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของ
การเป็นบุตรบุญธรรมก็ตาม แต่ด้วยวัตถุประสงค์ของการรับบุตรบุญธรรมก็เพ่ือให้ผู้เยาว์มีครอบครัวที่สมบูรณ์
ที่คอยให้ความรักความอบอุ่น ทั้งมีบุคคลที่คอยท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ควรคุมความสามารถในการท านิติกรรม 
ดังนั้น หากมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะส าหรับกรณีบิดามารดาบุญธรรมหย่าขาดขาก
กันให้อ านาจปกครองนั้นกลับมาเป็นของบิดามารดาโดยก าเนิด น่าจะเป็นผลดีกับบุตรผู้เยาว์มากกว่าประการ
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อ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบุตรบุญธรรมและเป็นการเยียวยาเพ่ือให้บุตรกลับมาอยู่ในความดูแลของ
บิดามารดาโดยก าเนิดก่อน และเพ่ือให้แน่ใจว่าบุตรบุญธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบภายหลังการหย่า  

 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย จึงเห็นควรให้มีการเพ่ิมมาตรการภายหลังการหย่าของบิดา
มารดาบุญธรรม โดยก าหนดให้อ านาจปกครองเหนือบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้เยาว์นั้น กลับมาเป็นของบิดามารดา
โดยก าเนิด นับแต่บิดามารดาบุธรรมหย่าขาดจากกัน และหากปรากฏว่าบุตรผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาโดยก าเนิด
หรือไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้น ก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดโดยค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็น
ส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา และเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนคา จ านวน 388 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.196) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.073) รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.010) ( ̅=2.946) ( ̅=2.753) ตามล าดับ 
และประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการ, ขยะมูลฝอย 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the level of participation of the citizen in 
solid waste management of Don Kha Sub-district Administrative Organization and to 
compare the participation of the citizen in solid waste management of Don Kha Sub-district 
Administrative Organization. The sample consisted of 388 people who are living in Don Kha 
Subdistrict Administrative Organization. The data were collected by questionnaires. The 
statistics used for the analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and One-Way ANOVA. Least Significant Difference (LSD) determined the 
statistical significance at the level of 0.05. 

The research found that the participation of the citizen in solid waste management 
of Don Kha Subdistrict Administrative Organization. The overall is at a medium level 
( ̅=3.196). When considering each aspect, it is found that the highest mean is the benefit, 
which is at a high level ( ̅=4.073). Followed by decisions operational and evaluation are at a 
medium level ( ̅=3.010) ( ̅=2.946) ( ̅=2.753), respectively. And the differences in gender 
has participation in solid waste management is not different. While age, education level, 
occupation and duration of living in the community, has the different of participation in solid 
waste management at the statistical significance level of 0.05 

 
Keywords : participation, management, solid waste 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของประเทศ พบว่า คนไทยกว่า 60 ล้านคน 
สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ในระบบการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น 
แต่เดิมการก าจัดขยะในประเทศไทยใช้วิธีการเทกองแล้วกลบ หรือเผา ซึ่งเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรง เช่น ปัญหาน้ าเสีย ปัญหากลิ่นเหม็น ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งพาหะน าโรค ปัญหาการเผาขยะ
มูลฝอยก่อให้เกิดควันและอากาศเป็นพิษ สถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 2561 พบว่าการขยายตัวของชุมชน
เมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภค ท าให้ในปี 2561 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ราว 1.64% ซึ่งถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 34% ก าจัดอย่างถูกต้อง 39% และ
ก าจัดไม่ถูกต้อง 27% ทั้งนี้แม้ว่าปริมาณการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมีเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะยัง  ไม่มี
กฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และมีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายอย่างครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งในการก าจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ์มาตรฐาน และตามแนวทางการจัดการมูลฝอยของกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เกิดจากการกระจายอ านาจในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินมีความคล่องตัว จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พ้ืนที่ได้มากที่สุด และตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ การด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณ หรือการกระท าใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และต้องชอบด้วยกฎหมายที่บัญญัติอ านาจ
ไว้ให้ และจะกระท าการขัดต่อกฎหมายไม่ได้เช่นกัน (ณัฐพล ใจจริง และกฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. ม.ป.ป.) อ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
อาทิเช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย บทบาทของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องป้องกัน และ
แก้ไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ อาทิ การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย กรณีการคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้รับโอกาส และได้ใช้โอกาสที่ได้รับ
แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่เขาต้องการ ปัญหาที่เขาก าลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา 
และลงมือปฏิบัติ (วารุณี ชาค ารุณ, 2551) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชน ในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ที่รู้ถึงสภาพปัญหา และความต้องการต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่ทราบปัญหาและความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนการพัฒนา น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เพราะ
เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งยังช่วยให้
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เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน และไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน และเกิดความ
ตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนมากข้ึนด้วย (สัมพันธ์ ใจกว้าง, 2554) 

จากสภาพปัญหา และความส าคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือที่จะได้รับรู้ และปรับปรุงแก้ไขจากสภาพปัญหาน ามาพัฒนาในด้านที่ดีให้ดียิ่งขึ้น ให้ชุมชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือไม ่
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนคา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีผล   ท าให้การ

มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จ านวน 388 คน 
ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
ตัวแปรตาม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. 1981) แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน     ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. 1997) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดย
ก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ตัวแปรตาม ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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                ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Survey research) โดยมีเครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมดใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา จ านวน 13,285 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 คน โดยการ
ค านวณประชากร จากสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 886-887) โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
ให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% และแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เพ่ือจะ
ได้อธิบายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามในการวิจัยครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถิติพรรณนา โดยหาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
จ าแนกตาม เพศ ใช้สถิติ T – test และอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ ์
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.0 เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน มี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และมีระยะเวลา
การอาศัยในชุมชนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.19) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( ̅=4.07) รองลงมาคือ ด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.ระยะเวลาการอาศัยในชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2.ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( ̅=3.01) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( ̅=2.94) และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ( ̅=2.75) อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 

การจัดการขยะมูลฝอย ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ          
การมีส่วนร่วม 

ล าดับ 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.010 .3844 ปานกลาง 2 
2.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.946 .4494 ปานกลาง 3 
3.ด้านการมมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.073 .5651 มาก 1 
4.ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมินผล 2.753 .4257 ปานกลาง 4 

รวม 3.196 .3385 ปานกลาง  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน    

มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนคา ในภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=388) 
ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 

เพศ 1.951 .052 
อายุ 14.053 .000 
ระดับการศึกษา 9.616 .000 
อาชีพ 4.652 .001 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 4.387 .013 
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 
ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และประชาชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี, 
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ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และ
ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันจากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านภาพรวม จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่ไม่มีการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.001) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
มีส่วนร่วมน้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง อาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนที่มอีาชีพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.013) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

-  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านภาพรวม จ าแนกตามระยะเวลาการอาศัยในชุมชน พบว่า  
ประชาชนที่มีระยะเวลาการอาศัยในชุมชนต่ ากว่า 5 ปี ส่วนร่วมน้อยกว่าประชาชนที่มีระยะเวลาการ
อาศัยในชุมชน 5 – 10 ปี และระยะเวลาการอาศัยในชุมชนมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และวางแผน กับองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหา 
และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบที่ตามมาของขยะมูลฝอย เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อมลพิษทางอากาศ ปัญหากลิ่นเหม็น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจพรรณ สุวรรณท้าว (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลนางเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, กุสุมา 
เขียวเพกา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 2 เรื่อง 
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ปัจจุบันหน่วยงานมีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านความสะอาด การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การมีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะ ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปภาวรินท์ นาจาปา (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง ไม่สะดวกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน และเสนอปัญหาขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องจากต้องท างานเพ่ือเลี้ยงปากท้องของตนเอง และครอบครัว จึงท าให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงตามจุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษา 
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะ หน่วยงานได้รับงบประมาณประจ าปีอย่างจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
และประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับพออยู่พอกิน ซึ่งไม่เพียงพอในการช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ
ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552) ได้กล่าวถึง เงื่อนไขของการมีส่วน
ร่วมได้ว่า ประชาชนต้องไม่เสียเงินทองค่าใช้จ่ายในการเข้าไปมีส่วนร่วมเกินกว่าที่เขาประเมินผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ จึงท าให้ขาดความร่วมมือจากประชาชน หากจะพิจารณาจากวิจัยก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า งานวิจัยของ 
เบญจพรรณ สุวรรณท้าว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต าบลนางเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ในด้านการด าเนินการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางจากผลการวิจัย ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีระดับน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่า ขั้นตอนการประเมินผลเป็นบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐมากกว่าภาคประชาชน จึงท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านนี้น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนิศร ยืนยง (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก” ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้  

ด้านเพศ พบว่า ประชาชนเพศชาย และเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเพศชาย และเพศหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
มีการปฏิบัติการรักษาความสะอาดร่วมกันภายในบริเวณชุมชนอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
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ขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ปภาวรินท์ นาจาปา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด”  ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ ไม่แตกต่างกัน  

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิจับพบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยน้อยกว่าประชาชนที่มีกลุ่มช่วงอายุอ่ืน ๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 
51 – 60 ปี มีอายุที่ค่อนข้างมาก มีปัญหาด้านสุขภาพอาจร่วมท ากิจกรรมได้ไม่สะดวก และลูกหลานมีเงินเดือนให้ 
จึงไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิจักขณ์ เพชรนุช และกฤษฎา นันทเพ็ชร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) ผลการศึกษา 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในโครงการ ฯ แตกต่างกัน  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า ย่อมเข้าใจในทุกกระบวนการมีส่ วนร่วมนั้น จึงท าให้ผู้ที่มี
โอกาสทางด้านการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมได้
มากกว่า หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วงษ์ประกาย เจริญเพ็ง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะแตกต่างกัน  

ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
โดยยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพบว่า ประชาชาที่มีอาชีพค้าขาย มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายนั้น ต้องใช้เวลา
อยู่กับการขายตลอดทั้งวัน จึงท าให้ไม่สามารถมีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร หากพิจารณาจาก
งานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิษณุ หยกจินดา (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
แตกต่างกัน 

ด้านระยะเวลาการอาศัยในชุมชน ประชาชนที่มีระยะเวลาการอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลา
การอาศัยในชุมชนต่ ากว่า 5 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยน้อยกว่ากับช่วงปีอ่ืน ๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชนระหว่าง 5 – 10 ปีขึ้นไป และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความ
ผูกพันกับชุมชนจึงให้ความส าคัญถึงปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าประชาชนที่มรีะยะเวลาการอาศัยในชุมชนต่ ากว่า 5 
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ปี หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
จ าเนียร จันทร์ผลึก (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้เสนอแนะข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หน่วยงานภาครัฐควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนจะได้รู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชุมชนอย่างแท้จริง 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรจัดกิจกรรมให้แต่ละหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน เพ่ือให้แต่ละ
หมู่บ้านเกิดความสามัคคี และพ่ึงพาอาศัยกัน  

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ควรมีการพัฒนาต่อยอดจากแผน หรือกิจกรรมเดิมให้
ประชาชนรู้จักพ่ึงพาตัวเอง และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางที่ดีข้ึน 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หน่วยงานภาครัฐควรชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 
เช่น ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการประชุมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความพ่ึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเชิงคุณภาพ และศึกษา

ตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เพ่ือน า
ข้อมูลมาสรุปผลใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีความเหมาะสมกับชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ 
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาตลาดประชารัฐ ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในตลาดประชารัฐ ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ านวนทั้งสิ้น 108  
คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง 

จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน ( ̅= 3.255) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( ̅= 3.866) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( ̅= 3.335) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( ̅= 2.963 ) อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( ̅= 2.855) อยู่ในระดับปานกลาง  

2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการประกอบการ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ ไม่แตกต่างกัน และ
ผู้ประกอบการที่มีอายุ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, ประชารัฐ 
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Abstract 

The purpose of this research were (1) to study the level of participation of citizen in the 
development of the Nong Tien civil state, Tha Yaek Subdistrict Mueang District, Sa Kaeo Province 
(2) to compare the level of participation of citizen in the development of the Nong Tien civil 
state, Tha Yaek Subdistrict Mueang District, Sa Kaeo Province. The sample consisted of 108 
merchants in the civil state Market, Tha Yaek Subdistrict, Mueang District, Sa Kaeo Province. The 
data were collected by questionnaires. The statistics used for the analysis include frequency 
distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA 
analysis. The Least Significant Difference (LSD) determined the statistical significance at the level 
of 0.05. 

The research found that 
1) Participation of merchants in the development of the Nong Tien Modern Trade, Tha 

Yaek Subdistrict Mueang District, Sa Kaeo Province in overall is at a medium level. ( ̅= 3.255) 
When considering each aspect found that participation in receiving benefits is ( ̅= 3.866) in the 
highest mean at the high level. Followed by the participation in making the decision is ( ̅= 2.963) 
at the medium level. the participation ( ̅= 3.335) in operations. The least mean is the aspect of 
participation in evaluation which is ( ̅= 2.855) at a medium level.  

2) The comparison participation of citizen in the development of the Nong Tien civil 
state, Tha Yaek Subdistrict Mueang District, Sa Kaeo Province were classified by personal factors 
and found that the differences of gender, education levels, incomes, and period of operation 
have the participation in the development of the Nong Tien Civil state were not different. And 
the differences of age have the development of the Nong Tien civil state were different at the 
statistical significance level of 0.05. 

 
Keywords : participation, development, civil state 
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บทน า 
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหามานาน รัฐบาลชุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา จึงได้มีการทบทวนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ โดยหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือ
ลด ความเหลื่อมล้ า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพ่ิมขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนด
วิสัยทัศน์กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และเป็นการ
วางรากฐานไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักนโยบาย ให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดใหม่และขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภท
สินค้าในแต่ละระดับมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้า ทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย 
รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้มีการ
พัฒนาและแข่งขัน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐนั้นได้มีการจัดสรรพ้ืนที่ตลาดในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าแล้ว จ านวน 72,125 ราย ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานกรากทั่วไทย โครงการประชารัฐจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ น าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
นั้นจะต้องมีความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐ
หนองเตียนซึ่งส าคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ตลาดเป็นอย่างดี และรู้ถึงแนวทางการแก้ไขอย่างตรงจุด การที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย 
การตัดสินใจของท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
การที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระท าและมีความเต็มใจที่จะเข้า
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมแบบครบวงจรตั้งแต่ต้น
จนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว (อรทัย ก๊กผล 2552) 

จากสภาพปัญหาและความส าคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วน
ร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือที่จะได้รับรู้ถึงสภาพปัญหา บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการมีส่วนร่วมจะ
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียนหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐ  หนองเตียน 
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบการมี

ผลท าให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียนแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการทั้งหมดในตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 150 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 108 คน 
ตัวแปรอิสระ  
ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

ระยะเวลาในการประกอบการ 
ตัวแปรตาม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff,1980) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

แนวคิดทฤษฎี 
ความหมายของการมีส่วนร่วม   
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ Cohen and Uphoff (1981) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

สร้างกรอบพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ ว่าควร
ท าอะไรและท าอย่างไร 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว  4. 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิ จกรรม 
รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

ฉลวย หนูจิตร (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในด้าน การริเริ่มประเมินปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การด าเนินแก้ไขปัญหา ขั้นการได้รับ
ผลประโยชน์และข้ันการติดตามประเมินผลด าเนินงานไปถึงการร่วมรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการพัฒนา 

นโยบายโครงการประชารัฐ 
เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใช้ให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมา 

โดยมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชน ในแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดความเลื่อมล้ า ทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทย โครงการประชารัฐท าให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็นตัวด าเนินการ
หลักในการขับเคลื่อน เพราะคนในท้องถิ่นเองนั้นย่อมรู้ดีว่าชุมชนของตนเองยังขาดอะไร และต้องการอะไร ท า
ให้ได้รับประโยชน์ตามความต้องการและทั่วถึง 

โดยมีรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณท่ีมาในรูปของการจัดตั้งกองทุน เช่นกองทุนประชารัฐ หรือ
กองทุนหมูบ้าน เพ่ือจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผ่านหรือแจกจ่ายไปให้ตั้งแต่ระดับต าบล , หมู่บ้าน  
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ซึ่งส่วนใหญ่มักเรียกันง่ายๆ ว่า กองทุนหมู่บ้าน ส่วนขนาดของเม็ดเงินของกองทุนที่จะได้รับในแต่ละครั้ง หรือ
แต่ละหมู่บ้านนั้นอาจจะไม่เท่ากัน ที่ผ่านมาก็มีได้รับเช่น ไม่เกิน 200,000 บาทในครั้งแรก และครั้งต่อไป
อาจจะยอดงบประมาณเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ โครงการประชารัฐ หรือโครงการอ่ืนๆ ว่า
สามารถด าเนินไปได้อยู่ และมีรายได้ หรือไม่สูญเปล่า หรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ สทบ. ได้กล่าวถึง ประชารัฐ ว่าเป็นการรวมพลัง 4 ฝ่ายหลักในสังคม ได้แก่ 
1. ฝ่ายการเมือง 2. ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการ) 3. ฝ่ายชุมชน (ประชาชน) 4. ฝ่ายประชาสังคม (เอกชน) 

โครงการประชารัฐมุ่งเน้นเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมให้กับภาคประชาชน 
โดยจะผลักดันประสบการณ์ บทเรียน และภูมิปัญญาภาคประชาชน สู่นโยบายประเทศ มีการสร้างการเมือง
ภาคประชาชนเพื่อให้มีการตรวจสอบการเมืองในระบบผนึก และประสานก าลังทุกภาคส่วนทั้ง รัฐ เอกชน และ
ประชาชน เพ่ือพัฒนาสังคมทุกระดับ รวมพลังสร้างสรรค์ โดยไม่กีดกันผู้ใด 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวความคิดการมีส่วนร่วม

ของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen, J.M. and N.T. Udhoff. 1977) เป็นกรอบแนวคิดหลัก   ในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการประกอบการ ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐ   หนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 
              

ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย เรื่อง การการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว  เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Survey research) โดยมีเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยศึกษาเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ”  จ านวน

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่า

แยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

ปัจจัยยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได้ 
- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาการขาย 
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ประชากรทั้งหมด 150 คน โดยการค านวนประชากร จากสูตรของ (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
108 คน โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ให้มีความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่าไม่เกิน 5% และแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เพ่ือจะได้อธิบายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามในการวิจัยครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถิติพรรณนา โดยหาค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน จ าแนกตาม เพศ ใช้สถิติ T – test และอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการประกอบการ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) การทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 เป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 มีระดับรายได้ ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 มี
ระยะเวลาในการประกอบการระหว่าง 2 – 3 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

2.ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ย 3.25 ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 3.33 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 2.96 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.85 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมจากตัวชี้วัด 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 
ด้านตามล าดับ ดังตารางที่1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

 

การพัฒนาตลาดประชารัฐ 
  

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

ล าดับ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.335 .4935 ปานกลาง 2 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2.963 .5456 ปานกลาง 3 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.866 .4672 มาก 1 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.855 .6252 ปานกลาง 4 
รวม 3.255 .3192 ปานกลาง  
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการประกอบการที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 
เพศ .934 .352 
อายุ 3.074 .013 
ระดับการศึกษา .737 .532 
รายได ้ 2.582 080 
ระยะเวลาในการประกอบการ .060 .981 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียนแตกต่างกัน จาก

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนอง
เตียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 ผู้ประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียนแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนอง
เตียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ 
31 - 40 ปี มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุ 41 - 50 ผู้ประกอบการที่มีอายุ มากกว่า 60 ปี มีส่วนร่วม
น้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี, ผู้ประกอบการที่มีอายุ 20 – 30 ปี, ผู้ประกอบการที่มีอายุ 31 - 
40 ปี, ผู้ประกอบการที่มีอายุ 41 – 50 ปี และผู้ประกอบการที่มี        อายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านการประเมินผล จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ประกอบการที่มี
อายุ 20 - 30 ปี มีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุ 31 – 40 ปี ผู้ประกอบการที่มีอายุ มากกว่า 60 ปี มี
ส่วนร่วมน้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุ 31 – 40 ปี,ผู้ประกอบการที่มีอายุ 41 - 50 ปี, และผู้ประกอบการที่มี
อายุ 51 – 60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ    หนองเตียน
แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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 ผู้ประกอบการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียนแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ
หนองเตียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐ
หนองเตียนแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

อภิปรายผล 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอ

เมือง จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบแผนของตลาดอย่างแท้จริง และเข้าใจว่าโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐจัดตั้ง
ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นอันว่าให้รัฐเป็นผู้ด าเนินโครงการเพียงฝ่ายเดียว จึงท าให้การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐ  กันภัย (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจั ยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  พบว่าผู้ประกอบการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
การที่ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการที่ เป็นความพึงพอใจของตนเอง ส่งผลท าให้
ผู้ประกอบการสามารถกระท าการต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ หยกจินดา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชมุชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะว่า ผู้ประกอบการบางส่วนมีข้อจ ากัดด้านเวลาเนื่องจากมีภาระหน้าที่อ่ืนต้องปฏิบัติ  ท าให้การเสนอ
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ครบทุกคนในที่ควรจะเป็น จึงส่งผลให้การล าดับความส าคัญของปัญหาที่แท้จริงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพ่ือที่หน่วยงานภาครัฐจะน าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกประเด็น ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการอยู่ในระดับบน้อย ส่งผลท าให้ระดับ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 
หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิภาดา 
มุกดา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอ าเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับปานกลาง 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเช่น ปัญหาห้องน้ าขาดแคลน ซึ่งผู้ประกอบมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว แต่เกิดการล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2556) ได้ศึกษาเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดโบราณบาง
พลีและก าหนด แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลางได้แก่ การมีส่วนร่วมร่วมด าเนินกิจกรรม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
เพราะว่า ผู้ประกอบการอาจมีความเข้าใจว่า การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผล ผู้ประกอบการอาจไม่มี
หน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการประเมินผล เช่น การตรวจสอบด้านงบประมาณต่าง ๆ ด้านความส าเร็จของ
โครงการ เป็นต้น การประเมินผลดังกล่าว จะเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลมากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ระดับ ปานกลาง หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิดา ศรีนุ่น (2558) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการวิจับพบว่า การมีส่วนร่วมของประชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก    
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้  

ด้านเพศ  พบว่าผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน โดยปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่าซึ่งในปัจจุบันเพศหญิงมีบทบาทและสิทธิในสังคมเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้น 
เมื่อเทียบกับอดีต แต่ในปัจจุบันนั้น เพศหญิงมีบทบาทในหลาย ๆ ด้านทางสังคม ท าให้เพศหญิงมีสิทธิมากขึ้น และ
มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จึงส่งผลท าให้ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัตถิ์ ไกรสกุล 
และ จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วน
ร่วมต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

ด้านอายุ พบว่าผู้ประกอบการที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วม แตกต่างกัน โดยยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐน้อย
กว่าผู้ประกอบการที่มีกลุ่มอายุอื่นๆ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น มีอายุ
ค่อนข้างมาก ท าให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลต่าง ๆ ไม่สะดวกหรือ เกิดความยากล าบากเกินไป 
ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการที่มีอายุน้อยกว่า ที่มีภาระก าลัง และมีความสะดวกในการมาส่วนร่วมมากกว่า จึง
ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วม แตกต่างกัน หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดโบราณบางพลีและก าหนด แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาด
โบราณบางพลีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
โดยปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบในทุกระดับการศึกษามีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
ในการมีส่วนร่วม ไม่ว่าผู้ประกอบการที่มีการศึกษาอยู่ในระดับใด ในทุกระดับการศึกษาก็สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือรักษาผลประโยชน์และสิทธิของตนเองและเพ่ือร่วมรับผลประโยชน์ เท่าเทียมกับ
ทุกคน หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาชนก เหล็กกล้า และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก (2554) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต าบลลาดสวาย  อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน 

ด้านรายได้ พบว่าผู้ประกอบการที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน โดยปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า รายได้อาจจะยังไม่ใช่ตัวก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 
ผู้ประกอบการทุกคนตระหนักว่าการมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใดก็จะสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมได้ เพราะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐนั้นส าคัญและยังส่งผลโดยตรงต่อชีวิต การเป็นอยู่ของ
ผู้ประกอบการทุกคน หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุสุมา  เขียวเพกา (2560) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  

ด้านระยะเวลาในการประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการ แตกต่าง
กัน มีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน โดยปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า ระยะเวลา ในการ
ประกอบการไม่ว่ามากน้อยเพียงใดก็ยังไม่ใช่ปัจจัยส าคัญในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วม และ
การที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่มีเงื่อนไข ในเมื่อการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นส่งผลต่อผู้ประกอบการโดยตรง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ โอลี่ และ มาร์สเดน ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า มีส่วนร่วมนั้น คือการที่
ได้มีการจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพ่ิมความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากร และระเบียบต่าง ๆ ใน
สภาพสังคมนั้น จะต้องไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆ หากพิจารณาจากงานวิจัยก่อน
หน้านี้ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานิสงค์ โอทาตะวงศ์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลต าบลเชียงแหว 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
จากการที่ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอ

เมือง จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ ตลาดประชารัฐหนองเตียน ดังนี้ 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลตลาดประชารัฐ ควรมีการจัด

ประชุมเพ่ือหาลือในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ส่วนมากหรือทุกคนนั้นได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการเสนอปัญหาต่าง ๆของทุกคนท าให้น าไปสู่การพัฒนาตลาด
ประชารัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอปัญหา และ
ช่วยผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ เช่น ปัญหาห้องน้ าขาดแคลน ทั้งนี้การที่ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานช่วยกันด าเนินการแก้ไขปัญหา จะท าให้ปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ นั้นดีขึ้นจากเดิม 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หน่วยงานและผู้ประกอบการควรมีการร่วมมือกัน ในการ
จัดกิจกกรรมๆ ของตลาด ให้ทันสมัย เช่นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นสื่อในการโฆษณา ให้เข้ากับ ยุคสมัย 
จะท าให้เกิดประโยชน์ที่ดีขึ้น 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล หน่วยงานควรแสดงออกให้ผู้ประกอบการนั้นมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มี
การตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริหาร 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากตลาดประชารัฐหนองเตียน ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งท าการ

ซื้อขายท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงเรื่องการมีจิตใต้ส านึกของ
ผู้ประกอบการในเรื่องของการพัฒนาตลาดที่แท้จริงให้ดีมีคุณภาพ 

2. นอกจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการแล้ว ยังจ าเป็นต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลตลาดประชารัฐหนองเตียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตลาด
ประชารัฐหนองเตียนโดยตรง 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องปัญหาสังคมไทย : ภาพสะท้อนที่เกิดในเพลง Rap มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อน
ปัญหาสังคมที่ปรากฏในเพลง Rap โดยศึกษาจากเพลง Rap ของไทยในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ใน
www.youtube.com และคัดเลือกเฉพาะเพลงที่มียอดการรับชมหนึ่งแสนครั้งขึ้นไป  นับตั้งแต่วันที่เพลงนั้น
เผยแพร่ จนถึงวันที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล จ านวนทั้งหมด 30 เพลง   

ผลการวิจัยพบว่าในเพลง Rap นั้นปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลากหลายปัญหา ได้แก่ ปัญหา
การเมืองการปกครอง ปัญหาการศึกษาไทย ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย  ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัญหาการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบชาวนาหรือคนยากจน ปัญหาที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาที่เกิดจากการเสพ
ติดสังคมออนไลน์ ปัญหาการหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพในรูปแบบของขอทาน ปัญหาความลุ่มหลงงม
งายเกี่ยวกับร่างทรง และปัญหาจากการอพยพของชาวโรฮีนจา  โดยพบว่าปัญหาที่ปรากฏในเพลง Rap มาก
ทีสุ่ดก็คือปัญหาการเมืองการปกครอง รองลงมาคือปัญหาการศึกษาไทย  และปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ทั้งนี้ปัญหาที่พบในเพลง Rap มากที่สุดตามที่ได้ศึกษานั้น คือ ปัญหาการเมือง เหตุเพราะปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ 
เมื่อประเทศประสบปัญหาทางการเมือง ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่
กล้าเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศไทยก็จะ
สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เกิดสภาวะเศรษฐกิจซบเซา และภาครัฐอาจต้องหยุดชะงัก
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อรอให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติเสียก่อน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักร้องเพลง Rap ชาวไทยใช้เพลง Rap เป็นเครื่องมือถ่ายทอดและ
สะท้อนปัญหาในสังคม เนื่องจากด้วยลักษณะของเพลง Rap ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาที่สามารถน าเสนอ
เนื้อหาได้อย่างตรงไปตรงมา   

 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อน, สังคม, เพลง, แร็พ 
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Abstract 

This paper, Thai social problems: how rap songs reflect the social problems, aims to 
study a reflection of problems appeared in Thai rap songs. The songs published on 
www.youtube.com on 6th October 2018 with 100,000+ viewers were selected. Since that 
date, data has been collected from 30 songs. 

Rap songs reflected various problems in Thai society i.e., politic and governance, 
education, gaps in the laws, South Thailand insurgency, bribery, deforestation, exploitation of 
farmers or the poor, adolescent pregnancy, social online addiction, begging scam (crime 
syndicate),obsession with shaman, Rohingya refugee crisis; a song related to politics and 
governance was in the largest number; as for education problems and South Thailand 
insurgency, they were identified in a lesser number (respectively). 

Notably, the songs expressing a problem in politics and governance were found in 
the largest number as such problem is serious, affecting Thailand economic, security and 
development of nation – in other words when a problem reveals itself to the country, 
violence may occur; as a result, tourists may avoid traveling to Thailand to avert dangers. 
With a decline in tourism, large amount of income generated from tourism for Thailand will 
be lost leading to economic depression and hiatus in government policy or projects, waiting 
to return to a normal situation. 

With notable viewpoint, Thai rap songs is a tool to express and reflect problems in 
the society as they use language that can express its meaning directly.  
 
Keywords : Reflection, Society, Music, Rap. 
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บทน า 
ในปี พ.ศ. 2536 วงทีเคโอ เป็น Rapper กลุ่มแรกในประเทศไทย สังกัดคีตา เรคคอร์ด แต่ก็ยังไม่

ประสบความส าเร็จ เนื่องจากกระแสดนตรีไทยในเวลานั้นยังไม่นิยมเพลงในลักษณะนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 
กระแสการฟังดนตรีในเมืองไทยได้เปลี่ยนไปจากแนวดนตรีกระแสหลักไปสู่แนวอิสระมากขึ้น จึงท าให้เพลง 
Rap ได้รับความนิยมมากขึ้น Rapper ที่ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันก็คือ โจอ้ี บอย 
และในปี พ.ศ. 2544 ค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ก็ได้มี Rapper ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ดาจิม 
อย่างไรก็ตามเพลง Rap ก็ยังเป็นที่นิยมกับผู้ฟังเฉพาะกลุ่มเท่านั้น (คชาชัย วิชัยดิษฐ, 2548) 

จนกระทั่งในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เวิร์ค-พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด ได้ผลิตรายการ The Rapper ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 
20.00 - 21.45 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ และรายการ Show Me The Money Thailand ที่ซื้อลิขสิทธิ์จาก
ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือค้นหา Rapper หน้าใหม่ของวงการ โดยออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.30 - 22.00 น. 
ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ทั้งสองรายการได้รับกระแสตอบรับจากคนดูเป็นจ านวนมาก  ดังจะเห็นได้จากเรตติ้ ง
ของรายการ The Rapper ที่ออกอากาศสามตอนแรกก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.760 ส่วนรายการ Show Me The 
Money Thailand มีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.177 (วิเคราะห์เจาะเรตติ้ง, 2561) รวมถึงจ านวนผู้รับชมรายการผ่าน
ทาง www.youtube.com ที่มียอดการเข้าชมวีดีโอสูงสุดถึงหลักล้าน เช่น รายการ The Rapper EP.16 รอบ 
Final Rhyme เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่มียอดการเข้าชม 2,754,767 ครั้ง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561) และรายการ Show Me The Money Thailand EP.9 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 มียอดการเข้าชม 1,136,016 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561) ทั้งยังเป็นที่
พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย จึงนับได้ว่ารายการดังกล่าวสามารถปลุกกระแสเพลง Rap ให้เป็นที่นิยมมาก
ขึ้นตามไปด้วย 

ถึงแม้ว่าเนื้อร้องของเพลง Rap จะมีถ้อยค าหยาบคาย และมีเนื้อหารุนแรง แต่เพลง Rap บางเพลงนั้น
ได้ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมา เพลง Rap จึงเปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนสังคมได้
เป็นอย่างด ีเช่น เพลงราตรีสวัสดิ์ของ Fukking Hero ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  บทเพลงนี้ได้ถ่ายทอดถึงหน้าที่ของทหารที่ประจ าการในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เพ่ือปกป้องประเทศชาติและประชาชน เพลง
ธุรกิจการศึกษาของ Chitswift ได้สะท้อนปัญหาการศึกษาไทยที่มีเงินเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อระบบ ผู้ใหญ่ลุ่ม
หลงในอ านาจของเงิน จึงส่งผลให้การศึกษาไทยนั้นกลายเป็นธุรกิจ เป็นต้น 

จากกระแสความนิยมเพลง Rap ในประเทศไทยที่มีเพ่ิมมากขึ้น และเนื้อหาของเพลงที่มี
ลักษณะเฉพาะมุ่งแสดงให้เห็นปัญหาสังคมไทย จึงท าให้ผู้วิจัยน าเพลง Rap มาศึกษาว่ามีปัญหาใดบ้างที่
สะท้อนผ่านเพลง Rap 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมท่ีปรากฏในเพลง Rap 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาภาพสะท้อนสังคมผ่านบทเพลงและวรรณกรรมต่าง ๆ จากงานวิจัย บทความ และ

วิทยานิพนธ์ และน าข้อมูลที่ได้มาประกอบในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ ดังนี้ 
ธีระวัฒน์ ประกอบบุญ (2546) วิทยานิพนธ์เรื่อง “เพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อนสังคมไทย : วิเคราะห์

เนื้อหาเพลงเพื่อชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2540” ศึกษาเพลงเพ่ือชีวิตซึ่งเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้เป็นอยา่งดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งการเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการชุมนุม
ทางการเมือง เพลงเพ่ือชีวิตได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างยิ่ง คือน าเสนออุดมการณ์ แนวคิด และปลุกใจผู้
มาร่วมชุมนุมให้มีใจฮึกเหิม 

ผลการวิจัยพบว่าเพลงเพ่ือชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2516 - 2519 จะมุ่งจะเสนออุดมการณ์ทางการเมือง
ชัดเจนกว่าเพลงเพื่อชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2540 แต่โดยรวมแล้วไม่ได้ต่างกันมากนัก นอกจากนี้เพลงเพ่ือ
ชีวิตได้ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาล ด้านสังคม เพลงเพ่ือ
ชีวิตได้สะท้อนภาพปัญหาความทุกข์ยาก ชีวิตของกรรมกร ความยากจน ปัญหาทางท้องถิ่นภาคอีสาน การเรียกร้อง
ความยุติธรรมทางสังคม ถ่ายทอดเรื่องราวของความเหลื่อมล้ าทางสังคม  การเอารัดเอาเปรียบในระบบทุน
นิยม และปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน และด้านเศรษฐกิจ เพลงเพ่ือชีวิตได้สะท้อนปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหา
ราคาข้าวตกต่ า และปัญหาชาวนาประสบภัยธรรมชาติ 

เจด็จ คชฤทธิ์ (2556) งานวิจัยเรื่อง “ความยากจนในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : มุมมองและข้อสังเกต
บางประการ” เนื่องจากเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ถ่ายทอดภาพชีวิตของคนไทยและสังคมได้อย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
ผู้วิจัยจึงศึกษาเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาความยากจนของคนไทย ซึ่งในเพลงลูกทุ่ง ผู้แต่งได้ถ่ายทอด
ให้เห็นความจน 4 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ จนทรัพย์สิน จนโอกาส จนอ านาจ และจนศักดิ์ศรี 

จนทรัพย์สิน คือ ขาดแคลนรายได้และสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หรือปัจจัยที่ 4 ด้านนั่นเอง ซึ่ง     
ผู้แต่งได้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลที่จนทรัพย์สิน มักเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพชาวไร่ ชาวนา ลูกจ้างกรรมกร      
ที่ต้องตรากตร าท างานแลกเงินมาเลี้ยงชีพ รวมถึงการกู้เงินมาใช้จ่ายด้วย เช่น เพลงยาใจคนจน ที่ผู้แต่ง
ถ่ายทอดให้เห็นถึงความล าบากทุกข์ยากของชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนท างานหารายได้มาเลี้ยงชีพ เพลงห้องนอนคน
จน ทีแ่สดงให้เห็นสภาพที่อยู่อาศัยของคนจนที่ประกอบสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ เพลงคนจนคนจร ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้ยากไร้ที่ต้องอพยพเร่ร่อนไปยังที่ต่าง ๆ 

จนโอกาส คือ ไม่มีโอกาสได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐ หรือการไม่ได้รับการศึกษา เช่น เพลงนักสู้ 
ม.3 เพลงปริญญาใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับสูง ๆ เนื่องจากขาดแคลน        
ทุนทรัพย์ จึงต้องท างานเป็นลูกจ้างใช้แรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อย หรือเพลงมนต์การเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินการพัฒนาประเทศตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล (สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์) แต่ประชาชนใน
ชนบทก็ยังไม่สามารถเข้าถึง หรือได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาดังกล่าว เพลงน้ ามันแพง ที่กล่าวถึงภาวะ
วิกฤติราคาน้ ามันในช่วงปี พ.ศ. 2522 

จนอ านาจ  คือ คนจนไม่มีอ านาจต่อรองคนรวยหรือคนท่ีอยู่เหนือกว่า  ซึ่งจะเห็นได้จากเพลงจักรยาน
คนจน  ที่สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของเงินอันเป็นเหตุที่ท าให้เสียคนรักไป  หรือเพลงจูบไม่หวาน  ที่ถ่ายทอดให้
เห็นถึงความเจ็บช้ าของชายหนุ่มผู้ยากไร้ที่ถูกคนรวยแย่งชิงคนรักไป 

จนศักดิ์ศรี คือ การสะท้อนให้เห็นถึงการถูกเหยียดหยาม เช่น การเหยียดชนชั้น เหยียดอาชีพ เช่น 
เพลงข้าด้อยเพียงดิน เพลงรักจางที่บางปะกง เพลงอ.ส.รอรักที่สะท้อนให้เห็นว่าคนจนนั้นไม่มีเกียรติ ไม่มี
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ศักดิ์ศรี และถูกคนรวยเหยียดหยาม และเพลงอย่าลืมเมืองไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูถูกเหยียดหยามคน
ยากไร้หรือคนชนบท 

ฉลองชัย โฉมทอง (2557) วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพสะท้อนทางการเมืองผ่านดนตรีเมทัลไทย : 
กรณีศึกษาวง Dezember”  ศึกษาภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเนื้อเพลงของวง Dezember  ซึ่งเป็นวง
ดนตรีเมทัลไทย  เนื่องจากเพลงของวงนี้มีเนื้อหาเสียดสีการเมืองอย่างชัดเจน  ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
ในการชุมนุมของกลุ่มกปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ณ พ้ืนที่เวทีแยกราชประสงค์ ในวันที่ 26มกราคม พ.ศ. 2557 
อีกด้วย  

จากการวิเคราะห์เพลงทั้ง 3 เพลงของวง Dezember พบว่าผู้แต่งได้น าประเด็นจากข่าวทางสังคมมา
ถ่ายทอดผ่านบทเพลงเพ่ือเป็นการบันทึกเหตุการณ์ ต่อต้านและเสียดสีปัญหาทางการเมือง โดยภาษาที่ใช้ใน
การแต่งเพลงมีลักษณะเป็นค าหยาบคาย และมีรูปแบบการร้องเป็นการใช้ท านองผสมกับการตะคอกและมี
เสียงพูดรวมอยู่ด้วย ส่วนทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อวง Dezember นั้นมีทั้งที่เห็นด้วยกับการที่วงใช้ดนตรีในการ
สะท้อนภาพสังคมและสนับสนุนให้วง Dezember อยู่คู่ดนตรีเมทัลไทยต่อไป กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า
ไม่ควรน าดนตรีไปเป็นเครื่องมอทางการเมือง  หรือเพ่ือสร้างความแตกแย่ง แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย และกลุ่ม
สุดท้ายคือกลุ่มท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มนี้มีความเห็นว่าเห็นด้วยกับบางเพลงของวง Dezember แต่
บางเพลงอารมณ์ของเพลงระหว่างดนตรีกับเนื้อเรื่องไม่สัมพันธ์ 

วีรชน เกษสกุล (2560) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “หมอล า : ภาพสะท้อนทางคติชน ความเชื่อ และ
การเมือง”  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าดนตรีหรือเพลงไม่ได้เพียงให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเท่านั้น แต่มนุษย์ยังน าดนตรีไปใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองตั้งแต่โบราณอีกด้วย ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเพลงหมอล า  
โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นวิเคราะห์ตัวบทว่ามีคติความเชื่อ
และแนวคิดทางการเมืองอย่างไร และผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรต่อผู้ฟัง ควบคู่ไปกับการท าความเข้าใจกับ
บริบททางการเมืองด้วย 

ผลการวิจัยพบว่า หมอล าได้ก่อตัวมาจากการอ่านหรือโอ่หนังสือในงานศพ และพิธีกรรมที่ใช้ในการ
รักษาโรค  ซึ่งตัวบทจะนิยมเขียนเก่ียวกับชาดก พุทธประวัติ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับวีรบุรุษ มีเนื้อหาสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติตน ส่วนในด้านการเมืองนั้นเพลงหมอล า
บางเพลงมีเนื้อหาแสดงอุดมการณ์ทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาล รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง
อีกด้วย 

สาวิตรี  สิงห์ใหม่ (2549) สารนิพนธ์เรื่อง “ภาพสะท้อนการศึกษาไทยในวรรณกรรมของ ถวัลย์ มาศจรัส” 
โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านการศึกษาไทยในวรรณกรรม และวิเคราะห์ทัศนะทางการศึกษา
ของถวัลย์ มาศจรัส   

ผลการวิจัยพบว่าภาพสะท้อนการศึกษาไทยในวรรณกรรมของถวัลย์ มาศจรัส จ าแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่านิยมทางการศึกษา   

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบเก่าที่ครูเป็น
ผู้ให้วิชาความรู้อยู่ฝ่ายเดียว โดยที่นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดออกมา ส่วนอีกรูปแบบ คือ การจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่ที่ไม่ได้เรียนอยู่แค่ในห้องเรียนหรือเรียนตามต าราเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
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อัธยาศัย และบทบาทของครูจากที่เพียงให้ความรู้อย่างเดียว ก็ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางแก่นักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนไป  

ด้านบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยถวัลย์ได้สะท้อนภาพของครูในลักษณะต่าง ๆ ทั้งครูที่มีพฤติกรรมเหมาะสม ให้ทั้งความรู้ ความรัก และเอา
ใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือ ครูที่โกงข้อสอบบรรจุครูอันเนื่องมาจากมีอัตราการ
แข่งขันสูง จึงต้องใช้วิธีลัดเพื่อประสบความส าเร็จ แต่ผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพของนักเรียนที่เรียนกับครูที่
มีลักษณะดังกล่าวจะลดต่ าลง รวมทั้งการสะท้อนถึงรายได้ของอาชีพครูซึ่งไม่มากนัก ท าให้ครูต้องไปกู้ยืมเงิน
หรือประกอบอาชีพเสริม เพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ด้านนักเรียน ถวัลย์ได้สะท้อนภาพ
นักเรียนทั้งที่มีความยากจน ท าให้ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ นักเรียนเหล่านี้จึงเรียนจบเพียง
ระดับประถมศึกษาเท่านั้น และนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เมื่อเรียนจบก็น าความรู้กลับมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  

ด้านผู้ปกครอง ถวัลย์ได้สะท้อนลักษณะผู้ปกครองออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ปกครองที่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา ซึ่งแม้จะมีฐานะไม่ร่ ารวย แต่ก็อดทนท างานเพ่ือหาเงินส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ  
กับอีกลักษณะ คือ ผู้ปกครองที่ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา และต้องการให้บุตรหลานมาช่วยท างานที่
บ้านมากกว่า และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่มี
พฤติกรรมทุจริตงบประมาณการศึกษา และผู้ที่ท าการค้าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ก็มีการโกงเงินค่าอุปกรณ์ด้วย 

ผลงานของถวัลย์ได้ปรากฏค่านิยมทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมการส่งบุตรหลานศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย ค่านิยมที่มีอคติต่อการศึกษาสายอาชีพว่าเมื่อเรียนจบไปแล้ว ไม่สามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้ 
และค่านิยมการเลือกงานและแห่แหนกันเข้าไปท างานในเมืองกรุง แล้วไม่กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ทัศนะทางการศึกษาของถวัลย์ มาศจรัส คือ เขาให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยมองว่าการศึกษาเป็น
รากฐานของชีวิต การจัดการเรียนการสอนที่รูปแบบใหม่ที่ให้อิสระต่อผู้เรียนมากขึ้น เขามีความเห็นว่าท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ในเรื่องของชื่อเสียงสถาบันการศึกษา เขามีความเห็นว่า
ไม่ใช่สิ่งก าหนดอนาคตของผู้เรียน แต่เป็นความรู้ความสามารถท่ีจะท าให้เราประสบความส าเร็จในชีวิต รวมทั้ง
ต าหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางคน  ที่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่  ค านึงแต่ประโยชน์ส่วนตนจนท าให้
ส่วนรวมเดือดร้อน ซึ่งเห็นได้จากการทุจริตงบประมาณต่าง ๆ 

รัญชนีย์  ศรีสมาน (2552)  ได้ศึกษาเรื่อง “ บทบริภาษในเพลงละครนอก : ภาพสะท้อนค่านิยมไทย 
”  จากวรรณคดีเรื่องไกรทอง ไชยเชษฐ์  มโนห์รา  สังข์ศิลป์ชัย  และสังข์ทอง  เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนค่านิยม
เกี่ยวกับเพศสถานะ ค่านิยมที่เกี่ยวกับวัยวุฒิ  ค่านิยมเกี่ยวกับเชื้อชาติ  และค่านิยมเกี่ยวกับสถานะและ
คุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ 

ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมที่เกี่ยวกับเพศสถานะในอดีตให้ความส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
เนื่องจากเพศชายมีก าลังแรงกายที่สามารถออกรบหรือท างานเพ่ือสังคมได้  แต่หากชายใดไม่ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับความเป็นผู้น า ก็จะถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง ส่วนเพศหญิงจะต้องรักนวลสงวนตัว และ
หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไม่เรียบร้อย ก็จะถือว่าผิดจริยธรรม คุณค่าของผู้หญิงก็จะลดลงในสายตาของ
ผู้ชาย  รวมถึงค่านิยมที่เพศชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน แต่จะต้องควบคุมดูแลภรรยาของตนให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย มิฉะนั้นฝ่ายชายจะถูกต าหนิจากผู้อื่นได้ 
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ค่านิยมเกี่ยวกับวัยวุฒิ  พบว่าในสังคมไทยนั้นผู้ที่มีอายุน้อยต้องเคารพผู้ใหญ่  และผู้ใหญ่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเช่นกัน  นอกจากนี้หากเด็กกระท าความผิด 
ผู้ใหญ่จะต้องอบรมสั่งสอน และมีความยุติธรรมในการตัดสินการกระท าต่าง ๆ อีกด้วย 

ค่านิยมเกี่ยวกับเชื้อชาติสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยในอดีต ที่มองชาวต่างชาติหรือกลุ่มชาติ
พันธุ์อ่ืนว่ามีลักษณะผิดแผกไปจากตนจนท าให้ดูน่ากลัว รวมถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ที่อาจส่งผลให้เกิด
การวิวาทกัน หรือท าให้เกิดทัศนะคติที่ไม่ดีต่อกัน 

ค่านิยมเกี่ยวกับสถานะและคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยตั้งแต่สมัย
อยุธยายกย่องพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดิน  มีพระราชอ านาจสูงสุด  และลักษณะของตัวละครใน
วรรณคดีที่เป็นพระมหากษัตริย์จะมีความกล้าหาญและมีวาจาสิทธิ์ 

วนิดา บ ารุงไทย และเกศรินทร์ คันธมาลา (2554) วิจัยเรื่อง “การศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรณคดี
เรื่อง พระสี่เสาร์กลอนสวด” เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง ครอบครัว 
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และการศึกษาจากวรรณคดีเรื่องดังกล่าว  โดยวิเคราะห์ตัวบทตามวัตถุประสงค์
จากวรรณคดีไทยเรื่อง พระสี่เสาร์กลอนสวด ฉบับที่บุญเตือน  ศรีวรพจน์ และศิริรัตน์  ทวีทรัพย์  ตรวจช าระ
ต้นฉบับ และกรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ ในปีพ.ศ. 2547 

ผลการวิจัยพบว่า วรรณคดีเรื่องพระสี่เสาร์กลอนสวดนี้ สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ
ที่ว่าประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่ง
อาชีพดังกล่าวก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน   

ด้านการเมืองการปกครอง  วรรณคดีเรื่องพระสี่เสาร์กลอนสวด  สะท้อนให้เห็นระบอบการปกครอง
ในสมั ยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้น  ซึ่ ง เป็นปีที่ แต่ ง วรรณ คดี เ รื่ องนี้  โ ดยมี รูปแบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมที่พระมหากษัตริย์พึงมี นั่นก็คือ การยึดหลักทศพิธราชธรรม 
การมีวาจาสัตย์ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา    

ในด้านครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์สามารถมีพระมเหสีหรือพระชายาได้มากกว่า 1 
คน หรือแม้กระทั่งขุนนางและผู้ที่มีฐานะดีก็สามารถมีภรรยาได้มากกว่า 1 คนเช่นกัน ทั้งนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทย
ในอดีตยอมรับ สะท้อนให้เห็นหน้าที่ของพระมเหสีของพระมหากษัตริย์ที่ต้องคอยปรนนิบัติพระสวามี  และ
ความสัมพันธ์อันรักใคร่กลมเกลียวของคนในครอบครัว   

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต เช่น  การกินหมาก  การบวชชี 
หรือบวชชีพราหมณ์ เป็นต้น การละเล่นต่าง ๆ เช่น  พนันวิ่งวัว  ก าตัด  เป็นต้น สะท้อนให้เห็นประเพณีพระ
ราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีพระศพ และประเพณีการถวายเครื่องราชบรรณาการ  สะท้อนให้เห็นความเชื่อ
เรื่องพระโพธิสัตว์ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และเคราะห์กรรม ความเชื่อเรื่องความฝัน  ความเชื่อเรื่องชาติภพ  
และความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส  สะท้อนให้เห็นค่านิยมของมนุษย์ที่มีการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน  มีความกตัญญู
ต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ 

ด้านการศึกษา  ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในอดีตมีการศึกษาแบบนอกระบบ คือ ศึกษาวิชาความรู้
จากพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนจากมารดา 

คชาชัย  วิชัยดิษฐ (2548)  ศึกษาจุดก าเนิดและการแพร่กระจายวัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศไทย  
พบว่าว่า  ฮิปฮอปเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของวัยรุ่นแอฟริกัน-อเมริกัน  ที่มีการ Rap  เป็นองค์ประกอบส าคัญ  
ซึ่งการ Rap นั้น  เป็นการร้องโดยไม่มีท านองไปตามจังหวะ ค าร้องมีลักษณะเสียดสี ต่อต้าน  และใช้ถ้อยค า
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รุนแรง หยาบคาย  ส าหรับในประเทศไทยนั้น ได้น าการ Rap มาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528  โดยแทรกการ
ร้องลักษณะดังกล่าวไว้ในเนื้อเพลง  แต่ยังไม่ใช่การร้องแบบ Rap ทั้งเพลง ในเวลาต่อมาก็ได้มีศิลปิน Rapper 
สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งประสบความส าเร็จและที่มีชื่อเสียง  เช่น  ดาจิม  โจอ้ีบอย  และ 
Thaitanium จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา แนวเพลง Rap  ประสบความส าเร็จมากขึ้น โดยมีจ านวน
ผู้ฟังเพ่ิมข้ึนและขยายวงกว้างมากขึ้น 

ทฤษฎีสิทธิการสื่อสาร สื่อมวลชน กับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  กล่าวถึงการที่ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านสื่อได้อย่างเสรี  ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพลงเป็นสื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งศิลปินได้ใช้
เพลงเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและสะท้อนภาพสังคมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเสรี 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยศึกษาเพลงหรือวรรณกรรมที่ตนให้ความ
สนใจ แล้ววิเคราะห์เพลงหรือวรรณกรรมเหล่านั้นว่าปรากฏปัญหาใดบ้าง สะท้อนภาพสภาพสังคมในขณะนั้น
อย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยนี้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมเนื้อเพลง Rap แล้วคัดเลือกเพลงที่มียอดการรับชมหนึ่งแสนครั้งเป็นต้นไป  
นับตั้งแต่วันที่เพลงนั้นเผยแพร่ จนถึงวันที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก  www.youtube.com 

2. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรม  ได้แก่  นว
นิยาย และเพลง 

3. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจุดก าเนิดของฮิปฮอป 
4. ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ศึกษาและเนื้อเพลง Rap ที่คัดเลือกตามขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้  จ านวน 30 เพลง 
6. จัดประเภทและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ปรากฏในเพลง Rap ที่ศึกษาทั้ง 30 เพลง 
7. สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่าในเพลง Rap นั้นสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลากหลายปัญหา ได้แก่ 
ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาการศึกษาไทย ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย ปัญหาความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า  
ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบชาวนาหรือคนยากจน ปัญหาที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาที่เกิด
จากการเสพติดสังคมออนไลน์ ปัญหาการหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพในรูปแบบของขอทาน ปัญหาความ
ลุ่มหลง งมงายเกี่ยวกับร่างทรง และปัญหาจากการอพยพของชาวโรฮีนจา ทั้งนี้เพลง Rap ที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยจ านวน 30 เพลงนั้น พบปัญหาสังคม ดังตารางต่อไปนี้ 
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ที ่ ปัญหาสังคม จ านวนเพลง 
1 ปัญหาการเมือง 6 เพลง 
2 ปัญหาการศึกษาไทย 4 เพลง 
3 ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย 3 เพลง 
4 ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 เพลง 
5 ปัญหาการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 1 เพลง 
6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการตัดไม้ท าลายป่า 1 เพลง 
7 ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบชาวนา หรือคนยากจน 1 เพลง 
8 ปัญหาที่เกิดจากการเสพติดสังคมออนไลน์ 1 เพลง 
9 ปัญหาการถูกหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพในรูปแบบขอทาน 1 เพลง 
10 ปัญหาความลุ่มหลงงมงายเก่ียวกับร่างทรง 1 เพลง 
11 ปัญหาที่เกิดจากการอพยพของชาวโรฮีนจา 1 เพลง 
12 ปัญหาที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 1 เพลง 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเพลง Rap ที่สะท้อนปัญหาในสังคมแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ปัญหาการเมืองการปกครอง  เป็นปัญหาที่มีการน ามาแต่งเพลง Rap มากที่สุด ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาก็พบว่ามีการกล่าวถึงทั้งปัญหาการทุจริตของนักการเมือง ปัญหาจากการชุมนุมทางการเมืองที่ใช้
ความรุนแรง ปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่ผู้มีอ านาจเอื้อประโยชน์แค่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องของตน และปัญหาการ
ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดความคิดเห็นทางการเมือง เช่น เพลงสหายร่วมชาติของ Fukking Hero ซึ่ง
กล่าวถึงการที่ประชาชนต้องทนให้นักการเมืองน าภาษีที่ควรจะน าไปพัฒนาประเทศชาติ  แต่กลับโกงกินไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนโยบายต่าง ๆ ดังเนื้อเพลงที่ว่า  “...ชาวไร่ ชาวนา ถูกสูบ
เลือดด้วยตัวปลิง ยืนยันความเป็นประชากรด้วยหมายเลขในซิมการ์ด ภาษีอากรได้บ้างได้ไหมจากกองสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เพ่ือเอาไปพัฒนาชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรือง แต่สุดท้ายท่านยังขุดน้ าบาดาล ไม่มีแม้แต่น้ าประปาจะ
แดก...” (Fukking Hero, 2554)   

เนื้อเพลงข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการที่ชาวไร่ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งในเรื่องสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่จะน าเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศชาติ แต่ประชาชนก็ยังล าบาก โดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ที่ยังตอ้งขุดน้ าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เพราะยังไม่มีน้ าประปาใช้ 

ปัญหาการศึกษาไทยที่ปรากฏในเพลง Rap  ได้กล่าวถึงปัญหาการทุจริตของบุคลากรทางการศึกษา   
ปัญหาการทุจริตการสอบ ปัญหาการมีทัศนคติต่อการเรียนในสาขานิเทศศาสตร์ในทางลบปัญหาการสร้างภาพ
เพ่ือให้โรงเรียนผ่านการประเมิน และปัญหาค่านิยมในการเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น เพลงธุรกิจ
การศึกษา ของ Chitswift  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาจากนักเรียนอยู่หลายครั้ง 
แต่โรงเรียนก็ยังไมไ่ด้มีการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม ในขณะที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกลับมีรถยนต์หลายคัน ซึ่ง
นับว่าเป็นพฤติกรรมทีน่่าสงสัย  ดังเนื้อเพลงที่ว่า “...เรียกเก็บค่าบ ารุงเอาไว้ปรับปรุงโรงเรียนตั้งหลายพัน เด็ก 
ๆ ก็ได้แต่รอ ส่วนตัว ผอ. มีรถไปหลายคัน...” (Chitswift , 2559) 
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จากเนื้อเพลงข้างต้น Rapper ได้กล่าวถึงการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาของทางโรงเรียน  แต่โรงเรียน
กลับไม่มีการพัฒนาไปตามค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ  ในขณะเดียวกันผู้อ านวยการโรงเรียนกลับซื้อ
รถยนต์คันใหม ่จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริตเงินดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย คือ กฎหมายบางมาตราหรือในบางเรื่องมีบทลงโทษเบาเกินไปส าหรับ
สิ่งที่ผู้ร้ายกระท า รวมถึงการตัดสินคดีความที่มีข้อครหาว่าผู้ที่มีอ านาจ มีอิทธิพล และมีฐานะร่ ารวยนั้นมักชนะ
คดีหรือศาลยกฟ้องคดี ซึ่งเพลง Rap ที่สะท้อนปัญหาดังกล่าว  เช่ เพลงกฎห(ม)าย  ของ CobraK  ที่กล่าวถึง
กฎหมายเยาวชน  โดย Rapper  มีความคิดเห็นว่าบทลงโทษของเยาวชนที่ท าผิดกฎหมายนั้นเบาเกินไป   
เพราะเด็กบางคนเมื่อพ้นโทษแล้วก็กลับมากระท าผิดซ้ า  หรือบางคดีนั้นเป็นการกระท าที่โหดเหี้ยมจนเกินไป  
ดังเนื้อเพลงที่ว่า 
“...และที่โคตรแย่คือกฎหมายเยาวชน ควรให้โอกาสเด็กแต่บางคนมันทรชน คดีอุกฉกรรจ์น่าจะแขวนคอตาย   
แต่เพราะมันยังเด็กถึงยังเดินลอยชาย ไปฆ่าคนตายไม่ได้คิดที่จะกลัว  เพราะผู้ใหญ่ติดบ่าคอยคุ้มกะลาหัว   รับ
โทษแป๊บเดียวก็ออกจากสถานพินิจ แต่ว่าผู้เสียหายฝันร้ายตลอดชีวิต...”  (CobraK , 2560) 

จากเนื้อเพลงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระท าผิดของเยาวชนที่เหี้ยมโหดเกินจะรับได้ แต่เนื่องจากยัง
เป็นเยาวชน  บทลงโทษที่ได้รับจึงเล็กน้อย ไม่เหมาะสมกับการกระท าอันเลวร้ายที่ได้ก่อ เมื่อถูกน าตัวไป
ควบคุมความประพฤติที่สถานพินิจ ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ กฎหมายเบาบางเช่นนี้ เยาวชนที่ไม่ดีจึงไม่ 
เกรงกลัวกฎหมาย 

ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมผ่านการ Rap  
ผู้วิจัยพบว่ามีเพลงที่กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐที่ Rapper  มีความคิดเห็นว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด ดังเนื้อเพลงที่ว่า “...มาย้อนดูเลยเรื่องการแก้ไข
ของรัฐบาลไทยว่ามันแน่สักแค่ไหน กี่สมัยแล้วที่จะดับไฟใต้  รับปากอย่างดีแต่ก็ท ากันไม่ได้   มีอยู่คนหนึ่งตั้งใจ
ขึ้นมาปราบโจร แต่ไมเ่ข้าใจท าไมต้องกราบโจร  ...”  (CobraK , 2557) 

จากเนื้อเพลงข้างต้นกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ที่ไม่ว่า
จะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่สมัย  ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้   รวมทั้งการเสียดสีรัฐบาลหนึ่งที่ออกมา
ขอร้องให้ผู้ก่อความไม่สงบหยุดก่อเหตุด้วยการพูดว่าจะกราบโจรเหล่านั้น 

ปัญหาการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่  บ่อยครั้งที่เราได้รับข่าวสารคดีความต่าง ๆ ผ่านสื่อ ซึ่งผู้กระท าผิด
เป็นผู้มีอ านาจ ยศถ  หรือร่ ารวยระดับประเทศบางคน ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้พ้นผิดหรือชนะคดีความ 
ในขณะที่คนยากจนต้องรับโทษจ าคุกเนื่องจากไม่มีเงินประกันตัวหรือสู้คดี   

จากการศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมผ่านการ Rap  พบเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  นั่น
ก็คือเพลงเงินในกระเป๋าไม่เท่ากัน  ของ Codene 420  ดังเนื้อเพลงที่ว่า   “...มึงเอาเงินมาปิดบังบิดเบือน
ความจริง ใช้เงินหาผลประโยชน์ท าตัวเองให้พ้นมลทิน มันคือช่องทางหนีของพวกมีอันจะกิน...”  (Codene 
420 , 2561) 

เนื้อเพลงข้างต้นกล่าวถึงการที่ผู้มีฐานะร่ ารวยมักน าเงินไปให้สินบนแก่เจ้าหน้าเมื่อกระท าความผิด    
เพ่ือให้ตนเองพ้นโทษหรือชนะคดีความ โดยอาจบิดเบือนความจริงหรือท าให้เรื่องเงียบไม่เป็นที่สนใจของสื่อ
หรือประชาชน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า ได้แก่ เพลงพนาไรห์ม  ของ River Rhyme  ซึ่ง
กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน เนื่องจาก
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การสร้างเขื่อนนั้นจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมาก และส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาดังบทความของ
ศศิน เฉลิมลาภที่ว่า “...การก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์เป็นการท าลายป่าต้นน้ า อาจเกิดการลักลอบตัดไม้ริมอ่างเก็บ
น้ าที่ยากต่อการควบคุม เป็นการเร่งให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกยูง เสือโคร่ง สูญเสีย
แหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า ท าลายโอกาสการฟื้นฟูของอุทยาน ส่งผลกระทบต่อมรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ท าให้
ระบบนิเวศถูกคุกคาม ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ป่า นอกจากนั้นเขื่อนมีขนาดเล็ก ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เขื่อน
ไม่แก้ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง ท าลายความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของไทยและเป็นช่องทางให้โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่เกิดข้ึนในพื้นท่ีอนุรักษ์อ่ืน ๆ ต่อไป...” (ศศิน  เฉลิมลาภ , 2555 : 83) 
ซึ่งเพลงพนาไรห์มมีการ Rap  ถึงประเด็นดังกล่าว  ดังนี้ “...สร้างเข่ือนมาปั่นไฟไปหลายล้านกิโลวัตต์ จะไปสน
ท าไมกี่ล้านชีวิตก็แค่สัตว์ เพราะมนุษย์มันตั้งตนประเสริฐกว่า สัตว์ก็รักชีวิตเพียงแค่มันไม่มีปากมาด่าคนยังมี
เมืองสัตว์ต้องมีป่า ก็ถ้ามึงไม่มีบ้านจะอยู่ที่ไหนล่ะไอห่า บ้านของสัตว์ป่าคือป่าดงพงไพร เวลาสัตว์โดนฆ่าไม่เคย
ตกลงปลงใจ ขอพ้ืนที่ป่าให้สัตว์ได้อยู่และแพร่พันธุ์ ส่วนพวกนักการเมืองไล่มันไปตายช่างแม่งมัน...” (River 
Rhyme , 2559) 

จากเนื้อเพลงข้างต้นสะท้อนให้เห็นผลกระทบของการสร้างเขื่อนว่าต้องตัดไม่ท าลายป่า ต้องใช้พ้ืนป่า
ไปสร้างเขื่อน ซึ่งส่งผลให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหารในการด ารงชีวิต และสัตว์ป่าอาจ สูญพันธุ์ไปในที่สุด 

ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบชาวนาหรือคนยากจน เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความรู้สึกหดหู่เนื่องจาก
ชาวนาซึ่งเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของชาติกลับต้องมาเป็นหนี้เหล่านายทุนที่มีแต่ความโลภ 

จากการศึกษาภาพสะท้อนปัญหาสังคมผ่านการ Rap  ผู้วิจัยพบเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว โดยจะยกตัวอย่างเนื้อเพลง ดังนี้“...โลกไม่ยุติธรรมแบ่งคนด้วยกระดาษ เหมือนกับว่าคนโง่เป็นเหยื่อ
ของคนที่ฉลาด ชาวนาปลูกข้าวก้มหน้าหันหลังจน นายทุนก็ท านาแต่ว่าท าบนหลังคน เอาเปรียบเขาไปเรื่อย 
สร้างหนี้สัมปทานคน  เปลี่ยนชีวิตชาวนามาขอทานประจานตน...” (CobraK feat. Phetuz , 2555) 

เนื้อเพลงข้างต้นกล่าวถึงความโลภของนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบชาวนา  โดยอาจกดราคาผลผลิตจาก
การเกษตรให้ต่ าลง ในขณะที่ต้นทุนในการเพาะปลูกมีราคา ส่งผลให้ชาวนาบางคนมีเงินไม่พอใช้  ต้องกู้หนี้ยืม
สินทั้งในระบบและนอกระบบ จนในที่สุดต้องยอมไปเป็นขอทานเพ่ือขอเงินมาเลี้ยงชีพ 

ปัญหาที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งจากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมผ่านการ Rap  
พบว่ามีเพลงที่มีเนื้อหากล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภก่อนวัยอันควรนั่นก็คือ เพลงขยะสังคม ของ THEBIGDOGG  
โดย Rapper ได้ Rap ถึงผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดังนี้ “...เธอท้องยังไม่พร้อมที่จะ
เรียกว่าแม่คน เป็นนักเรียนม.ต้นเปลี่ยนจับปากกาเป็นขวดนม และทุกครั้งที่ลูกร้องเธอก็ร าคาญและดุบ่น วันหนึ่ง
เธอทนไม่ไหวได้ทิ้งลูกน้อยให้ตายาย...”  (THEBIGDOGG , 2555) 

เนื้อเพลงข้างต้น  Rapper  ได้กล่าวถึงการที่เด็กผู้หญิงหนึ่งคนที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน  แล้ว  
ต้องเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นแม่คนทั้งที่ยังไม่พร้อม ก็จะไม่สามารถดูและเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกวิธี ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เนื่องจากวุฒิภาวะและประสบการณ์ยังไม่มากพอ รวมถึงการทิ้งลูกไว้ให้พ่อและแม่
ของตนรับหน้าที่เลี้ยงดูต่อไป 

ปัญหาที่เกิดจากการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมผ่านเพลง Rap  
ผู้วิจัยพบว่ามีเพลงที่ Rap  เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดนั่นก็คือเพลงสังคมก้มหน้า  ของ 
CobraK  โดยผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างท่อน Rap  ทีก่ล่าวถึงปัญหาดังกล่าว  ดังนี้ “...สังคมแบบใหม่โชว์ใต้ร่มผ้า   
ทัศนะยาวไกลสังคมนิยมอ้า...”  (CobraK , 2557) 
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เนื้อเพลงข้างต้นกล่าวถึงเรื่องที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางราย  โพสต์รูปถ่ายหรือคลิปวิดีโออนาจาร 
หรือที่สื่อไปในเรื่องเพศ 

ปัญหาการหลอกลวงจากขบวนการมิจฉาชีพในรูปแบบของขอทาน  ได้แก่ เพลงขอทาน  ของ 
CobraK  ที่กล่าวถึงสังคมไทยว่ามีมิจฉาชีพที่อยู่ในรูปแบบขอทาน ใช้ความสงสารเป็นเครื่องมือให้ผู้คนให้เงิน  
ด้วยการแกล้งท าเป็นพิการ  โดยอาจใช้เทคนิคการแต่งแผลเข้าช่วย การซ่อนขาในกางเกงเพ่ือหลอกลวงคนว่า
ตนขาหัก  หรือการลักพาตัวเด็กมาเป็นขอทาน  ดังเนื้อเพลงที่ว่า  “...หากินกับความสงสารเรียกน้ าที่เบ้าตา 
ธุรกิจขอทานสืบเนื่องเป็นอาชีพ มูลค่ามหาศาลกับการส่งเสริมมิจฉาชีพ  ขอทานบางคนชีวิตจริงยิ่งกว่านิทาน 
ร่างกายครบสามสองแต่ถูกยัดเยียดความพิการ  มาเฟียบริหารขอทานนอน โรยรา ใช้เด็กมาบังหน้าทั้งไปซื้อ
และขโมยมา บางคนขาขาดจากอุบัติเหตุที่รอดมา ถึงเวลากลับบ้านท าไมมีขางอกมา บางคนเป็นมะเร็งระยะ
สุดท้ายมาเรี่ยไร ขอมาเป็นสิบปีไม่เห็นจะเป็นเชี่ยไร สลับขาลอกโรนัลโดบวกเมสซี่ ชีวิตกูยากจนแต่กลับบ้าน
กับแท็กซี่ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ท าอะไรสักอย่าง มันคงอีกไม่นานขอทานคงขับแลมโบกินี่...” (CobraK , 2558) 

เนื้อเพลงข้างต้นกล่าวถึงขอทานบางคนที่ไม่ได้พิการโดยก าเนิด แต่ถูกขบวนการมิจฉาชีพลักพาตัวไป
ตัดอวัยวะของร่างกายให้กลายเป็นผู้พิการแล้วพาไปขอทาน ซึ่งเงินที่ได้จากการบริจาคก็ถูกน าไปใช้โดยผู้ร่วม
ขบวนการเหล่านั้น รวมถึงบางคนที่หลอกลวงว่าป่วยเป็นโรคร้าย อาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วคนคนนั้นไม่ได้ป่วย  แต่ใช้ความสงสารเป็นเครื่องมือให้ผู้อื่นน าเงินมาให้ตน    

ปัญหาความลุ่มหลงงมงายเกี่ยวกับร่างทรง ได้แก่ เพลงร่างทรง...นะจ๊ะ  ของ CobraK ทีกล่าวถึงผู้ที่
อ้างว่าตนเป็นร่างทรงของทวยเทพต่าง ๆ แล้วท านายชะตาชีวิตหรือแม้กระท่ังรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่
มีใบประกอบวิชาชีพ  เนื้อ Rap  กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ดูถูกความเชื่อของใคร  แต่เมื่อฟังเพลงดังกล่าว
แล้วพบว่า Rapper  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังตระหนักและใช้สติ  ไม่หลงเชื่อร่างทรงจนงมงาย  ผู้วิจัยจะขอ
ยกตัวอย่างท่อน Rap  ของเพลงนี้ ดังนี้“..ไม่เกี่ยวกับศาสนาและดูถูกความเชื่อใคร จะด่าไอ้พวกหลอกลวงเชื้อ
โรคเชื้อไร ร่างทรงมีมานานและตอนนี้อาการโคม่า  อ้างตัวเป็นทวยเทพอุตริเหมือนคนบ้า...ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ท าให้คนไร้ปัญญา ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ท าให้โลกพัฒนา  แก้กรงแก้กรรมท าเป็นมิจฉาชีพ  รักษาโรคได้ไหนล่ะใบ
ประกอบวิชาชีพ....”  (CobraK , 2558) 

เนื้อเพลงข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความลุ่มหลงงมงายเกี่ยวกับร่างทรง   ทั้งเชื่อว่าร่างทรงนั้นสามารถ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้   ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพหรือศึกษาทางด้านการแพทย์มาแต่อย่างใด 

ปัญหาจากการอพยพของชาวโรฮีนจา ได้แก่ เพลงโรฮีนจา  ของ CobraK  ที่กล่าวถึงประเด็นการ
ช่วยเหลือชาวโรฮีนจาว่าเป็นภาระของประเทศไทย  เนื่องจากรัฐต้องน าภาษีมาใช้ในการดูแลจัดหาที่อยู่อาศัย
และอาหารให้กับชาวโรฮีนจา ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวเลย อีกทั้ง
ในชาวโรฮีนจาเรียกร้องขอสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐจัดหาให้  การที่ชาว โรฮีนจาไม่ปฏิบัติ
ตามเจ้าหน้าที่ และการที่ชาวโรฮีนจามีเพศสัมพันธ์กันตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเพลงโรฮีนจานั้นได้ Rap  ถึงปัญหานี้
ว่า   “..เมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มไม่ฟังที่เราบอกท าตัวเป็นภาระที่ได้คืบจะเอาศอก มื้อเช้าจะเอาชากาแฟขนมปัง 
คนไทยแดกขนมปี๊บแต่มึงจะแดกขนมวัง ต้องการเนื้อวัวก็ประท้วงไม่แดกข้าว กฎระเบียบที่ตั้งไว้ เอ้า มึงก็แหก
เข้า จานเจินก็ไม่ล้างที่นอนก็ไม่เก็บ ด่ากันให้ตายพวกแม่งก็ไม่เข็ด เจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนแต่คงต้องฝืนท า  อย่าง
อ่ืนไม่ชัดเจนแต่เรื่องที่เก่งคือสืบพันธุ์ จากเพียงแค่หลักหมื่นพุ่งทะยานสู่หลักล้าน วันหนึ่งจะส่งกลับแล้วเราจะ
โดนค้าน แล้วยังมาเรียกร้องงบประมาณการเลี้ยงดู คอยดูกันไปเถอะอนาคตจะกลายเป็นเลี้ยงงู มองในอีก
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แง่มุมให้ช่วยเหลือคงล าบาก ไปเอ็นดูเขาแต่เอ็นเราก าลังขาด เงินที่ช่วยเหลือเป็นภาษีของคนไทย คุณภาพคน
ไทยต้องมาก่อนไม่ใช่คนอื่นคนใดโว่ย....”  (CobraK , 2558) 

จากเนื้อเพลงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมาจากการที่ประเทศไทยรับชาวโรฮีนจามาดูแล 
เจ้าหน้าที่ของไทยต้องคอยดูแล จัดระเบียบ และอ านวยความสะดวกให้คนเหล่านั้น ในขณะที่ชาวโรฮีนจาไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ ทั้งยังเรียกร้องขอสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับ  สร้างความเหน็ด
เหนื่อยและล าบากใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งงบประมาณที่น ามาใช้มาจากภาษีประชาชนชาวไทย ในขณะที่ชาวไทย
เองยังไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเพียงพอ และการช่วยเหลือชาว โรฮีนจานั้น อาจะเป็นการเลี้ยงงูเห่า
ไว้ในบ้าน   นั่นคือกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวอาจน าพาความเดือดร้อนมาสู่ประเทศไทยได้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการท าวิจัยเรื่องปัญหาสังคมไทย : ภาพสะท้อนที่ปรากฏในเพลง Rap  ผู้วิจัยพบว่าปัญหาที่
ปรากฏในเพลง Rap มากที่สุดก็คือปัญหาการเมืองการปกครอง  รองลงมาคือปัญหาการศึกษาไทย ปัญหาช่อง
โหว่ของกฎหมาย  และปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ  ความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศ  
กล่าวคือ เมื่อประเทศประสบปัญหาทางการเมือง ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้
นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย  เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  เมื่อเป็นเช่นนี้
ประเทศไทยก็จะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก   เกิดสภาวะเศรษฐกิจซบเซา  และภาครัฐ
อาจต้องหยุดชะงักนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ  เพ่ือรอให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติเสียก่อน 
ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ นั้นพบจ านวนน้อย  ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาดังกล่าวเหล่านั้นแม้จะพบจ านวนน้อย  แต่ก็เป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักร้องเพลง Rap ชาวไทยใช้เพลง Rap เป็นเครื่องมือถ่ายทอดและ
สะท้อนปัญหาในสังคม เนื่องจากด้วยลักษณะของเพลง Rap ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาที่เป็นถ้อยค ารุนแรง 
สบถ ด่าทอ และเสียดสี ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลให้นักร้องสามารถน าเสนอเนื้อหาได้อย่างตรงไปตรงมาคือ 
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่อ้อมค้อม หรือพูดชื่อปัญหานั้นตรง ๆ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่ Rapper แต่งเพลง Rap  สะท้อนปัญหาสังคมไทยนั้น   ก็เพ่ือปลุก
จิตส านึกให้ผู้ฟังตระหนักถึงปัญหา   และร่วมกันหาทางแก้ไขให้หมดสิ้นไป   ดังเช่นเพลงพนาไรห์มที่เรียกร้อง
ให้หยุดการตัดไม้ท าลายป่า  และพยายามปรับตัวอยู่กับธรรมชาติ  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพลง Rap  ที่มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาสังคมไทยที่นอกเหนือจากขอบเขตของงานวิจัยเล่มนี้มีอยู่
หลายเพลง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาพสะท้อนสังคมผ่านเพลง Rap อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

2. นอกจากภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏผ่านเพลง Rap แล้ว การใช้ภาษาก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ  
ที่ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้ได้ไปศึกษาต่อ 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเรื่อง  “ ปัญหาสังคมไทย : ภาพสะท้อนที่ปรากฏในเพลง Rap ”  ส าเร็จลุล่วงได้

ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือทั้งค าปรึกษา ค าแนะน า และก าลังใจเป็นอย่างดีตลอดการท าวิจัย 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์วรุณญา  อัจฉริยบดี ที่ปรึกษาวิจัยของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ค าปรึกษา ให้

ค าแนะน าในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งค าแนะน าเหล่านั้นเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานจนวิจัยเล่มนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ขอกราบขอบพระคณุทุกคนในครอบครัวที่ให้ก าลังใจ และสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจการงานต่าง ๆ ของ
ข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้ามีก าลังใจในการด าเนินงานแม้ว่ามีอุปสรรคขัดขวาง ก็สามารถผ่านพ้นไปได ้

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจและอยู่เคียงข้างกันเสมอ 
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ผลการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ศรัณภัสน์ แวกโกเนอร์1, จักกฤษณ์ โปณะทอง2 
1,2สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

Email: rathsweet3@gmail.com1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจ านวน 30 คน ใช้เป็นกลุ่มกรณีศึกษา ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest 
Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบทดสอบคุณภาพขีวิต และแบบประเมินความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า ที  (t-test for Dependent 
Samples) 

 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 

อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  2) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยรวม

และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : กรณีกศึกษา, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา 
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The effect of using training packages to enhance quality of life of 
students. Rajabhat University in Bangkok: A cast study  

of Phranakhon Rajabhat University 
Saranpath Waggoner1, Chakrit Ponathong 2 

1 Educational Administration and Management Program Srinakharinwirot University,  
Email : rathsweet3@gmail.com1 

 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the average before and after using 

the training packages to enhance the quality of life of Rajabhat University students in 
Bangkok: A cast study of Phranakhon Rajabhat University. 2) To study the satisfaction of the 
students who received the training as well packages to enhance quality of life of students. 
Rajabhat University In Bangkok. 

The samples used were students. Phranakhon Rajabhat University, 2nd year, 1st 
semester, academic year 2019, consisting of 1 classroom, consisting of 30 people, used as a 
case study group. Using simple random sampling, the experiment was carried out using a 
single group research method. Tested before and after the experiment (One Group Pretest - 
Posttest Design). The research instruments consisted of Training packages to enhance the 
quality of life for students Rajabhat University In Bangkok Life quality test And the 
satisfaction assessment form The data was analyzed by using mean, standard deviation and 
t-test for dependent samples. 

The research results found that:  
1) Students have higher average scores after participating in training activities than 

before participating in training activities. Significantly at the .05 level 
2) Assessment of satisfaction with the training for enhancing the quality of life of 

students overall and on each side at a high level. 
 

Keywords : A cast study, students. Rajabhat University In Bangkok, training packages to enhance 
quality of life 
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บทน า 
ผลจากแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization)  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ในการพัฒนาประเทศนั้น มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดีถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศ และผลการพัฒนา 23 ปี  
ที่ผ่านมาว่า “ เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน”  (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544) ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ในแนวคิดที่ยึด 
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนทีสมดุลทั้ง
ด้านตัวคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุก
ระดับอันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (อภิชัย พันธเสน, 2560) 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง ดังระบุไว้ ในร่าง
พระราชบัญญ ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 34) ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท า
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ว่า “การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งพัฒนา
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์ก าลังคนในระดับ
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และ
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคลและประเทศชาติ ยูเนสโก 
(UNESCO, 1978) และ องค์การอนามัยโลก (WHO, 1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิตเป็นมโน
ทัศน์หลายมิติที่ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านระดับความเป็นอิสระไม่ต้องพ่ึงพา 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเชื่อส่วนบุคคลใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายใน
ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยแบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านร่างกาย  
2. ด้านจิตใจ 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยทั่วไปนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานิสิตนักศึกษาจะมีอายุระหว่าง 17 - 22 ปี เป็นผู้ก าลัง
อยู่ในวัยหนุ่มสาว ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2526) ที่กล่าวถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว่า เป็นวัยที่
มีพลังกายและพลังความคิด ที่จะสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ อย่างดี โดยเฉพาะวัย 18-19 ปี 
เป็นวัยที่นักจิตวิทยาพัฒนาการเชื่อว่าสมองได้รับการพัฒนาถึงขีดสูงสุด คือ วัยที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องรับผิดขอบต่อการพัฒนาสมองของชาติในระดับนี้ ด้วยความตั้งใจและ
ระมัดระวังที่สุด อาจกล่าวได้ว่าภารกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
คนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการขั้นสูงที่พร้อมจะรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถน าความรู้ความคิดมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสร้างบุคลิกภาพ 
พัฒนานิสัย และพฤติกรรมของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่และ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญก้าวหน้า หรือ
โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน พบว่าคุณภาพชีวิตของนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือผู้ใหญ่ในวัยต้น เป็นวัยที่ยังมีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตน้อย เป็นวัยที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อีกมากมาย และอีกประการหนึ่ง นักศึกษายัง
ไม่มีรายได้ ต้องพ่ึงพาอาศัยบิดามารดา หรือญาติพ่ีน้องในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาเกิด
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ความวิตกกังวล และเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน (ส าเนา ขจรศิลป์, 2537) และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สัมภาษณ์ 14 -16 กันยายน 2561) พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีปัญหาส่วนใหญ่เรื่องด้านสุขภาพร่างกาย คือ ป่วยบ่อยด้วยสภาวะอากาศที่แประปรวน
ตลอดเวลา ปัญหาด้านจิตใจ คือไม่มีความสุขในการเรียน เพราะมีความเครียดในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอ่ืนๆ 
ปัญหาด้านสังคมคือไม่สามารถเข้ากับเพ่ือนใหม่ เพราะความหลากหลายทัศนคติ  และปัญหาด้านค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอปัญหาเรื่องการเดินทางมาสถานศึกษาไม่เอ้ืออ านวย เพราะมีจราจรคับคั่งทุกวัน และปัญหาด้าน
ครอบครัว ที่มีพ่อแม่อย่าร้าง เมื่อมีปัญหาไม่สามารถปรึกษาครอบครัวได้ และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ 
(บังอร ศรีวรรณและ คณะ, 2542) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย  
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเรียน ร้อยละ 47.0 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุขศรี สงวนสัตย์, 2552) ที่ศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญญบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเรื่องอาหารและโภชนาการ ไม่ถูกสุขลักษณะสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร ความสะอาด
และรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของนักศึกษาด้วย    

 จากสภาพปัญหาเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เช่น ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ และมีปัญหาด้านร่างกายจิตใจ ที่มี
ภาวะความเครียดเรื่องการเรียน การคบเพ่ือน และเวลาเกิดปัญหาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครอง และเงินไม่
พอใช้ ปัญหาการเดินทางไม่สะดวก จากข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษา ส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกาย  ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสัมพันธภาพสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย 
ด้านครอบครัว ด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งสาเหตุที่พบมาที่สุดก็คือ ด้านสังคม การคบเพ่ือนไม่ดี ท าให้การเรียนตกต่ า พากันเที่ยวกลางคืน
และดื่มสุรา และเสพยาเสพติด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ท าให้ไม่อยากไปเรียน และปัญหาด้านครอบครัว 
ไม่สามารถปรึกษาหารือกับครอบรัวเวลามีปัญหา เก็บกด และสภาวะทางจิตใจไม่ดี ท าให้สุขภาพมีปัญหา
เช่นกัน ปัญหาที่ส าคัญอีกประการ คือ สภาวะความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจ เช่น ไม่มีความสุขในการเรียน 
เนื่องจากการแข่งขันเพ่ือให้ได้คะแนนสูงสุด ความเครียดและเหนื่อยล้าที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยพร้อมๆ กับการเรียน มีเจตคติทางลบและสัมพันธภาพต่ออาจารย์และเพ่ือนๆก็ตกต่ าไปด้วยซึ่ง
ส่งผลให้สภาพจิตใจของนักศึกษาไม่พร้อมต่อการศึกษาในภายภาคหน้า 

ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้พยายามจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมให้กับนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย 
อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประการ ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์และการสื่อสารและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนั้น วิถีทาง 
ที่จะไปสู่ความสุขและความส าเร็จในชีวิตนั้น จะต้องอาศัยการปรับตัวในด้านต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิต ลาซารัส  
(Lazarus. 1969,) กล่าวไว้ว่า มนุษย์ต้องมีการปรับตัวและพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ภายในของตนเองและสภาพแวดล้อมทางสังคม อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวและพฤติกรรม
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ของตนเองนั้น ต้องอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตามแนวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมและการ
ฝึกอบรม เป็นต้น ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและต็มตามศักยภาพ
ต้องเน้นทั้งความรู้คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมกันจาก
สื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยการประสานความ
ร่วมมือจากชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) จากความส าคัญของคุณภาพชีวิตและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะท าการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร อันเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลังการฝึกอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

2. นักศึกษาที่ ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยูเนสโก (Unesco. 1978: 7) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการมี การอยู่อย่าง มีความสุข  

มีความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตที่เป็นส่วนสาคัญมากของบุคคล 
เลวิส (Lewis. 1982: 9) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต คือ ระดับที่บุคคลมีความรู้สึกมีคุณค่าแห่งตน  

มีความมุ่งหมายในชีวิต และมีความวิตกกังวลน้อยที่สุด  
เฟอร์แรนส์ (Ferrans,  1992) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข  

(Sense of Well-Being) ซึ่งมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในแต่ละด้านของชีวิตที่มีความ
สาคัญต่อบุคคลนั้น ๆ 
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 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า ความสุขที่เป็นผลมาจากปัจจัย
ภายนอกหรือทั่ว ๆ ไปใช้ค าว่า “ความอยู่ดีมีสุข” หรือ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นรูปธรรม และวัดเชิงภาวะวิสัย 
(Objective) ดัชนีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการวัดองค์ประกอบความสุขจากปัจจัยภายนอก เช่น สุขภาพ ระดับ
การศึกษา การทางาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน 

 องค์การสหประชาชาติ (วิไลลักษณ์  ตั้งเจริญ, 2544) มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 9 องค์ 
ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการบริโภคอาหาร 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านอาชีพและสภาพของงานที่
ท า 5) ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 6) ด้านหลักประกันทางสังคม 7) ด้านเครื่องนุ่งห่ม 8) ด้านสถานที่พักผ่อนและ
เวลาพักผ่อน และ 9) ด้านสิทธิมนุษยชน 

 ปัจจัยท่ีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญของคุณภาพชีวิตส าหรับบุคคลทั่วไปว่า ควรประกอบด้วย

ปัจจัยส าคัญของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน คือ (กัญจนพร อ่วมส าอางค์, 2547)  
1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อ

ชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด 
การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลัง ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรับรู้เรื่องการนอนหลับและพักผ่อนรวมทั้งการรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการรับรู้เหล่านี้
มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการ
เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้าหรือกังวล เป็นต้น  

3) ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่
ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่พ่ึ งพายาต่าง ๆ หรือการ
รักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับ
บุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย  

5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น  
การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ   
การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น  

6) ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อ
ต่าง ๆ ของตนที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิต-วิญญาณ ศาสนา การให้ความหมาย
ของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางท่ีดีต่อการด ารงชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 
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การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขศรี สงวนสัตย์ (25521) ได้กล่าวใน กิจกรรมแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า นักการศึกษา 

นักปราชญ์ นักคิด นักบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เรียน ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง 
และคนมีความสุข สรุปสาระสาคัญ ดังนี้  

คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ 
ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
เสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน 
หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้ างสรรค์ มี
ความสามารถด้านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นา รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้นเป็นคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และท า
ประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้  

คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและใจดี เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข  

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันนับเป็นสิ่งยากยิ่ง 
โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ส่งผล
กระทบโดยตรง และโดยทางอ้อมต่อการด าเนินชีวิตของคน ทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวิต ปัญหาสังคมได้ทวี
ความซับซ้อน รุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ การแพร่ระบาดของ
สารเสพติด การก่ออาชญากรรม การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มี
สาเหตุสาคัญ คือ บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา และไม่
สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกสาคัญ
ในการป้องกันช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย เพราะจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็น
กระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพ
ของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา 
รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท า 
รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนโดย
องค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการ ความคิด ค่านิยม 
ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตคนไทยได้อย่างเหมาะสม  

ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
สมเกียรติ พ่วงรอด (2544) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัยและทันเหตุการณ์ อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลหรือการพัฒนาองค์กร ข้อสรุปดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ สุภาพร พิศาลบุตร (2542) ที่ได้สรุปความหมาย
ของการฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
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1. เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงนับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การพัฒนาองค์กร 

2. การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ิมพูนความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
2) เพ่ิมพูนทักษะหรือความช านาญในการปฏิบัติงาน และ 3) เปลี่ยนแปลงเจตคติและพัฒนานิสัยการท างานให้
ถูกต้องเหมาะสม 

3. เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถ
พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานหรือความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร 

องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
 นิพนธ์ ศุขปรีดี (2537) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม ได้ดังนี้ 
1. คู่มือการฝึกอบรม ในชุดฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีคู่มือการใช้ และบ ารุงรักษาชุดฝึกอบรม สื่อ กิจกรรม

และการประเมินการฝึกอบรม 
2. สื่อในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรมซึ่งจะเป็นเครื8องมือของ ผู้ให้การฝึกอบรม

ใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการฝึกอบรม ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม การเตรียมการทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และวิธีการฝึกอบรม  

3. กิจกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมได้จัดเตรียมสื่อและวิธีการ ของการจัด
ฝึกอบรมไว้อยางพร้อมมูล เพ่ือให้ผู้ให้การฝึกอบรม ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดฝึกอบรม  

4. การประเมินในชุดฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการประเมินมี 2 ลักษณะคือ 
การประเมินผู้รับการฝึกอบรมกบการประเมินชุดฝึกอบรมเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรมและประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม จะต้องมีวิธีการประเมิน
และเครื่องมือประเมิน  

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในการฝึกอบรมได้จริงนั้น ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นมีขั้นตอน มีกระบวนการอย่างมีหลักการ และเป็นไปตามหลักวิชาการทางเทคโนโลยี
การศึกษา หรือหลักการศึกษา ก็จะท าให้ชุดการฝึกอบรมและชุดการสอนที่สร้างขึ้น สามารถใช้ได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชั้นปีที่ 2 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจ านวน 30 คน ใช้เป็นกลุ่มกรณีศึกษา  
     1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักศึกษาจ านวน 30 คน ใช้เป็นกลุ่มกรณีศึกษา  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย จุดประสงค์การ
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ฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล โดยมี หัวข้อ
การฝึกอบรม 7 ด้าน ดังนี้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพสังคม ด้านครอบครัว ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพร่างกาย  
    2.2 แบบวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
จ านวน 35 ข้อ 
    2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ าแนกเป็น 4 ด้าน เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการ
ฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่อง 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีการด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่สร้างขึ้นไป น าไปด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ จ านวน 7 คน น าข้อเสนอแนะจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและภาษาตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนน าไปใช้ฝึกอบรม 
    3.2 แบบวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค านวณดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไป
หาค่าความเชื่อมั่นก่อนน าไปใช้จริง 
     3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มาตรวจ 
สอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค านวณดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน จากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อม่ันก่อนน าไปใช้จริง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    4.1 การทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยใช้แบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา     

   4.2 ด าเนินการฝึกอบรม โดยใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

   4.3 ท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมโดยแบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.1 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสติถิ โดยหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า ที (t-test for Dependent Samples) 

   5.2 น าผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสติถิ โดยหา ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม  

 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

n = 30 
Pre -test Post-test t p 
x  S.D x  S.D   

ด้านที่อยู่อาศัย 2.40 4.49 4.40 0.49 -14.74 .001 
ด้านจิตใจ 2.53 0.57 4.50 0.50 -13.32 .001 
ด้านสัมพันธภาพสังคม 2.57 0.50 4.47 0.50 -13.71 .001 
ด้านครอบครัว 2.47 0.50 4.67 0.47 -21.87 .001 
ด้านค่าใช้จ่าย 2.67 0.47 4.53 0.50 -13.17 .001 
ด้านสิ่งแวดล้อม 2.53 0.50 4.50 0.50 -14.99 .001 
ด้านสุขภาพร่างกาย 2.57 0.50 4.60 0.49 -16.65 .001 

โดยรวม 2.53 0.25 4.52 0.25 -32.50 .001 
  
 จากตาราง 1 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยรวมและรายด้าน หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม 
ด้าน ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม n = 30 ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D 
1. เนื้อหาการฝึกอบรม 4.64 0.22 มากที่สุด 
2. กิจกรรมฝึกอบรม 4.62 0.19 มากที่สุด 
3. สื่อการฝึกอบรม 3.93 0.52 มาก 
4. การวัดและประเมินผล 3.85 0.49 มาก 
 รวม 4.43 0.17 มาก 

  
 จากตาราง 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านเนื้อหาการฝึกอบรมและด้านกิจกรรมฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
1. นักศึกษาที่ ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
และผ่านกระบวนการด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา จากนั้น โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับเนื้อหา 
สื่อ และกระบวนการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เป็นการจัดโดยนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาประกอบกับนักศึกษาจะต้องน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงตั้งใจและท ากิจกรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่าง
ครบถ้วน และเนื่องจากกิจกรรมฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท ากิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุปร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินการฝึกอบรม รวมทั้งการติดตามประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรฝึกอบรมท าให้เกิดความกระตือรือร้น เพ่ิมความมุ่งมั่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะท ากิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น สอดคล้องกับ ธวัชชัย จิตวารินทร์ (2553) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา 
ซึ่งหลังจากพัฒนาชุดกิจกรรมแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีอันประกอบด้วยวงจรหรือขั้นตอนการเรียนรู้ 
4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างสม เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม 2) การสรุปแนวคิดที่เรียนรู้เป็นนามธรรม 
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3) การสังเกต คิดไตร่ตรอง และ 4) การทดลองน าความรู้ ประสบการณ์ที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นเป็นวงจรซ้ าๆ โดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว แต่ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในความสามารถที่จะ
เรียนรู้ได้ในแต่ละสถานการณ์ และสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยชุดบทเรียน e-learning รายวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ผลการพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่า ชุด
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

2. นักศึกษาที่ ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อดชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมที่จัดเป็นขั้นตอน และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การเล่าเรื่อง การน าเสนอ การเล่นเกมฝึกทักษะ การท ากิจกรรมในรูปแบบการ
ร่วมมือ การท างานกลุ่ม การฝึกประเมินตนเอง ท าให้เกิดความรู้และทักษะ นอกจากนี้ เนื้อหาสาระในชุด
กิจกรรมยังมีเนื้อหาและกิจกรรมที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ตั้งแต่การตั้งชื่อ
กิจกรรม การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการด าเนินชีวิตและการเรียน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกชอบในสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมจาก
ชุดกิจกรรม ดังที่ มิลเลท (Millet, 1954) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้
งานประสบความส าเร็จ ความพึงพอใจเป็นความ รู้สึกของบุคคลที่มีต่อการท ากิจกรรมในทางบวก เป็นความสุข
ของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติ ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปสุตา แก้วมณี (2560) ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
บูรณาการร่วมกับเครือข่าย สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พบว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาของ บุญศิริ อนันตเศรษฐ (2544) ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าเมื่อผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมมีความพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนโดยการบรรยาย ดังนั้นจึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับ 
นรีภัทร ผิวพอใช้ (2555) ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่ม
ผู้เรียน ส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่าระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี และผลการทดลองใช้รูปแบบชุดฝึกอบรมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใรการปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการแนะแนวให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. สถาบันการศึกษาสามารถน าชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตของตนเองในด้านที่มี
ปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ได้ช่วยเหลือเพ่ือให้
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ด ี

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าวิจัยติดตามผลหลังจากนักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เพ่ือติดตามดูคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาในระยะยาว 
2. การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

จึงไม่ครอบคลุมไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอ่ืน ดังนั้นจึงควรไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณ
ของ Taro Yamane ที่จ านวน 400 คน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย พบว่า ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานที่ดิน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดิน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ, ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร, การให้บริการประชาชน 
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Abstract 

The Purposes of this research for study were 1) the service quality of Bangkok 
Metropolitan land office, Bangkoknoi Branch. 2) To compare the results according to people’s 
opinion of service recipients based on Bangkok metropolitan land office, Bangkoknoi branch 
classified by individual factors: gender, age, educational level, occupation and salary. The 
participants of this quantitative research were 400 people with 95 percent reliability by using 
Taro Yamane. Data were collected by using a questionnaire and analyzed by using descriptive 
and inferential statistics. 

Findings of the study were as follows. 
1) The overall service quality provided by Bangkok metropolitan land office, 

Bangkoknoi branch was at high level. Considering by its aspect, ‘service quality’ was at high 
level. The aspect that gained the highest mean score was ‘modern principles service’, 
followed by ‘equitable service,’ ‘Timely service’, and ‘continuous service’. The aspect that 
gained the lowest mean score was ‘sufficient service providing’. 

2) The comparison of results can be concluded as follows: viewpoints showed that in 
general, users with differences in education level and occupation had significantly different 
viewpoints towards the service quality of the land office at the .o5 level. On the contrary, 
those with the differences in gender, age and salary generally did not have any significant 
different viewpoints towards the service quality of the land office. 
 
Keywords : Service Quality, Bangkok Metropolitan Land Office, public service 
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บทน า 
การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญและพยายามผลักดันให้มีการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจอันส าคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันได้มีกร ะแสการ
เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ การยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen - Centered) การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
สามารถช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน โดยได้ก าหนดให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็น
เป้าประสงค์อันดับแรกของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการหน่วยงานของรัฐมากขึ้นลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้น้อยลงเพ่ือบริการ
ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2552 : 1-2) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ได้
ก าหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการ
รังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้บุคคล
มีความม่ันคงในการถือครองที่ดิน และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กรมที่ดินยังให้ความส าคัญกับประชาชน
หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือตอบสนองการให้บริการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส เป็นธรรม อีกทั้งจ านวนประชาชนที่มาขอรับบริการของส านักงานที่ดิน
ทั่วประเทศในแต่ละปีที่ผ่านมามีจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานการบริการ ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้ข้อจ ากัดของอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ส านักงานที่ดินให้บริการ
ประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในรูปแบบส านักงานที่ดินจังหวัด 77 แห่ง ส านักงานที่ดินสาขา/ส่วนแยก/
อ าเภอ รวม 753 แห่ง รวมทั้งสิ้น 830 แห่ง และมีประชาชนมาขอรับบริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม เฉพาะที่มีทุนทรัพย์ มากกว่า 7 ล้านรายต่อปี และดูแลหลักฐานทางทะเบียนมากกว่า 35 ล้านแปลง 
(กองแผนงาน กรมท่ีดิน, 2561) 

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การก ากับดูแลของกรม
ที่ดินมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้แก่เจ้าของ
ที่ดิน การรังวัดท าแผนที่ แบ่งแยกโฉนดที่ดิน การควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเป็นต้น ดังนั้นการให้บริการจึงเป็น
หัวใจส าคัญของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้าถึงและเข้าใจ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก รวมทั้งได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ คุณภาพการให้บริการเป็นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ การเสนอ
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คุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ เป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้า
ได้รับสิ่งที่ต้องการเมื่อเข้าใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อยและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงาน
ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา

บางกอกน้อย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา

บางกอกน้อย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการบริการ 
สมิต สัชฌุกร (2550) ให้ค าจ ากัดความ การบริการ ว่าหมายถึง การปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ

และเก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็
ตามในการท าให้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ 

เวอร์ม่า (VermaB.M, 1986 : 207) กลา่วว่า การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นกับการเข้าถึงบริการและได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการ ดังนี้ 

1. ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความเพียงพอระหว่างการบริการอยู่กับความ
ต้องการของการบริการ 

2. การเข้าถึงแหล่งบริการ ได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
3. ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) 
4. ความสามารถของผู้รับบริการ ในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ 
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้

ให้บริการด้วย 
หลักการและแนวทางเกี่ยวกับการให้บริการ 
มิลเลทท์ (Millet. 1954: 397; อ้างถึงใน วาสนา เจริญรวย.  2542: 14) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของ

การบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง ดังนี้ 
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลที่
ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  
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2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า 
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีความตรงต่อเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะ
มีจ านวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งมิลเลทท์ เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรง
เวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งให้บริการ สร้างความไม่
ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้
หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได ้

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท า
หน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
วิไลลักษณ์ โตโคกสูง (2553,หน้า 18) กล่าว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการส่ง

มอบบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการที่สามารถรับรู้ได้ โดยมีการส่งมอบบริการอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ สามารถวัดและประเมินได้จากกระบวนการให้บริการ และผลลัพธ์การให้บริการ 

จารุวรรณ กะวิเศษ (2556: 198) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) หมายถึง การ
ตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าของธุรกิจบริการ โดยคุณภาพของบริการมีความส าคัญในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การน าเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่องค์กรต้องกระท า ซึ่งท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจถ้าได้รับบริการใน
รูปแบบที่ต้องการ 

Zeithaml, Parasuraman และ Berry (1990: 19) กล่าว่า คุณภาพการให้บริการเป็นการประเมิน
ของผู้บริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการ และคุณภาพในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่ง
ตอบค าถามส าคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is service quality?)       
2) อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What causes service-quality Problems?)  
3) องค์กรสามารถแก้ปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What can organization do to solve 
these Problems?) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปาริชาต พรมโคตร (2560) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่า
อุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่า
อุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ตามความคิดเห็นของผู้มารับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่ สุด คือ ด้านการ
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ให้บริการที่ตรงเวลา รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  

ฉัตรชนก มิขันหมาก (2559) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัด
พิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับดี ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ให้บริการตามหลักการบริหารสมัยใหม่ และรองลงมาตามล าดับคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีคุณภาพการให้บริการน้อยที่สุดคือ ด้าน
การบริการอย่างเพียงพอ 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ มิลเลทท์ มาสร้างกรอบได้  ดังนี้  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แตกต่างกัน
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลัก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย ซึ่งมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 4 เขต ได้แก่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน บางพลัด และทวีวัฒนา 
จากสถิติผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561– 
วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 24,728 คน  (ที่มา : ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย) 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรค านวณ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบ (Questionnaire) ที่จัดสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยมีวิธีการดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
        เพศ 
        อายุ 
        อาชีพ 
        ระดับการศึกษา 
        รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

คุณภาพในการให้บริการ ตามแนวคิดของ มิล
เลทท์ 
      1.ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
      2.ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว 
      3.ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
      4.ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
      5.ด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ 
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1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มประชากร 

1.2 ด าเนินการติดต่อเจ้าพนักงานส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แจ้งก าหนดเวลาเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งส่งแบบสอบถาม
เพ่ือเก็บข้อมูลในกลุ่มประชาชนผู้ไปใช้บริการ จ านวน 400 คน 

1.3 เก็บแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ 
แล้วน าไปประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม เพ่ือการศึกษาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะให้เลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนของ
แบบสอบถาม ดังนี้  

5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการให้บริการดีมาก 
4 คะแนน หมายถึง คุณภาพการให้บริการดี 
3 คะแนน หมายถึง คุณภาพการให้บริการปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงคุณภาพการให้บริการน้อย 
1 คะแนน หมายถึงคุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่จะท าให้
ทราบถึงคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์

ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ท าการวิเคราะห์ทางเนื้อหา (Content analysis) จาก แนวคิด 

ทฤษฎี 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติอนุมาน

หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ 
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2.2. วัดระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย โดยเลือกใช้สถิติค่าเฉลี่ย (   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ 

2.3. การทดสอบสมมติฐาน เลือกใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Least significant difference test) เพ่ือทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ว่า
ตัวแปรคู่ใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบ t – test และค่าสถิติทดสอบ f-test 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ส่วนเพศหญิง จ านวน 
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่างตั้งแต่ 21-40 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.8  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.5   

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 25,001 
บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 45.3 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าล าดับแรก 
คือ ด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ อยู่ในระดับมาก (  = 3.96) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค อยู่ในระดับมาก (  = 3.89) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (  = 3.85) ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (  = 3.69) และน้อยทีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.40) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย โดยภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการประชาชนของส านกังานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

ระดับคุณภาพการให้บริการ 
  S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 3.89 0.468 มาก 2 
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว 3.85 0.475 มาก 3 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 3.40 0.547 ปานกลาง 5 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.69 0.452 มาก 4 
5. ด้านการให้บริการตามหลักสมยัใหม ่ 3.96 0.697 มาก 1 

ภาพรวม 3.76 0.413 มาก  
 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย (1) จ าแนกตามเพศภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .088 แสดงว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน    นั่นคือ เพศที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (2) จ าแนกตามอายุภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
.255 แสดงว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน    
นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (3) จ าแนกตามระดับ
การศึกษาภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .004 แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แตกต่าง
กัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า .05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน    นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย (4) จ าแนกตามอาชีพภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .002 แสดง
ว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า .05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน    นั่นคือ 
อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย (5) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนภาพรวม พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .067 แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน    นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น ไม่แตกต่าง จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

คุณภาพการให้บริการ เพศ อายุ ระดับการ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค .800 .495 .098 .071 .053 
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว .258 .223 .125 .056 .177 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ .051 .836 .011 .004 .063 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง .604 .296 .000 .014 .052 
5. ด้านการให้บริการตามหลักสมยัใหม ่ .057 .060 .004 .000 .623 

รวม Sig .088 .255 .004 .002 .067 
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคดิเห็นต่อผลคณุภาพการให้บริการประชาชนของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคดิเห็นต่อผลคณุภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกตา่งกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลคณุภาพการให้บริการประชาชนของ
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลคณุภาพการให้บริการประชาชนของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคดิเห็นต่อผลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ไม่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) พบว่า ประชาชนผู้ไปใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการโดยภาพรวม ด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีมาตรฐานของกระบวนการ
ให้บริการต่อผู้มาใช้บริการทุกคนเหมือนๆกันทั้งเพศชายและหญิง โดยให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่
ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศหรือสถานะทางสังคมในระดับใด เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการก็จะให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่มีความเหลื่อมล้ า ซึ่งสอดคล้องกับ อนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ 
(2556) ศึกษาคุณภาพการบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตามทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานที่ดิน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) พบว่า ประชาชนผู้ไปใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการโดยภาพรวม ด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 
21-40 ปี และอายุ 41-60 ปี ซึ่งจะมีความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการให้บริการเหมือนกัน และส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ได้มีมาตรฐานกระบวนการในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการทุกคน
เหมือนๆกันโดยให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
พุธิตา ยี่ประชา (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการส านักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ ต่างกัน มีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา) พบว่า ประชาชนผู้ไปใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่แตกต่างกัน ส่วนโดยภาพรวมและด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ มีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เป็นไปได้ที่จะมีความรู้ 
สติปัญญา ประสบการณ์ในการใช้บริการหรือการรับรู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัยและเข้าใจกับสิ่ง
ต่างๆในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการได้รับบริการนั้นยังส่งผลไปถึงทัศนคติเกี่ยวกับความคาดหวัง คือ ความรู้สึก
นึกคิดเห็นด้วยวิจารณญาณเกี่ยวกับความคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้าถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะมี ควรจะ
เป็น ควรจะเกิดข้ึนหรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นที่มีต่อการรับบริการของบุคลากร ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปาริชาต พรมโคตร (2560 (ศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน 
ส่วนแยกบ้านแพง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล (อาชีพ) พบว่า ประชาชนผู้ไปใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้าน
การให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่แตกต่างกัน ส่วนโดยภาพรวมและด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องและด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน การให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ก็จะแตกต่างไปตามลักษณะของงานที่จะให้บริการ ซึ่งแต่ละอาชีพอาจมีการเรียกร้องสิทธิที่ควร
ได้รับต่างกันท าให้การบริการอาจเกิดความล่าช้า ไม่สามารถที่จะท าให้เสร็จภายในวันเดียวได้จึงต้องมีการนัด
เจ้าของเรื่องมาใหม่ในวันหลัง หรือลักษณะงานบางอย่างอาจง่ายต่อการให้บริการ จึงสามารถด าเนิ นการได้
รวดเร็ว เช่น งานเกี่ยวกับฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด ซึ่งสอดคล้องกับ นิวาส พรหมค าบุตร (2558) ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล )รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (พบว่าประชาชนผู้ไปใช้บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางกอกน้อย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการโดยภาพรวม ด้านการ
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ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการตามหลักสมัยใหม่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส านักงานที่ดินให้
ความเสมอภาคในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีรายได้ต่อเดือนในระดับ
ใดทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ นงนุช จันดีกระยอม  )2557 (   ศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดิน

จังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บร ิการโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ควรขยายอาคารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่นั่งรอรับบริการ เนื่องจากในแต่ละ
วันมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมากหรือหากมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารไม่เพียงพอไม่สามารถขาย
อาคารได้อาจต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นขยายจุดรอรับบริการด้านนอกอาคารและสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
ต่อผู้มารับบริการ เนื่องจากประชาชนที่มาติดต่อส านักงานที่ดินส่วนมากน ารถส่วนตัวมาเองเยอะกว่ามาด้วย
รถเมล์อาจเป็นเพราะเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว จึงท าให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ ทางส านักงานที่ดินควรขยาย
พ้ืนที่อาคารจอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการ 

2. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการให้บริการโดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการนอก
สถานที ่

ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรในส านักงานที่ดินอ่ืน 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือมุ่งสู่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชนและหา
แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งจากตัวเจ้าหน้าที่และจากผู้ใช้บริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกน ามา
เปรียบเทียบ เพ่ือให้การให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จล ุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช ่วยเหล ือแนะนำของ อาจารย ์บ ุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซ่ึง

เป ็นอาจารย ์ที่ปร ึกษา ที่ได ้กร ุณาให้คำแนะนำข ้อค ิดเห ็นตรวจสอบ และแก ้ไขร ่างวิจัยมาโดยตลอด ผู ้เข ียน
จ ึงขอกราบขอบพระค ุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ผู ้เข ียนขอกราบขอบพระค ุณ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ที่ให้คำปรึกษาเรื่องบทค ัดย ่อภาษาอ ังกฤษ 
ตลอดจน อาจารย ์ของสาขาวิชาการบร ิหารงานตำรวจ ท ุกท ่าน ที่ให ้ความสะดวกด ้านอำนวยการ และ
ประสานงาน ในการทำงานวิจัยให ้ผู ้เข ียนตลอดมาตลอดจนค ้นคว้าหาข ้อม ูลในการจ ัดทำงานวิจัยของผู้เขียน
ครั้งนี้ส าเร ็จล ุล่วงไปดว้ยดี 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารสว่นต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ในด้านการใหบ้ริการประชาชน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการ
ประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าที (T-test) และค่าเอฟ (F-test) โดยใช้การสังเคราะห์และความแปรปรวนทาง
เดียว (One WayANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในระดับ
รับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน และการมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามี
บทบาท มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลากรที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การบริการ, จันทบุรี 
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Abstract 
This study aims to study personnel’s participation level of Krajae Subdistrict 

Administration Organization Nayai-am District Chanthaburi Province for inhabitants’ service, 
and to compare personnel’s participation level of Krajae Subdistrict Administration 
Organization Nayai-am District Chanthaburi Province for inhabitants’ service by classifying 
with individual factor. The populations for the study are 30 personnel of Krajae Subdistrict 
Administration Organization Nayai-am District Chanthaburi Province. Research instrument is 
questionnaire. Statistics for analyzing data are frequency, percentage, average, and standard 
deviation. Hypothesis is tested by t-test and f-test through One Way ANOVA. Statistical 
significance level is defined at 0.05. 

The results indicate that personnel’s participation of Krajae Subdistrict Administration 
Organization Nayai-am District Chanthaburi Province for inhabitants’ service is in high level. 
The participation that has the highest average is being open-minded, the next are 
participation for cooperation level, participation for giving information level, participation for 
inhabitants reinforcement level, and participation for having a role, in order. Hypothesis 
testing found that different genders of personnel have different participation for inhabitants’ 
service in Krajae Subdistrict Administration Organization Nayai-am District Chanthaburi 
Province, with statistical significance level of .05. Personnel with different age, education 
level, salary, experience, duration of work, and position have no difference participation for 
inhabitants’ service in Krajae Subdistrict Administration Organization Nayai-am District 
Chanthaburi Province.  
 
Keywords : participation, service, Chanthaburi 
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บทน า 

ในปัจจุบันระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ และการให้บริการของท้องถิ่นท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส การใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ 
ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการ
ขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อ
จากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2560-2564 : 129) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารงานพัฒนาในระดับต าบล  เป็น
องค์กรที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนน าที่ส าคัญในการพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับต าบล  ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตื่นตัว และร่วมพัฒนา
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นตัวแทน
ของประชาชน ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นผู้ที่มีบทบาท และมีความส าคัญต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 

การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์ต่างต้องพ่ึงพา
อาศัยกันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง ที่ได้รับจากการยอมรับจาก
การสร้างขึ้นด้วยตนเอง เช่น การรับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งผู้น าขององค์กร ความส าคัญของ
บทบาทหน้าที่ การงานต้องมีกฎระเบียบและองค์กรที่มั่นคงคอยช่วยรับนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายของ
บ้านเมือง แต่ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมภายในองค์กรนั้น รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันในด้านความคิดเห็น การบริหาร
จัดการแล้ว ยังต้องมีการประสานงานกันระหว่างส่วนต่างๆภายในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟัง
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเพ่ือช่วยให้บุคลากรและหน่วยงานท างานควบคู่กันไปอย่ามีประสิทธิภาพ และ
ร่วมกันเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, 
2556) 

ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนเพราะการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรจะท าให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับองค์กรเพ่ือที่จะพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งจากการท างาน ท าให้ 
ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นใน
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การสร้างความส าเร็จให้กับองค์กร (เสาวนีย์ เดือนเด่น , 2557) จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ในด้านการบริการประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนา

ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันมีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชน แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี จ านวนทั้งหมด 30 คน 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน 
ตัวแปรตาม 
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูล
ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท   การมีส่วนร่วมใน
ระดับสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 ขั้นตอนกระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้นถูกก าหนดไว้หลายระดับ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล 
กระบวนการและระดับของการมีส่วนร่วมจากหลายแหล่งข้อมูลก่อนน ามาสรุปและ เรียบเรียงเป็นกระบวนการ 
“การมีส่วนร่วมของบุคลากร” ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

International Association of Participation (2006 อ้างถึงใน ฐิติอลีนา ใจเพียร, 2558 : 17)ตัว
แบบระดับการมีส่วนร่วม IAP2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมที่เสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วม 
(International Association of Public Participation) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งเป็น
ตามหลักการเดียวกับของ Arnstein คือ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอ านาจ แบ่งเป็น 5 ระดับคือ  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
819 

1.การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน (Empower) เป็นขั้นที่สะท้อนความยินยอมพร้อม
ใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอ านาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ ต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถ ตัดสินใจได้ด้วยตนเองและตัดสินใจ
หาทางแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ 

2.การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะท างานร่วมกัน ในกระบวนการของการตัดสินใจฉะนั้น ความคิดเห็นจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจ
ค่อนข้างสูง ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน เชื่อว่าน่าจะน าไปสู่การ เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม  

3.การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นลักษณะการเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วมท างาน
ตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
ข้อมูลความคิดเห็นจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ 

4.การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นลักษณะการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ  

5.การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform) เป็นลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่
ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูลในลักษณะ ประชาสัมพันธ์โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้นหัวใจส าคัญ คือ การ
ให้ข้อเท็จจริง ครอบคลุมและเพียงพอ เพ่ือท าให้ได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547 อ้างถึงใน ธัญมน ก่ าแสง 2558:12) กล่าวถึง ระดับการมีส่วนร่วม
โดยทั่วไป  มีด้วยกัน 5 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม
ใน การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม การมีส่วนร่วมท า ร่วมปฏิบัติใน
ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมดและการมีส่วนร่วมสนับสนุน เนื่องจากไม่มีโอกาสร่วมท า แต่ช่วยเหลือในด้าน 
อ่ืน ๆ เพื่อให้งานส าเร็จ 
ความหมายของการให้บริการ 

การบริการ เป็นหัวใจหลักของหน่วยงานที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้เกิด
ความพึงพอใจเพ่ือให้มาในสิ่งที่ต้องการและน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น จึงมีผู้ให้ความหมายและค า
จ ากัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการ “บริการ” ไว้ดังนี้ 

คู่มือการบริการประชาชน (2536) ได้ให้ความหมายของการบริการที่ดีว่า การที่ข้าราชการท างาน
ติดต่อประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนที่มาขอรับบริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและมีอัธยาศัยต่อ
ประชาชนด้วยดี ภายใต้กฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่ก าหนดไว้ ดั้งนั้น การบริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ข้าราชการมีความรู้ มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีบุคลิกที่น่าเลื่อมใส 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น ากรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
(International Association of Participation 2006) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดยก าหนด
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่
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ในหน่วยงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน 
    ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีเครื่องมือ 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรทั้งหมด 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จ านวนทั้งหมด 30 คน โดยก าหนด
ความเชื่อมั่นที่ 95% และให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5%  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยหา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการบริการ
ประชาชน โดยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อสถิติที่ใช้ ได้แก่ T-test ใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศ F-test 
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน มี
อายุ 31 – 35 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.7 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระยะเวลาในการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 

4.รายได้ต่อดือน 

5.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

6.ต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ในด้านการใหบ้ริการ
ประชาชน 
1.การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
2.การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น 
3.การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท 
4.การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 
5.การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้
ประชาชน 
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ปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.23) 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ( ̅ = 4.22) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.14) การมีส่วนร่วมในระดับ
เสริมอ านาจให้ประชาชน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08) และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามี
บทบาท อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
ในด้านการให้บริการประชาชน 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในด้านการใหบ้ริการประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม  
ล าดับ Mean S.D. ตัวแปร 

1. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 4.14 .599 มาก   3 
2. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น 4.23 .573 มากที่สุด 1 
3. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท 4.02 .633 มาก 5 
4. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 4.22 .609 มากที่สุด 2 
5. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน 4.08 .618 มาก 4 

รวม 4.14 .520 มาก  

 
3. การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน 
(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .032 แสดงว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน

ด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .384 แสดงว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน

ด้านการบริการให้ประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
(3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .109 แสดงว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(4) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .972 แสดงว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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(5) จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .100 แสดงว่า บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(6) จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .387 แสดงว่า บุคลากรที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน 

(n=30) 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ในด้านการใหบ้ริการ
ประชาชน 

 
เพศ 

  
อายุ 

ระดับ
การศึกษา 

รายได้
ต่อเดือน 

ระยะเวลา
ในการ

ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง
หน้าที่ใน
หน่วยงาน 

1.ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร .058 .509 .170 .885 .012 .376 
2.ระดับรับฟังความคิดเห็น .188 .628 .532 .691 .334 .139 
3.ระดับเข้ามามีบทบาท .023 .402 .155 .761 .070 .487 
4.ระดับสร้างความร่วมมือ .110 .190 .073 .894 .317 .766 
5.ระดับเสริมอ านาจให้
ประชาชน 

.045 .688 .214 .697 .589 .702 

ภาพรวม .032 .384 .109 .972 .100 .387 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1.บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
2.บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนแตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
3.บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ ให้บริการ
ประชาชนแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4.บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชน
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5.บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ
ให้บริการประชาชนแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6.บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ
ให้บริการประชาชนแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ใน

ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น และด้านการมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านการมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ทั่วถึง เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาเพ่ือน าไปแก้ไขและพัฒนา ร่วมกันวางแผนและ
ตัดสินใจในการท าโครงการเก่ียวกับการบริการต่าง ๆ และยังสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างเต็มที่ ส่งผล
ท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พิศชุตา เพชรสุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นการจัดซื้อจัดจ้ างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์รัตน์ ชมพูแสง 
(2550) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ใช้สติปัญญา ความเฉลี่ยวฉลาดและ
ความพยายามเข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนดแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

การเปรียบเทียบการการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการใหบ้ริการประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับ ธัญมน ก่ าแสง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานมาตรฐานใน สถาน
สงเคราะห์คนพิการ ทั้งนี้เป็นเพราะการมีส่วนร่วมในด้านการบริการประชาชน ในงานด้านนี้อาจจะเหมาะสม
กับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงอาจมีการบริการ การสื่อสาร ที่ดีกว่าเพศชาย จึงท าให้บุคลากรที่เพศ
แตกต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

บุคลากรที่มีบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญทัน สร้อยชมภู (2551) 
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม และ อนุรุทธ์ อังศุสิงห์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
องค์การ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ เชียงใหม่ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าบุคลากรจะปฏิบัติงานได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจในงานความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นที่จะท างาน ซึ่งการที่จะ
ท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ที่จะน าความสามารถนั้นไป
พัฒนาองค์กรเพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าและความส าเร็จ  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายาย

อาม จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีบทบาทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ภายในองค์กรมากข้ึน โดยการให้อ านาจในการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง เพ่ือที่จะมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและยอมรับผลที่ตนเองเป็นผู้เกี่ยวข้อง 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 

3. องค์การบริหาส่วนต าบลกระแจะ ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพื่อลดความขัดแย้ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งจะ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพและมี
ความครอบคลุมมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ในด้านการให้บริการประชาชน ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ ให้
ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ชี้แจง 
แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณ นายกประจวบ เหมเวช และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
การมีส่วนร่วม ท าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด ให้การศึกษาเล่าเรียน อบรมสั่งสอน 
ตลอดจนให้ก าลังใจอย่างมากในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งรุ่นพ่ี เพ่ือนๆ ที่ให้ค าปรึกษา จนท าให้
การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีสิ่งใดบกพร่องและผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยเป็นอย่างสูง 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุร ี

อนิตา หม่ืนสอน1 , บุญวัฒน์ สว่างวงศ์2 

1,2 สาขาวิชา การบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Email: s59123450013@ssru.ac.th1, boonwat.sa@ssru.ac.th2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีว้ัตถมีุประสงคเ์พ่ือ (1). ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี  (2). เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสลุง จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 388 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติ 
เชิงอุปมาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA และเมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านหลักนิติธรรม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และ อาชีพที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วนรายได้และระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล 
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Public opinions towards good governance-based administration 
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in Lopburi Province 
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Email: s59123450013@ssru.ac.th1, boonwat.sa@ssru.ac.th2 
 

Abstract 
The objectives of this study were (1) to study public opinions towards good 

governance-based administration of Khok Salung Subdistrict Administrative Organization in 
Lopburi Province and (2) to compare public opinion, classified by personal factors towards 
good governance-based administration of Khok Salung Subdistrict Administrative Organization 
in Lopburi Province.  

The sample of this research was 388 people living in area under the supervision of 
Khok Salung Subdistrict Administrative Organization in Lopburi Province. A questionnaire was 
used as a tool for data collection. The sample size was determined based on Yamane's 
formula (1973). Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage 
and inferential statistics, including t-test and One-way ANOVA. If there were statistically 
significant differences at the .05 level, a pairwise comparison was conducted using LSD.  

The results of this study indicated that overall opinion of the respondents towards 
good governance-based administration of Khok Salung Subdistrict Administrative Organization 
in Lopburi Province was at a high level. When individual aspects were considered, an aspect 
with the highest mean was participation, followed by responsibility, and rule of law.  

By comparing different opinions, classified by personal factors, the respondents with 
different gender, age, educational level, and occupation had different opinions towards good 
governance-based administration of Khok Salung Subdistrict Administrative Organization in 
Lopburi Province with a significance level of .05. In contrast, the respondents with different 
income and length of staying had indifferent opinions towards good governance-based 
administration.  
 
Keywords : Public opinion, Good governance, Administrative Organization 
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บทน า 
จากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการสร้างธรรมาภิบาลและการรณรงค์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงกว้าง อันเป็นผลมาจากทรัพยากรที่จ ากัดและกระแสตื่นตัวในระดับสากลและ
ภายในประเทศ ซึ่งการปกครองด้วยหลักบริหารจัดการที่ดีงามหรือหลักธรรมาภิบาล นั้นเป็นเรื่องของการ
พัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ตัดสินใจตรวจสอบ ลดการทุจริตคอรัปชั่นลง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โดยเฉพาะในเรื่องของความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการ
บริหารงาน และในขณะเดียวกันก็จ าเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาทหน้าที่การมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเสียสละเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (ประมวล รุจนเสรี. 2542 : 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความส าคัญทางการเมืองเพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงยึดหลักว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้ไปแล้ว พบว่า มีการ
ร้องเรียนและตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบในองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้
เกิดปัญหาขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเหตุให้องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นหย่อน
ประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ 
ส่งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการกระจายอ านาจ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ์.2530 : 279) 

ดังนั้นเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก แต่ว่า
ปัจจุบันสภาพการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับมีสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการ
บริหารจัดการ ไม่โปร่งใสมีการทุจริตคอรัปชั่นจ านวนมาก ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และและสนองต่อนโยบายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของความคิดเห็น 
นันทา ตึงสมบัติยุทธ์ (2538 : 21) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลในอันที่จะ

แสดงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือ
เป็นการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในข้อเท็จจริง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล (2547: 15-16) กล่าวว่า ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล 

ได้แก่  
1. ปัจจัยจากตัวบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตัวของคน ๆ นั้น รวมถึงความเชื่อ ค่านิยมที่ได้รับจาก

การอบรมสั่งสอนของครอบครัว 
2. ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่าง ๆ ของทุกคนอาจเกิดจากการพบปะสังสรรค์คบหา

สมาคมและอิทธิพลกลุ่ม นอกจากนั้นการได้รับการสัมผัสจากสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลมากต่อความคิดเห็นของบุคคลที่จะได้รับข้อมูล ข่าวสารของแต่
ละบุคคล 

ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544 : 17-18) กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน

ข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2542 ว่าด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรมมีการปฏิรูปกฎหมายอย่าง
สม่ าเสมอ การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้และได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเองเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และมีส่วนร่วม
ในกรณีต่าง ๆ 

2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การตรวจสอบความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ จ านวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของส่วน
ราชการมีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ส่วนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

3. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การได้รับการยอมรับ และความพอใจจากผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมทั้งจ านวนความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและจ านวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่
ได้รับ 

4. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล 
ทั้งทางด้านปริมาณและคุณค่า 

5. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความส าเร็จผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ จ านวนผู้ เข้าร่วมแสดงความคิดหรือจ านวน
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินเรื่องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม 
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6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การร้องเรียน หรือ การร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่องต่าง  ๆ ทั้งในและ
นอกองค์การลดลงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดสังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีระเบียบวินัย 

ธรรมาภิบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริการส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีศักยภาพ

ในการให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลได้มีบทบาทต่อหลาย ๆ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย แม้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้เป็นองค์กรที่
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง แต่การน าหลักธรรมาภิบาลดังที่ปรากฏในระเบียบมาประยุกต์ใช้กับ
รัฐบาลในระดับท้องถิ่น ก็นับว่าเป็นหลักการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม ซึ่งแนวคิดและหลักการ
สร้างองค์การบริหารในส่วนท้องถิ่นให้มีหลักธรรมาภิบาล ก็เป็นที่ยอมรับและมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายใน
ระดับสากล ในทางปฏิบัติหากสามารถเลื่อนณรงค์ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การที่มีธรรมาภิ
บาลก็จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการเมืองท้องถิ่น และที่ส าคัญปัญหา
การทุจริตเบาบางลง และสิ่งที่ท้าทายองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในขณะนี้คือ การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด 
วิธีการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้ไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารปกครองท้องถิ่น (อรพินท์ สพโชคชัย และคนอื่น ๆ. 2543 : 37) 

 
วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กัมปนาท พรพรหม (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักนิติธรรม เพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมาย รองลงมาคือ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้วยการเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และด้านหลักความโปร่งใสด้วยการ
น าข้อบัญญัติ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณพบว่า อายุ สถานภาพ ช่วงระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

มนัส แก้วเนียม (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยรวมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีบริหารงานตามหลักธรรมมาธิบาล
ในด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และน่ารักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และหน้าหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชากรที่มีเพศ อายุ และต าแหน่งแตกต่างกัน 
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มีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชากรที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรพื้นฐาน                                      ตัวแปรศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4 อาชีพ 
5. รายได ้
6. ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลัก 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี  จ านวน
ทั้งสิ้น 10,471 คน ปี พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ใช้สูตร Taro Yamane ( 1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ( Stratified 
Random Sampling ) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 

1.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในต าบล
โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาด้วยวิธีการขอความอนุเคราะห์แจกจ่าย โดย
ให้โอกาสกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามอย่างเป็นอิสระ และ รับคืนแบบสอบถาม
กลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ทั้งหมด 388 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.3 น าผลที่ได้มาสังเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตามรายการ 
(Check-list) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ในพื้นท่ี 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ความโปร่งใส หลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แต่ล่ะค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert. 1932 : 1-55)   

โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
4  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
3  หมายถึง  ปฏิบัติปานกลาง 
2  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
1  หมายถึง  ปฏิบัติน้อยทีสุ่ด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่

อยู่ในพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่า
ร้อยละ (percentage) 

2. ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ t-test , One – way 
ANOVA, LSD 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.6 ซึ่งมีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
37.6 รองลงมามีอายุ 46 ปีขึ้นไป, อายุระหว่าง 25-35 ปี และอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.9, 26.8 
และ 6.7 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมามีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 28.9, 26.8 และ 6.7 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยล่ะ 42.8 รองลงมามี
อาชีพเกษตรกรรม, อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอ่ืน ๆ และอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 30.4, 11.3, 
10.8 และ 4.6 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมามีรายได้ 
10,001-15,000 บาท, มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท และมีรายได้ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.8, 
10.3 และ 8.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.2 
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รองลงมาอยู่ในระยะเวลา 21-30 ปี, อยู่ในระยะเวลา 11-20 ปี และอยู่ในระยะเวลาต่ ากว่า 10 ปี คิดเป็น  
ร้อยละ 21.1, 13.4 และ 7.2 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอันดับแรกคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52)  
รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23) ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.16) ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) 
และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง 
จังหวัดลพบุรี 

ระดับความคิดเห็น  
ล าดั
บ X  S.D แปลผล 

1. ด้านหลักนิติธรรม 3.83 0.328 มาก 6 
2. ด้านหลักคุณธรรม 4.14 0.415 มาก 4 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.93 0.475 มาก 5 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.52 0.478 มากที่สุด 1 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.23 0.398 มากที่สุด 2 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.16 0.426 มาก 3 

รวม 4.14 0.255 มาก  
 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง 
จังหวัดลพบุรี (1) จ าแนกตามเพศ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .006 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ 
เพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (2) จ าแนกตามอายุ พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่าง
กัน ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐานH0 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย (3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .029 แสดงว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig.       
น้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐานH0 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย (4) ) จ าแนกตามอาชีพ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .023 แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานH0 นั่นคือ อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (5) จ าแนก
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ตามรายได้ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .467 แสดงว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 นั่นคือ รายได้ที่แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย (6) จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ พบว่า
ค่า Sig. เท่ากับ .185 แสดงว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่ในพื้นท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 นั่นคือระยะเวลาที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
ความคิดเห็นของ

ประชาชน 
เพศ อายุ 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่
อยู่ในพื้นที่ 

1.ด้านหลักนิติธรรม .021 .160 .033 .488 .029 .006 
2.ด้านหลักคุณธรรม .018 .145 .476 .197 .630 .546 
3.ด้านหลักความโปร่งใส .001 .044 .021 .023 .933 .958 
4.ด้านหลักการมีส่วนร่วม .328 .016 .213 .123 .548 .027 
5.ด้านหลักความรับผิดชอบ .802 .000 .215 .114 .405 .048 
6.ด้านหลักความคุ้มค่า .352 .001 .065 .022 .956 .060 

รวม Sig. .006 .000 .029 .023 .467 .185 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3. ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุงจังหวัด
ลพบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่ในพื้นท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัด
ลพบุรี แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
ภาพรวมของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เพราะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง มีการบริหารงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อบัญญัติ ตามที่
ก าหนดมีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นมีการดูแลเอา
ใจใส่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานขององค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

กัมปนาท พรพรหม (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักนิติธรรม เพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมาย รองลงมาคือ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้วยการเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และด้านหลักความโปร่งใส ด้วยการ
น าข้อบัญญัติ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 

(1) ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน เพราะเพศชายและเพศหญิง มีความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มนัส แก้วเนียม (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบ
ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชากรที่มีเพศ อายุ และต าแหน่ง
แตกต่างกัน มีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(2) ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน เพราะ ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นที่
อยากจะให้องการบริหารส่วนต าบลมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาให้ดีขึ้น จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง 
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัมปนาท พรพรหม (2552) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษตร
สุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณพบว่า 
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อายุ สถานภาพ ช่วงระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก
ธรรมาภิบาล แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

(3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของคนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน เพราะ  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันการเข้าถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เท่ากันเท่ากันจึงส่งผลให้ประชาชน
ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง 
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ บวร วิเศษสุนทร (2550) การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามการศึกษา โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

(4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน เพราะ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะต้องมี
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่องค์การบริหารจัดได้ จึงส่งผลให้
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับภักดี ศรีเมือง (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า พบว่า 1. ประชาชนมีความคิดต่อการ
น าหลักธรรมาภิบาล มาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมันกลางเช่นเดียวกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า และด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามล าดับ 2. ประชาชน ที่
มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่า และด้านนิติธรรม มา
บริหารแตกต่างกัน และประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความเห็น ต่อการน าหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่าในด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านนิติธรรมมาบริหารแตกต่างกัน 

(5) ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ไมแ่ตกต่างกัน เพราะ ประชาชนที่มีรายได้มากหรือรายได้
น้อยก็ต้องมีการมองเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะทุกคนมีสิทธิจะ
ได้รับประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนต าบล จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ      
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับกมลทิพย์ เทพทิพย์อัมภรณ์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
องค์การส่วนต าบลตามทัศนะของประชาชน เขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยพบว่าประชาชนที่มี
อายุต่างกันมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอบ้านแหลม อ่านกัน
อย่างมีนัยถามใจดีที่ระดับ.05 ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน 
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(6) ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน เพราะ  ประชาชนที่มี
ระยะเวลาอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันต่างมีความต้องการรับประโยชน์และมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีต่างกันระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับอานันท์ 
ปันยารชุน (2543) ที่กล่าวว่า ธรรมาภิบาลไม่ใช่ปลายทางในตัวเอง แต่เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่สาระที่
ยิ่งใหญ่กว่า นั่นคือ การพัฒนาที่ยังยืน ที่ทุกคนทุกกลุ่ม ทุกชั้น จะมีโอกาสและมีอ านาจต่อรอง โต้แย้ง และ
ประสานผลประโยชน์กันอย่างสันติ ถ้ามีกระบวนการนี้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเราได้สร้างความพอดี เพราะ
จะไม่มีกลุ่มใดได้ทุกอย่างและไม่มีกลุ่มใดเสียทุกอย่าง ทุกคนในสังคมจะมีโอกาสเท่ากัน ทุกคนจะมีศักดิ์ศรี
อย่างที่ควรจะเป็น และสังคมจะเกิดความเสมอภาค จนบรรลุเป้าหมายของหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  

 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุงให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
หลักนิติธรรม และด้านหลักความโปร่งใส ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย์ 
บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซึ่งกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดระยะเวลา
ให้การท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ที่ให้ค าปรึกษาเรื่องบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนรวมถึงอาจารย์ทุกท่านของสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจทุกท่าน ที่ ให้ความสะดวก
ด้านอ านวยการ และประสานงาน ในการท าวิจัยให้ผู้เขียนตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิจัย
ของผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 285 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ด้วยสถิติทดสอบ F และสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก( = 3.76) หากพิจารณารายด้าน
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม (= 3.86) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน(  = 3.86) ด้าน
การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน( = 3.75) ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน( = 3.73) และด้านความสมดุลใน
บทบาท( = 3.62) ตามล าดับ และ (2) ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ภาพรวม ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม และด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการ
สนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม และด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน แตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีม  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the teamwork of academic  
supporting staffs of Suan Sunandha Rajabhat University, and 2) compare academic 
supporting staffs’ perspectives on the teamwork of Suan Sunandha Rajabhat University. The 
samples of this study are 285 Suan Sunandha Rajabhat University academic supporting staffs 
by using the method of purposive sampling. The data was collected by means of 
questionnaires. The statistics used for the analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and one-way ANOVA by using the F-test or Brown-Forsythe test. 
The following are research findings: (1) The overall and the five aspects of teamwork of the 
academic supporting staffs of Suan Sunandha Rajabhat University were high level. ( ̅ = 3.76)  
The levels of all 5 aspects were ranked from high to low in with appropriate leadership ( ̅ = 
3.86), sound procedures ( ̅ = 3.86), support and trust ( ̅ = 3.75), agreed goals ( ̅ = 3.73), and 
balanced roles respectively ( ̅ = 3.62), and (2) The perspectives of academic supporting  
staffs  with different sexes on the teamwork of the Suan Sunandha Rajabhat University were 
not significantly different; the perspectives of academic supporting staffs with different ages 
on the teamwork of the Suan Sunandha Rajabhat University were different in overall, 
balanced roles, agreed goals, appropriate leadership, and sound procedures aspect with the 
statistical significance of .05, and the perspectives of academic supporting staffs with 
different work experiences on the teamwork of the Suan Sunandha Rajabha University were 
different in overall, balanced roles, agreed goals, support and trust, appropriate leadership, 
and sound procedures aspect with the statistical significance of .05. 
 
Keywords : Teamworking,  Academic Supporting Staff 
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บทน า 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้การท างานในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้หลาย
หน่วยงานหลายองค์กรเกิดการพัฒนาการท างานให้ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้น  โดยองค์กรจะเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านประสิทธิภาพ (พสุ เดชะรินทร์, 
2549) ในปัจจุบันองค์ภาครัฐและเอกชนพยายามปรับปรุงรูปแบบการท างานให้เป็นรูปแบบการท างานเป็นทีม
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทรงวุฒิ ทาระสา, 2549, น. 16) การท างานเป็น
ทีมจะประสบความส าเร็จและพัฒนาการท างานที่ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องมีการสร้างและ   
การพัฒนาการท างานเป็นทีมอันได้แก่ การสร้างความเข้าใจการท างานเป็นทีม การสร้างความไว้วางใจในการ
ท างานเป็นทีม การสื่อสารในการท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาการท างานเป็นทีม การเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการการท างานเป็นทีม และการติดตามเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการท างานเป็นทีม (อุทัย บุญประเสริฐ , 
2532, น. 57) จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างาน  
ประเภทของสัญญาจ้าง  มาศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล เพ่ือท าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างาน ประเภท
ของสัญญาจ้าง 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การท างานเป็นทีมหมายถึงการท างานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยที่แต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แต่
ต่างกันท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน  มีการร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกัน คอย
สนับสนุนกัน  ท างานอย่างเต็มความสามารถ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการวางแผนการท างานร่วมกันมี
การทบทวนวิธีการท างานอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ (มัลลิกา วิชชุกรอิ งครัต, 
2553, น. 11; สุเมธ งามกนก, 2551, น. 12; ทรงวุฒิ ทาระสา, 2549, น. 16; จีรวัจน์ วงศาโรจน์, 2547, น. 
11; เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์; 2542, น. 115)  

องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดีตามแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างกล่องทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (The Building Blocks of Effective Teamwork) ของวูดค็อก 
(Woodcock, 1989, น. 75-116) ประกอบด้วย (1) ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) (2) วัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน(Clear Objectives and Agreed Goals) (3) การเปิดเผยต่อกันและ
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การเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา (Openness and Confrontation) (4) การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน 
(Support and Trust) (5) ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง (Co-operation and Conflict ) (6) 
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound Procedures) (7) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) 
(8) การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (Regular Review)  (9) การพัฒนาบุคลากร (Individual 
Development) (10) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม(Sound Inter-group Relations) และ (11) การติดต่อสื่อสาร 
ที่ดี (Good Communications)  

ลักษณะทีมงานทีมีประสิทธิภาพแนวใหม่ตามแนวคิดของปาร์คเกอร์ (Parker, 1990, น. 16) 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 12 ประการ ดังนี้ (1) มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์สมาชิกของทีมงาน (2) 
บรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง และสมาชิกของทีมงานสามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน (3) 
สมาชิกของทีมงานมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการท างาน (4) สมาชิกรับฟังซึ่งกันและกัน และตั้งใจฟังการ
แสดงความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่างตั้งใจ (5) สมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง (6) การหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาความคิดหรือการตัดสินใจด้วยเทคนิคความเห็นพร้อม (7) การ
เจรจาติดต่อระหว่างทีมงานที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเปิดเผย และจริงใจต่อกันไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
(8) บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน (9) ทุกคนในทีมมีภาวะผู้น าร่วม และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
ส่งเสริมการท างานและพฤติกรรมที่ธ ารงรักษาความสัมพันธ์ของทีมงาน (10) สมาชิกต้องการความร่วมมือจาก
สมาชิกภายนอก (11) รูปแบบการท างานที่หลากหลาย (12) มีการประเมินผลตนเองเพ่ือตรวจสอบว่าผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน 

จากองค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างกล่องทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพของวูดค็อก และลักษณะทีมงานทีมีประสิทธิภาพแนวใหม่ตามแนวคิดของปาร์คเกอร์ ผู้วิจัยสร้าง
กรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 985 คน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 

285 คน โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 285 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็นส่วนที่
บรรยายวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยว่ามีข้ันตอนในการท าอย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ 

1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น   
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้ ประสบการณ์ท างาน และประเภทของสัญญาจ้าง  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
843 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวน 25 ข้อ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความสมดุล
ในบทบาท จ านวน 5 ข้อ (2) ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน จ านวน 5 ข้อ (3) ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อ
กัน จ านวน 5 ข้อ (4) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม  จ านวน 5 ข้อ และ (5) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน 
จ านวน 5 ข้อ ค าถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) 
ที่มีระดับ 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ตาม
แนวความคิดของเบสท์ (Best, 1986) ดังนี้ (1) 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด (2) 3.50 – 
4.49  หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก (3) 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง (4) 1.50 – 2.49 
หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย และ (5) 0.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามและตรวจคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม เพ่ือน าแนวคิดและทฤษฎี  มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการจะศึกษา 3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 4) น า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content  validity) ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มี IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถาม ผลตรวจสอบ
แบบสอบถามพบว่ามีข้อค าถามที่ผ่านตามเกณฑ์ 25 ข้อ ที่ครอบคลุมในแต่ละด้านและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยปรับแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว 4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .875 และน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2.การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 1) การทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติทดสอบ t และ 2) การทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variances หรือ ANOVA) ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 ขึ้นไป ก่อน
การวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียวจะทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ
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ทดสอบ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความแปรปรวนของทุก
กลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ F หากภายหลังการ
ทดสอบพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 
Scheffe และในกรณีผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกัน จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe หาก
ภายหลังการทดสอบพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Dunntt T3 
 

ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีอายุระหว่าง 

26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 25 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.3  และอายุระหว่าง  46 – 55 
ปี คิดเป็นร้อยละ 5.3 จบศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 43.2 และระดับต่ าปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 6.0 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.7 และระหว่าง  25 ,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 มีอายุงานระหว่าง 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา คือ ระหว่าง 1 - 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 และระหว่าง 16 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.0 และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า  คิดเป็นร้อยละ 44.2 และ
พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.76, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น
การท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ( ̅  = 
3.86, S.D. = 0.37) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.36) ด้านการสนับสนุนและการ
ไว้วางใจต่อกัน ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.43) ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ( ̅  = 3.73, S.D. = 0.42) และด้านความ
สมดุลในบทบาท ( ̅  = 3.62, S.D. = 0.52) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หัวหน้า
ทีมสามารถให้ค าแนะน ากับสมาชิกในทีมได้ ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.57)  หัวหน้าเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมี
ส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.81) และหัวหน้าทีมเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้ก าหนด
วิธีการท างานร่วมกัน ( ̅  = 3.86, S.D. = 0.81) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน สูงที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ สมาชิกทุกคนในทีมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.73) มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.65) และกระบวนการท างานสามารถ
ตรวจสอบได้ ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.71) ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน สูงที่สุด 3  อันดับแรก ได้แก่ 
สมาชิกในทีมมีการสนับสนุนช่วยเหลือกัน ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.64) สมาชิกในทีมมีความจริงใจต่อกัน ( ̅  = 
3.93, S.D. = 0.85) และสมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( ̅ = 3.69, S.D. = 0.68) ด้านมีเป้าหมาย



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
845 

ร่วมกัน สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ( ̅  = 4.05, S.D. = 0.78) 
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างาน ( ̅ = 3.75, S.D. = 1.02) และท่านมีความเข้าใจใน
เป้าหมายการท างาน ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.84) และด้านความสมดุลในบทบาท สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มี
การแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.98)  มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การท างานตาม
สถานการณ์ ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.83) และมีการท างานตามความรู้ความสามารถ ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.95) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างานเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เพศต่างกันมีความคิดเห็นการท างานเป็นทีม ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน และในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามอายุ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมี
เป้าหมายร่วมกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน  และในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  Dunntt T3 ด้านความสมดุลในบทบาท พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีต่ ากว่า 25 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 
ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ด้านความสมดุลในบทบาท ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่ ากว่า 25 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 
45 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต่ ากว่า 25 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี รวมทั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม สูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต่ ากว่า 25 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี 
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และในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี 
รวมทั้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี ส าหรับด้านการ
สนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน 
ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน  และในภาพรวมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  Dunntt T3 ด้านความสมดุลในบทบาท พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมดุลในบทบาท ต่ ากว่ากลุ่มตั วอย่างที่มีประสบการณ์
ท างาน 6 - 10 ปี รวมทั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรสายที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 
– 45 ปี และในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 
45 ปี รวมทั้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36 – 45 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 55 ปี 
ส าหรับด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการสนับสนุนและ
การไว้วางใจต่อกัน ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน  และในภาพรวมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  Dunntt T3 ด้านความสมดุลในบทบาท พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมดุลในบทบาท ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
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ท างาน 6 - 10 ปี รวมทั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความสมดุลในบทบาท สูง
กว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี 
และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความ
สมดุลในบทบาท ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 - 25 ปี ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 
11 – 15 ปี  และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 – 25 ปี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี รวมทั้ง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 
16 - 20 ปี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ต่ ากว่ากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 - 25 ปี และยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 21 - 25 ปี ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 - 25  ปี และพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างาน 21 – 25 ปี ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี และ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี มีความคิดเห็น
ต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างาน 16 - 20 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 - 25 ปี รวมทั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
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ประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างาน 16 - 20 ปี ส าหรับผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม  ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์
ท างาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ต่ ากว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 16 – 20 ปี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 6 - 10 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ท างาน 16 - 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ท างาน 21 - 25 ปี 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ผู้วิจัยสามารถน าเสนอการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของล าเทียน เผ้าอาจ (2559) เรื่อง การ
ท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูใน
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัสนันท์ สุริยะนาการณ์ (2556) เรื่อง พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่พบว่า ระดับพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมของบุคลากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจ
ต่อกัน ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน และด้านความสมดุลในบทบาท ผู้วิจัยสามารถน าเสนอการอภิปรายผลได้ดังนี้       

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม  ปรากฏว่า เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสภาพการท างานเป็นทีมใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.37) โดยเฉพาะในประเด็นหัวหน้าทีมสามารถให้ค าแนะน ากับสมาชิกในทีมได้
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.57) ซึ่งเป็นไปตามหลักการท างานเป็นทีมกล่าวคือ ผู้น า
ทีมต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน (เล็ก สมบัติ , 2545, น. 
11) รองลงมาได้แก่ ประเด็นหัวหน้าเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ ( ̅ = 3.99, 
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S.D. = 0.81) สอดคล้องกับแนวคิดผู้น าแบบประชาธิปไตยกล่าวคือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้
ความคิดมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเอง (เนตร์พัณณา ยาวิรา , 
2549, น. 94) ส าหรับประเด็นหัวหน้าทีมมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ( ̅ = 3.61, 
S.D. = 0.78) ถึงแม้ประเด็นนี้จะได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หัวหน้าทีมมีความ
กล้าคิดกล้าตัดสินใจสอดคล้องกับคุณลักษณะ ประการของทีมงานทีมีประสิทธิภาพแนวใหม่กล่าวคือ การ
ท างานของทีมประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์หรือสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Parker, 1990, น. 16) 

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน ปรากฏว่า เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสภาพการท างาน
เป็นทีมในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.36)  โดยเฉพาะในประเด็นสมาชิกทุกคนในทีมมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการท างานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.73) อาจเนื่องจากกองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดนโยบายด้านบุคลากรไว้ว่า ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับจึงท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการท างาน รองลงมาได้แก่ ประเด็นมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.65) อาจเนื่องจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารไว้ว่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจึงท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทามีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน และประเด็นกระบวนการ
ท างานสามารถตรวจสอบได้ ( ̅ = 3.92, S.D. = 0.71) อาจเนื่องจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ก าหนดอัตลักษณ์ (Identity) ไว้ว่า ใส่ใจบริการ โปร่งใสเป็นธรรม ผู้น าการพัฒนา จึงท าให้
กระบวนการท างานสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับประเด็นมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายในทีมมีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ( ̅ = 3.52, S.D. = 0.98) ถึงแม้ประเด็นนี้จะได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างกล่องทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (The Building Blocks 
of Effective Teamwork) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound Procedures) ที่ว่า การท างานของ
ทีมมีการประชุมปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลและความเห็นของสมาชิก
ในทีมทุกคน (Woodcock, 1986, น. 75 - 116)   

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ปรากฏว่า เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสภาพการ
ท างานเป็นทีมในระดับมาก ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.43) โดยเฉพาะในประเด็นสมาชิกในทีมมีการสนับสนุน
ช่วยเหลือกันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.64) สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการท างานเป็นทีมที่ว่า สมาชิกที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
ช่วยงานของกลุ่ม (ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2543, น.179) รองลงมาได้แก่ ประเด็นสมาชิกในทีมมีความจริงใจต่อ
กัน ( ̅ = 3.93, S.D. = 0.85) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างกล่องทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (The 
Building Blocks of Effective Teamwork) คือ การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน (Support and 
Trust) ที่ว่า สมาชิกทุกคนสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน (Woodcock, 1986, น. 75 - 116) 
ส าหรับประเด็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ( ̅ = 3.47, S.D. = 0.93) 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของมิ่งขวัญ สันทัดการ (2546) เรื่อง การท างานเป็นทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อการท างานเป็นทีมด้านการมีส่วนร่วม ในประเด็นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสมาชิกทีมงานมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืน ๆ  

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ปรากฏว่า เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสภาพการท างานเป็นทีมในระดับ
มาก ( ̅ = 3.73, S.D. = 0.42) โดยเฉพาะในประเด็นท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.78) สอดคล้องกับองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการท างานเป็นทีม 
ได้แก่ สมาชิกที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม กล่าวคือ สมาชิกเป็นผู้ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพ่ือน
สมาชิกและของกลุ่ม (ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2543, น. 179) รองลงมาได้แก่ ประเด็นท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน ( ̅ = 3.75, S.D. = 1.02) สอดคล้องกับอัจฉรา สังข์สุวรรณ (2539) ที่กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีมงานต้องมาจากการก าหนดร่วมกันของสมาชิกในทีมงาน ต้องแน่นอน ชัดเจน 
และสมาชิกทุกคนยอมรับ ส าหรับประเด็นท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายก าหนดร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ( ̅ = 3.53, S.D. = 0.74) ) ถึงแม้ประเด็นนี้จะได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบในการท างานเป็นทีมที่ว่า การท างานเป็นทีมต้อง
มีเป้าหมายร่วมกันการท างานเป็นทีมจะเกิดผลดี กล่าวคือ การทุกคนในทีมงานช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
กันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของทีม (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ, 
2550, น. 9) 

ระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ด้านความสมดุลในบทบาท ปรากฏว่า เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสภาพการท างานเป็นทีมใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.62, S.D. = 0.52) โดยเฉพาะในประเด็นมีการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.98) อาจเนื่องจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ก าหนดนโยบายด้านบุคลากรไว้ว่า  การกระจายความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม
และสอดคล้องกับความสามารถและความถนัด และสอดคล้องกับองค์ประกอบในการท างานเป็นทีม ได้แก่ การ
แบ่งงานกันท าตามความสามารถ กล่าวคือการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้
ความสามารถของบุคคล (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ, 2550, น. 9) รองลงมาได้แก่ ประเด็นมีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่การท างานตามสถานการณ์ ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.73) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างกล่อง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (The Building Blocks of Effective Teamwork) คือ ทบทวนการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ (Regular Review) ที่ว่า การติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมอย่างสม่ าเสมอว่ามีปัญหาใดที่จะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข (Woodcock, 1986,  น. 75 - 116)  ส าหรับประเด็นมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ( ̅ = 3.02, S.D. = 1.09) ในประเด็นนี้อาจไม่เป็นไปตามกระบวนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมตามที่สุรีพร พึงพุทธคุณ (2550, น. 162-163) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทีมต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกคือ 
การก าหนดหน้าที่การท างานทั้งหมดที่ทีมต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบหมายงานเหล่านั้นให้แก่สมาชิกตาม
ความสามารถอย่างเหมาะสม 
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2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ท างาน ปรากฏว่า ผลการเปรียบเทียบการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติทดสอบ 
t พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการ
สนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม และด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของล าเทียน เผ้าอาจ (2559) เรื่อง การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูใน
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
นิธิฤทธิ์ ทุนธนเวโรจน์ (2550) เรื่อง การท างานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศต่างกันมีระดับการท างานเป็นทีม
ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามอายุ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม ด้านความ
สมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม และด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน 
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกต่างจากงานวิจัยของนิธิฤทธิ์ ทุนธนเวโรจน์ (2550) เรื่อง 
การท างานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุต่างกันมีระดับการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน รวมทั้งแตกต่างจาก
งานวิจัยของมนัสนันท์ สุริยะนาการณ์ (2556) เรื่อง พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากรกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติทีระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) ด้วยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ภาพรวม ด้านความสมดุลในบทบาท ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน 
และด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ด้วยสถิติทดสอบ F พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตกต่างจากงานวิจัยของนิธิฤทธิ์ ทุนธนเวโรจน์ (2550) เรื่อง การท างานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสบการณ์
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ในการท างานต่างกันมีระดับการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน รวมทั้งแตกต่างจากงานวิจัยของมนัสนันท์ สุริยะ
นาการณ์ (2556) เรื่อง พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม พบว่า บุคลากรทีมีระยะเวลาการท างานต่างกันมีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยทางสถิติทีระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะการท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความสมดุลในบทบาท ผลการวิจัยพบว่า มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ แต่ประเด็นนี้มีความสอดคล้องแนวคิดการบริหารกล่าวคือ การท างานโดยมีการแบ่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีม ดังนั้น ประเด็นมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ต่ ากว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ถัดมาจากมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงควรปรับปรุงให้มีการปฏิบั ติงานที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ เพ่ือให้สมาชิกแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 

2. ด้านมีเป้าหมายร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายก าหนดร่วมกัน
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืน ๆ ควรสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในทีมงานมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายก าหนดร่วมกัน การที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจะท าให้ศักยภาพของทีมงานสูงขึ้น 
เพราะสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดต่างกันเมื่อได้ท างานตามความสามารถและความถนัดก็
จะช่วยให้ประสิทธิภาพของทีมงานมีสูงกว่าการที่สมาชิกบางคนช่วยกันปฏิบัติงาน 

3. ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืน ๆ ควรสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เนื่องจากการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจะท าให้สมาชิกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและจะท าให้เกิดการสนับสนุนและ
การไว้วางใจต่อกันอันจะส่งผลให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงกว่าการแก้ปัญหาโดยสมาชิกบางคน 

4. ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าทีมมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าประเด็นอ่ืน ๆ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจแก่ผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้า
ทีมงาน หรือควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
(participatory action research) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจ เพราะการที่หัวหน้าทีมมีความกล้าคิด
กล้าตัดสินใจจะท าให้หัวหน้าทีมสามารถน าทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน ผลการวิจัยพบว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายในทีมมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ควรมีการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพ่ือให้สมาชิกทุกคนในทีมงานยึด
เป็นแนวในการปฏิบัติงานและสมาชิกทุกคนในทีมงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนท าให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่าทีมงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าทีมงานที่ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชมุพร 
นฤมล ศิกษมัต1, บุญวัฒน์ สว่างวงศ์2 

1สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  
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 E-mail : S59123450024@ssru.ac.th1, Boonwat.sa@ssru.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองชุมพร จ านวน 395 คน โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (T-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
การปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ รองลงมาคือด้านการป้องกันในระดับบุคคลและ
ครอบครัว และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการป้องกันในระดับชุมชนตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชุมพร พบว่าประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพรไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่น
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การป้องกัน, อาชญากรรม, ชุมพร 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the level of public participation in the 
prevention of crime in Chumphon Municipality area 2) to compare the level of public 
participation in the prevention of crime in the Chumphon Municipality area, which was classified 
by personal factors. The sample consisted of 395 people who live in the Chumphon 
Municipality area by using the Yamane's formula. Data were collected using questionnaires. The 
statistics used for the analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, statistics of t-test, One-Way ANOVA, and LSD (Least Significant Difference). 
 The research found that  
 1) The overall of public participation in the prevention of crime in Chumphon 
Municipality area is at the moderate level. When considering each aspect in order from the 
average found that the aspect of the suppression, especially in cooperation with the police has 
the highest mean. Followed by prevention at the individual and family levels. And the 
prevention at the community level has the least mean, respectively. 
 2) Comparative results of public participation in the prevention of crime in the 
Chumphon Municipality area found that people who have gender and marital status are 
different have no difference in public participation in the prevention of crime in the Chumphon 
Municipality area. As for the people who have different ages, occupations, educational levels 
and duration of residence in the locality have the differences of public participation in the 
prevention of crime in the Chumphon Municipality area with statistical significance at the level 
of 0.05. 
 
Keywords: participation, prevention, crime, Chumphon 
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บทน า 

ปัญหาอาชญากรรมหากมองย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
และยังมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น สิ่งที่ยืนยันได้ดีคือสถิติอาชญากรรมดังกราฟที่ 1.1 ที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี รวมไปถึง
ข่าวสารที่ตีพิมพ์ลงหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวที่ออกตามช่องโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ข่าว
อาชญากรรมกันเกือบทุกวัน ปัญหาอาชญากรรมนี้ท าลายความสงบสุขของสังคมไทย เป็นตัวขัดขวางการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนอย่างมาก อาชญากรรมจึงถือว่าเป็นภัยของสังคมที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม
ไปถึงประชาชนทั่วไปต้องตระหนักและต้องร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้บาง
เบาลงและไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆวันถือได้ว่าเป็น
ภาระหน้าที่ของต ารวจในทุกสถานี เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละท้องที่ทั่ว
ประเทศในแต่ละสถานีนั้นย่อมมีปัญหาในการด าเนินงานเช่นกัน เช่น ขาดก าลังพล ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงพอในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้แก้ปัญหานั้นยังคงมีอยู่และต้องแก้ต่อไปเรื่อยๆและหาก
ปล่อยให้ปัญหานี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆของรัฐฝ่ายเดียวปัญหาดังกล่าวก็จะไม่หมดไป 
เพราะปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ด้วย 

สถิติคดีอาญาประเภทความผิดคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติดทั่วประเทศ ปี 
พ.ศ. 2559 – 2561 

กราฟที่ 1.1 แสดงสถิติคดีอาญา ปี 2559 - 2561 
แหล่งที่มา (Sources) : ระบบสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สืบค้น : ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2562 
 

เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน
ย่านธุรกิจการค้าซึ่งสถานประกอบการค้าจะเป็นร้านค้าบริการและร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ งประกอบด้วยร้าน
ให้บริการต่างๆและร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านเสริม
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สวยเป็นต้น ส่วนอาชีพอ่ืนได้แก่ การท านา ท าสวนผลไม้ ประมง จะอยู่ในพ้ืนที่รอบนอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร  
(สภาพและข้อมูลพ้ืนฐาน, ส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร 2562) ในเขตพ้ืนที่เทศบาลชุมพรนี้มีแหล่งชุมชนแออัด 
หอพัก มีประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาอาศัยเยอะพอสมควรและยังมีแหล่งเสื่อมโทรมกระจายอยู่ทั่วไป ปัจจัย
หลายๆด้านดังที่กล่าวไปท าให้พ้ืนที่นี้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีคดีการกระท าความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
และคดียาเสพติดเกิดขึ้นจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงมีความส าคัญอย่างมากที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยส าคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนี้  เพราะการที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันนั้นจะท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีความเข้มแข็ง ประชาชนช่วยเหลือกันแก้ไข การก่อ
เหตุของคนร้ายจึงท าได้ยากข้ึน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่ายและประชาชนใน
ท้องที่ควรร่วมมือกันเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  

จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร” เพ่ือที่จะได้น าผลวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพรและเพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพ่ือให้ปัญหาอาชญากรรมลด
น้อยลงและให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร 
2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชุมพรแตกต่างกัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชุมพรผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551 อ้างถึงใน กฤษณ์ มีบ ารุง,2556 :19) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงเป็น
ผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมี
มากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือปฏิบัติการ กล่าวคือต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้า
ร่วมปฏิบัติการนั้นและเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่มหรือใน
นามของกลุ่มหรือการกระท าผ่านองค์กรดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 
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Reeder (1974 :39 อ้างถึงในสมชาย ศรพล,2558 :8) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการกระท า
ต่อกันทางสังคมซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
แนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรม 
 Paul Tappan (1947 อ้างถึงในสุณีย์ กัลป์ยะจิตร,2559 :7) ได้ให้ความหมายว่า อาชญากรรมเป็นการ
กระท าโดยเจตนาที่จะละเมิดต่อกฎหมาย (ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี) ความมุ่งมั่นที่ไม่มีการป้องกันหรือแก้ตัวและ
ถูกลงโทษโดยรัฐตามความร้ายแรงหรือความผิดทางอาญา ในการศึกษาผู้กระท าความผิดอาจมีข้อสันนิษฐานว่า
ไม่ใช่คนเป็นอาชญากรจนกว่าพวกเขาจะถูกพิสูจน์ให้เห็นมีการกระท าผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ 
แนวคิดเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรม 

สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ (2542 อ้างถึงใน จิระศักดิ์ เหล่าอินทร์,2557 :35-38) ได้กล่าวว่า การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโดยการที่ประชาชนสามารถป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความม่ันคงในระดับพ้ืนฐานของคนได้ โดยแบ่งการมีส่วนร่วมได้ 3 ระดับคือ 
 1. การป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว เป็นพ้ืนฐานในการป้องกัน ซึ่งประชาชนทั่วไปจะต้องมี
จิตส านึกในการป้องกัน  
 2.การป้องกันในระดับชุมชน เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก ใน
การที่จะควบคุมอาชญากรรม ซึ่งร้อยต ารวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (อ้างถึงใน จิระศักดิ์ เหล่าอินทร์,2557 :35-
38) ได้กล่าวว่า มาตรการเพ่ือนบ้านเตือนภัย คือมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกในชุมชนช่วยกันสังเกตสอดส่อง และแจ้งพฤติกรรมของบุคคลโดยการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชน
ป้องกันอาชญากรรมขึ้น เพ่ือกระจายความคิดและวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทส าคัญในการวางแผนรณรงค์ต่อต้านโจรภัย ตามแผนการป้องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน และเชิญชวนให้ประชาชนทุกครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครโครงการ 
 3.การปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ
สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปราบปรามอาชญากรรมหลังจากที่มีการกระท าความผิด 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Cohen and Uphoff (1980 :324-328 อ้างถึงใน สมโภชน์ แก้วรักษ์,2554 :25) กล่าวว่า มีบุคคล 4 ฝ่าย
ที่มีส่วนส าคัญในการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น า
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมได้แก่ อายุและเพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ
รายได้และทรัพย์สิน และระยะเวลาพักอาศัยในท้องถิ่นและสถานภาพการท างาน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เปล่งอรุณ ไมอินทร์ (2554) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขต
ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ้องกันอาชญากรรมในเขตต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนเพศ อายุ
และศาสนาต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตต าบลพุมเรียง   อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหาคือประชาชนไม่มีความรู้ในการตัดสินใจแก้ไขการป้องกันอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ไม่
เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจในกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม  

สมโภชน์ แก้วรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร” ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการ
ติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

สันติภาพ โคตรชมภู (2554) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการป้องกันอาชญากรรมและด้านการสืบสวน
ปราบปรามอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนต่อการป้องกัน
และปราบปรามของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตราในพ้ืนที่ให้มากขึ้น รองลงมาคือควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและต้องการให้แก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่ม
กันดื่มสุราทะเลาะวิวาทเสียงดัง ตามล าดับ 

นฎกร ค าประสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : 
กรณีศึกษาต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการป้องกันทรัพย์สินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการแจ้ง
ข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสนับสนุนการปราบปรามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านการประเมินผลการปราบปรามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

สมชาย ศรพล (2558) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่
สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว ด้านการป้องกันในระดับชุมชน และด้านการปราบปราม
โดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตามล าดับ  

ปลวัชร มาศกสิน (2554) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานต ารวจ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมของผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการช่วยคุ้มกันเจ้าพนักงานต ารวจตรวจค้นยานพาหนตามจุดตรวจ
และจุดสกัดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการออกตรวจป้องกันเหตุและด้านการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทาง
อาญามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือของประชาชนของสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ (2542 อ้างถึงในจิระศักดิ์       
เหล่าอินทร์,2557 :35-38)) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในวิจัยการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร โดยแนวคิดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
ของประชาชนของสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1) การป้องกันในระดับส่วนบุคคลและครอบครัว 2) การ
ป้องกันในระดับชุมชน 3)การปราบปรามโดยเฉพาะการมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้เป็นกรอบแนวคิด
ดังนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชุมพร” นี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาการมีส่วนร่วมใน 3 ระดับคือการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว ,การ
ป้องกันในระดับชุมชนและการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชากร ได้แก่ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร จ านวนทั้งสิ้น 33,658 คน (ข้อมูลประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2562,
ส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ ร้อยละ5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 395 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.อาชีพ 
4.ระดับการศึกษา 
5.สถานภาพ 
6.ระยะเวลาที่อาศัย 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
ของประชาชนในเขตพ้ืนที เทศบาลเมือง
ชุมพร 
1.การป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว 
2.การป้องกันในระดับชุมชน 
3.การปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 และมีระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่น 16 ปีขึ้นไป จ านวน 212 คน คิด
เป็น  ร้อยละ 53.7 

ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร 
โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับแรกคือด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ มีค่าเฉลี่ย 3.32 รองลงมาคือด้านการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 3.28 และด้านการ
ป้องกันในระดับชุมชน มีค่าเฉลี่ย 2.93 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร โดยภาพรวมทุกด้าน   
  

การป้องกันอาชญากรรม 
ระดับการมีส่วนร่วม  

ล าดับ  ̅ S.D. แปลผล 
1.ด้านการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว 3.28 0.589 ปานกลาง 2 
2.ด้านการป้องกันในระดับชุมชน 2.93 0.618 ปานกลาง 3 
3.ด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

3.32 0.609 ปานกลาง 1 

รวม 3.18 0.466 ปานกลาง  
 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .218 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .005 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(4) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .009 แสดงว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(5) จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .289 แสดงว่าประชาชนที่มีสถานภาพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(6) จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่น พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มี
ระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรโดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เพศ อาย ุ อาชีพ 
ระดับการ 

ศึกษา 
สถานภาพ

สมรส 
ระยะเวลาที่

อาศัย 
1.ด้านการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว .052 .002 .000 .000 .002 .002 
2.ด้านการป้องกันในระดับชุมชน .650 .636 .593 .163 .009 .006 
3.ด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

.599 
.004 .001 .001 .679 .002 

ค่า Sig. รวม .218 .005 .000 .009 .289 .000 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1.ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

4.ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

5.ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6.ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการป้องกันอาชญากรรมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชาชนบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาอาชญากรรมเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็น
เพราะภัยอาชญากรรมนั้นไม่ได้เกิดใกล้ตัวประชาชนโดยตรง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและต ารวจในบาง
กลุ่มนั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีเท่าไหร่นัก แต่ไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ประชาชน
บางส่วนก็ยังต้องการความปลอดภัยและการได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้ประชาชนบางส่วนนั้น
ยังคงให้ความร่วมมือกันภายในชุมชนและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นอย่างดีเพ่ือไม่ให้อาชญากรรมเกิด
ขึ้นกับตนเองและสังคมโดยรวม ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเปล่ง
อรุณ ไมอินทร์(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตต าบล
พุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขต
ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าสภาพ
ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมงาน
ป้องกันอาชญากรรมดีพอและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจมากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจเป็นเพราะ
พฤติกรรมของต ารวจเองท าให้ประชาชนมักไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงเข้าร่วมกิจกรรมระดับปาน
กลางหรือน้อย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารยังไม่กระจายไปสู่หมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมโภชน์ 
แก้วรักษ์(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
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รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ท าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ร่วมก าหนดแนวทางการควบคุม ยับยั้งการเกิดอาชญากรรมในชุมชนและร่วม
เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สันติภาพ โคตร
ชมพ ู(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทั้ง 2 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการป้องกัน
อาชญากรรมท้ังนี้เพราะประชาชนอาจจะมีความเชื่อม่ันว่าต ารวจสามารถดูแลประชาชนได้ จึงให้ความสนใจในด้าน
การป้องกันอาชญากรรมมากว่าด้านการสืบสวนปราบปราม แต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการป้องกันและ
ปราบปรามเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงอย่างเดียวจึงไม่ให้ความร่วมมือและความส าคัญต่อการป้องกันและ
ปราบปรามเท่าที่ควร 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 1. ด้านการป้องกันในระดับบุคคลและครอบครัว พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ด้านการป้องกันในระดับบุคลและครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนและคนในครอบครัวของตนเองนั้นมีความสามัคคีรักใคร่กันดี ท าการใดๆก็เห็นพ้อง
ต้องกัน ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเรือน ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมต่อ
ตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551 อ้างถึงใน กฤษณ์ มีบ ารุง
,2556 :19) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันเรื่องของความต้องการและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือปฏิบัติการ กล่าว คือ
ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้นและเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้อง
ตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่มหรือในนามของกลุ่มหรือการกระท าผ่านองค์กรดังนั้นองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของนฎกร ค าประสิทธิ์ 
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาต าบลเขาคันทรง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าด้านการป้องกันทรัพย์สินภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
 2. ด้านการป้องกันในระดับชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ด้านการป้องกันในระดับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชน
บางส่วนให้ความส าคัญกับอาชญากรรมที่เกิดในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ เมื่อมีเหตุผิดปกติก็มีการแจ้งข่าวสารให้
ต ารวจและคนในชุมชนทราบ ร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบสอดส่องดูแลชุมชน และประชาชนบางส่วนนั้นอาจจะ
ไม่ได้สนใจสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านของตนเองเท่าไหร่นัก ท าให้ประชาชนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์หรือรู้จักกันดีกับประชาชนในชุมชน ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ด้านการป้องกันในระดับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (อ้างถึงใน จิระศักดิ์ เหล่าอินทร์,2557 :35-38) กล่าวถึงมาตรการเพ่ือนบ้าน
เตือนภัย คือมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนช่วยกันสังเกต
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สอดส่อง และแจ้งพฤติกรรมของบุคคลโดยการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนป้องกันอาชญากรรมขึ้น เพ่ือกระจาย
ความคิดและวิธีการ ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนรณรงค์ต่อต้านโจรภัย ตามแผนการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และเชิญชวนให้ประชาชนทุกครอบครัว
เข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครโครงการ และขัดแย้งกับวิจัยของสมชาย ศรพล(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่ สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าด้านการป้องกันในระดับชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าในชุมชนเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ
และได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนที่ต ารวจจัดขึ้นตลอดทั้งประชาชนส่วนใหญ่
คิดว่าการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

3. ด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร ด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจคอย
ดูแลและช่วยในป้องกันภัยอาชญากรรม ประชาชนยังให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
แต่ประชาชนส่วนน้อยก็ยังมีบางส่วนที่อคติกับเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วยเพราะว่าภาพลักษณ์บางส่วนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจนั้นถูกท าลายไปจากข่าวต่างๆ จึงท าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพร ด้านการปราบปรามโดยเฉพาะความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับปานกลาง ให้ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของปลวัชร มาศกสิน(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าด้านการแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิดทางอาญาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะผู้ช่วยเหลือต ารวจไม่มีเบาะแสในการกระท าผิดทางอาญา
เนื่องจากไม่ได้ประสบพบเจอคนร้ายที่กระท าผิดเพราะการที่ประชาชนแจ้งเบาะแสส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากการที่
ประชาชนพบเห็นบุคคลที่มีการกระท าผิดทางอาญาแล้วแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยตรงท าให้ผู้ช่วยเหลือ
ต ารวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของนฎกร ค าประสิทธิ์(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าด้านการสนับสนุนการปราบปรามในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติภาพ โคตรชมพู(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จั งหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่าด้านการสืบสวนปราบปรามโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนคิดว่าควรให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ลักษณะงานด้านการสืบสวนปราบปรามนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด
กฎหมายถือว่าเป็นงานที่อันตรายประชาชนจึงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตราย 

2. ประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองชุมพรไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่น
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีเพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน เข้าใจถึงปัญหาและผลของ
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อาชญากรรมเหมือนกัน คิดเห็นเหมือนกัน ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมเหมือนกัน การรับรู้ข่าวสารมาจาก
แหล่งข้อมูลที่คล้ายๆกัน เช่นข่าวในโทรทัศน์ ข่าวในโลกออนไลน์ จึงท าให้ทั้งประชาชนที่มีเพศชาย หญิง 
สถานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมโภชน์ แก้วรักษ์(2554)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศ สถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรแตกต่าง
กัน อาจเป็นเพราะว่าวุฒิภาวะและความรู้ความเข้าใจในปัญหาอาชญากรรมของประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกันนั้นอาจจะคิดเห็นถึงความส าคัญหรือมีความตระหนักถึงภัยอาชญากรรมต่างกัน 
จึงท าใหป้ระชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพรแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Cohen and Uphoff 
(1980 :324-328 อ้างถึงใน สมโภชน์ แก้วรักษ์,2554 :25) กล่าวว่า มีบุคคล 4 ฝ่ายที่มีส่วนส าคัญในการมีส่วน
ร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บุคคลภายนอก ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมได้แก่  
อายุและเพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษาสถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สินและ
ระยะเวลาพักอาศัยในท้องถิ่นและสถานภาพการท างาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ประชาชนควรตระหนักถึงความส าคัญและความร้ายแรงของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่
ควรละเลยหรือปล่อยให้เป็นปัญหาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นฝ่ายแก้ไขฝ่ายเดียว  
 2. ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับประชาชนด้วยกันและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการร่วมมือกันป้องกัน
อาชญากรรม เพ่ือให้การป้องกันอาชญากรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆควรมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน เพ่ือให้
เกดิความสุข ความสามัคคีกันมากข้ึน 

4. หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมและควรมี
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองชุมพร 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
868 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานหรือสภาพปัญหาในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร 
 3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนและเข้าถึงปัญหาได้ดียิ่งข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองชุมพร    
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความเมตตาจากอาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ที่อนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท า
วิจัย ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
และความเอาใจใส่อย่างมาก และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือ แนะน าแนวทางและช่วยเหลือ
ประสานงานในด้านต่างๆจนท าให้วิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองชุมพร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่ได้กรุณาให้ผู้วิจัยได้เข้าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจจนเก็บข้อมูลได้ครบถ้วยสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดาที่ให้ชีวิตและคุณธรรมที่เป็นเครื่องชี้น าทางชีวิต และคอยให้ก าลังใจ 
สนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอนอบน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา คณาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
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บทคัดย่อ 

การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเนิ่นนานและยังปรากฎให้เห็น
โดยทั่วไปจากการน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การศึกษาครั้งนีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ 2) เพ่ือสังเคราะห์บทลงโทษทางกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือลดจ านวนการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยเทคนิคการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

ผลการวิจัยพบว่า แม้จะมีกฎหมายที่คุ้มครองลูกจ้างจากการล่วงละเมิดทางเพศของผู้ที่เป็นนายจ้าง 
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน แต่สถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างในที่ท างานยังเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นและรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากบุคคลดังกล่าวมีอ านาจเหนือกว่าซึ่งลูกจ้าง
ต้องเชื่อฟัง รวมทั้งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและสั่งการ อีกทั้งบทลงโทษทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดรูปแบบการลงโทษเพียงการปรับประการเดียวและไม่มี
การก าหนดอัตราส่วนของความรุนแรงของโทษไว้ ท าให้บุคคลเหล่านั้นไม่เกิดความเกรงกลัวและยังคงกระท า
การอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างต่อไป ผู้เขียนเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษทางกฎหมายโดย
ก าหนดรูปแบบการลงโทษประการอ่ืนควบคู่กับการลงโทษปรับ และก าหนดความรุนแรงของบทลงโทษทาง
กฎหมายตามล าดับอ านาจในการบังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและส่งผลให้การล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ลูกจ้างในที่ท างานลดลง 
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Abstract 
For Thailand, sexual abuses on employees have been common problems for a long 

time. A large number of abuses can be observed via new medias. The abuses, regarding 
many cases, cause both direct and indirect problems to the victims as they were 
traumatized by the experiences. Overall, I decided to study on these matters with the 
purpose of 1) understanding the concept of sexual abuse protection for the employees as 
provided by Labor Protection Act B.E. 2541 and 2) creating the practical punishment for the 
purpose of reducing the abuses. The study was done through a method of Qualitative 
Research, compiling the relevant information from various sources.   
 Regarding the study, I found that the sexual abuses on employees still normally 
occur throughout the Thai society despite the existence of relevant laws. The abuse can 
come from the employer, supervisor, overseer, inspector, or anyone holding professional 
and social position higher than the employees. Unfortunately, the abuse become more 
numerous over the past few years. 1 of the possible cause of the more frequent occurrence 
is that the offenders have, though not always, higher position than those of the victims, 
making the cover-up easier because of their powers. 

Additionally, a fine is only the punishment provided by the Labour Protection Act 
B.E. 2541 for sexual abuse. There was no other type of punishment to be sentenced to the 
offender. Moreover, there was no difference in punishment regarding the position of the 
offender. The weak and single punishment caused the would-be offender to be unfearful to 
the consequence of his action and thus indirectly allow the offender to continue his action 
for several times. I believe that the punishment should be revised by adding more severe 
punishment to the section. The punishment added should be more severe by considering 
on the rank of the supervision for the purpose of discouraging the would-be offender from 
committing a crime. 
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บทน า 
ลูกจ้างมีความส าคัญต่อนายจ้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ขับเคลื่ อนให้นายจ้างสามารถด าเนิน

ธุรกิจต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ดี นายจ้างบางรายยังกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง
ด้วยวิธีการต่างๆ จึงท าให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นมา ซึ่งเป็นกฎหมายที่
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ าในการว่าจ้าง การใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นและสมควรแก่ลูกจ้าง (เกษมสันต์ 
วิลาวรรณ, 2562, น. 18) เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์
และได้รับค่าตอบแทนตามที่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อไปในระยะยาวท าให้ประเทศมีความมั่งคงด้าน
แรงงาน และเป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จนท าให้ประเทศมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ส าหรับความคุ้มครองที่ก าหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้คุ้มครอง
ลูกจ้างในหลายๆ ด้านประกอบไปด้วย ด้านการทดลองงาน หลักประกันการท างาน การเปลี่ยนแปลงตัว
นายจ้าง การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง การใช้แรงงานหญิง การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ การใช้
แรงงานเด็ก วันและเวลาการท างาน วันหยุดและวันลา ค่าตอบแทนการท างาน การหยุดกิจการชั่วคราว การ
พักงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย การย้ายสถานประกอบกิจการหรือการปรับปรุงหน่วยงานของนายจ้าง 
เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ดี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง
เป็นส าคัญ (Sexual Harassment) แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนในการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างจากบุคคลที่เป็นนายจ้าง หัวหน้า
งาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบังคับบัญชาและสั่งการ ท า
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องจ ายอมหรือตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ซึ่งไม่จ ากัดวิธีการในการ
แสดงออกโดยอาจแสดงออกทางวาจา ทางกายหรือสัญลักษณ์ก็ได้ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไปโดยมุ่ง
พิจารณาถึงเจตนาในการกระท าเป็นส าคัญ (ธีระ ศรีธรรมรักษ์, 2550, น. 52) แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีกฎหมาย
ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างไว้อย่างชัดเจนและก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายไว้ กล่าวคือ หากการล่วงละเมิดทาง
เพศนั้นเป็นการอนาจารหรือข่มขืนกระท าช าเราย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกทางหนึ่งซึ่งมี
บทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง แต่หากการล่วงละเมิดทางเพศที่ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นการอนาจารหรือขืนกระท า
ช าเราค าพิพากษาของศาลมักตีความโดยกว้างว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างเพ่ือคุ้มครองแรงงาน
แทบท้ังสิ้น แตอ่ย่างไรก็ดี ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานที่
ท างานแทบทุกแห่ง สิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยังส่งผลให้ลูกจ้างจ านวนไม่น้อย
ที่ไม่ยินยอมแต่ไม่กล้าเรียกร้องสิทธิหรือปกป้องสิทธิของตน ไม่สามารถทนท างานต่อไปได้และลาออกจาก
หน้าที่การท างานในที่สุด ท าให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างในอันที่จะต้องแสวงหาหน้าที่การงาน
ใหม่ต่อไป ส าหรับสาเหตุที่ท าให้สถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างยังคงเกิดขึ้นในสภาพสังคม
ปัจจุบันนอกจากนายจ้างเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาตามที่กล่าวไปข้างต้น อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบทลงโทษทาง
กฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 ก าหนดไว้เพียงรูปแบบการปรับ
ประการเดียวเท่านั้นแต่ไม่มีการลงโทษรูปแบบอ่ืนควบคู่ไปด้วยกัน เช่น การจ าคุก ทั้งที่การกระท าลักษณะ
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ดังกล่าวเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างอย่างร้ายแรง ท าให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุม
งาน หรือผู้ตรวจงาน เกิดความรู้สึกไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษยังคงอาศัยต าแหน่งหน้าที่การงานหรือสถานะที่
ตนเป็นผู้บังคับบัญชากระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อไป ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์
แห่งกฎหมายอย่างแท้จริง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

2. เพ่ือสังเคราะห์บทลงโทษทางกฎหมายให้มีความเหมาะสมเพ่ือลดจ านวนการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ลูกจ้าง  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยแยกอธิบายออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน 

 สัญญาจ้างแรงงานนั้นมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ประกอบไปด้วยคู่สัญญา 2 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายลูกจ้าง (Employee) และฝ่ายนายจ้าง (Employer) ซึ่งลูกจ้างจะต้องท าการงานเพ่ือประโยชน์แก่
การประกอบกิจการของนายจ้างและต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา รวมทั้งการสั่งการของนายจ้างได้โดยชอบ
ตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ขณะเดียวกันนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างเป็นการตอบแทนตลอดระยะเวลา
ที่ลูกจ้างท างานให้ โดยกฎหมายมิได้ก าหนดแบบของสัญญาไว้ แต่สมบูรณ์ด้วยการแสดงเจตนาตกลงกันด้วย
วาจาหรืออาจจะท าสัญญาเป็นหนังสือก็ได้ (ปภาศรี บัวสรรค์, 2560, น. 5)  

2. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง 
ผู้เขียนท าการอธิบายแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างโดยแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้  
 2.1 ค านิยามการล่วงละเมิดทางเพศ 
 การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ Sexual Harassment มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายท่าน ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น กล่าวว่า การล่วงละเมิดทางเพศนั้นกฎหมายมิได้ก าหนดค านิยามเอาไว้

โดยเฉพาะ แต่อาจหมายถึงการกระท าด้วยประการใดๆ อันไม่พึงประสงค์ในทางเพศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ของลูกจ้าง ไม่ว่าจะกระท าโดยท่างร่างกาย วาจาหรือการแสดงออกประการหนึ่ง
ประการใดก็ได้ (พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2548, น. 150)  

 นอกจากนี้พรเทพ ทวีกาญจน์ กล่าวว่า “ล่วงเกินทางเพศ” แปลมาจากค าว่า “sexual 
harassment” หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกโดยทางกายหรือทางวาจา ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับการรบกวนทาง
เพศและบุคคลที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่เต็มใจ แต่จ ายอมเนื่องจากบุคคลนั้นมี
อ านาจเหนือกว่าในหน้าที่การงานในองค์กรนั้น (พรเทพ ทวีกาญจน์, 2556, น. 15) 

 2.2 รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ 
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 เกษมสันต์ วิลาวรรณ กล่าวว่า การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างนั้นอาจกระท าการหรือแสดง
ออกมารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกิน ซึ่งเป็นการแสดงอาการเกินสมควรต่อลูกจ้างอันเป็นการล่วง
จารีตประเพณีหรือจรรยามารยาท โดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการลวนลาม ดูหมิ่นหรือสบประมาทต่อ
ลูกจ้างก็ได้ การคุกคาม ซึ่งเป็นการแสดงอ านาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้ลูกจ้างต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้อง
หวาดกลัวหรือท าให้หวาดกลัว รวมทั้งการก่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งเป็นการกระท าที่ส่งผลให้ลูกจ้างต้อง
เป็นทุกข์ เกิดความกังวลหรือไม่เป็นสุข เกิดความร าคาญ ระคายเคืองหรือไม่สบายใจก็ได้ (เกษมสันต์ วิลาวร
รณ, 2562, น. 61) 
  คณะกรรมาธิการโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน หรือ EEOC ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล
กลางที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา ยังกล่าวอีกว่าการล่วงเกินทาง
เพศหรือการคุกคามทางเพศนั้นเป็นการยัดเยียดความต้องการทางเพศต่อบุคคลอ่ืน อาจแสดงออกในรูปแบบ
ทางกาย ท่าทาง ค าพูดหรือกิริยาอาการอย่างใดก็ได้ โดยครอบคลุมหลายระดับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเนื้อตัว
ร่างกาย เสื้อผ้า การใช้สายตาแทะโลม หรือการพูดจาลามก การกอด จูบ และการส่งข้อความผ่านสื่อโชเชียล
มีเดียต่างๆ ในทางเพศ (กุลพล พลวัน, 2561, Website) 
  นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า การล่วงละเมิดทางเพศอาจแสดงออกมา 
4 รูปแบบ ได้แก่ การล่วงละเมิดทางร่างกาย เช่น การกอด การจูบหรือการสัมผัสอวัยวะต่างๆ ของร่างกายใน
ลักษณะเชิงชู้สาว การล่วงละเมิดทางวาจา เช่น การวิจารณ์สรีระของบุคคลอ่ืน เกี้ยวพาราสีหรือพูดจาแทะโลม
หรือพูดจาลามก การล่วงละเมิดทางท่าทาง เช่น การแสดงอาการเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์โดยใช้กิริยาท่าทาง 
การล่วงละเมิดโดยการเขียนหรือใช้ภาพประกอบ เช่น การส่งรูปถ่ายในลักษณะโป้เปลือย (องค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ, 2546, น. 85-86 อ้างถึงใน ภานุวัฒน์ ศรีคร่ า, 2550, น. 9)  
  ส าหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้นเดิมก าหนดไว้เพียงห้ามมิให้มีการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างเท่านั้น แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2551 ได้ขยายความรวมไปถึงการกระท าอันเป็นการคุกคาม
และก่อความเดือนร้อนร าคาญในทางเพศต่อลูกจ้างด้วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 (สานิตย์ หนูนิล, 2558, น. 263)  
  2.3 บุคคลที่ห้ามมิให้ล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดบุคคลที่ห้ามมิให้ล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อลูกจ้างไว้ ประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นนายจ้าง หมายความรวมถึง บุคคลทุกคนที่เป็นนายจ้างตามค านิยาม
มาตรา 5 ประกอบไปด้วย นายจ้างตัวจริง นายจ้างตัวแทน นายจ้างผู้รับมอบอ านาจ และนายจ้างรับเหมา
ค่าแรงตามมาตรา 11/1 บุคคลที่เป็นหัวหน้างาน คือ ผู้ที่มีต าแหน่งหัวหน้าของหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่
ท าหน้าที่ดังกล่าว เช่น ผู้จัดการแผนก หรือผู้จัดการฝ่าย เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัท ผู้จัดการฝ่าย
สินเชื่อ หรือหัวหน้าส่วนก็ได้ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมงาน คือ ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานทุกระดับของทุกหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีอ านาจในการบังคับบัญชาและสั่ งการให้ลูกจ้างปฏิบัติงานไปอย่างราบรื่นตามความประสงค์ของ
นายจ้าง ซึ่งอาจปฏิบัติงานชั่วคราวหรือประจ าก็ได้ รวมทั้งบุคคลที่เป็นผู้ตรวจงาน คือ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ 
ประเมินหรือตรวจตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกระดับทุกหน่วย (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2562, น. 61) 

2.4 บุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
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   การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วแต่มีการ
ต่อต้านอย่างเด่นชัดใน พ.ศ. 2523 โดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนมีการเคลื่อนไหว
และรณรงค์ให้คนในสังคมเกิดการรับรู้และผลกระทบที่เกิดขึ้น จนต่อมาใน พ.ศ. 2531 มีตัวแทนจากฝ่ายผู้ใช้
แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ท าให้เกิดเป็นประเด็นที่ผู้คนในสังคมเห็น
ความส าคัญส่งผลให้เกิดการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยการตราพระราชบัญญัติคุม
ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้น (เจนวิทย์ นวลแสง ภัทราภรณ์ เกษตรสาระและอชิรญา ภู่พงศกร, 2559, น. 1) 
แต่อย่างไรก็ดี การคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 มาตรา 16 ก าหนดไว้เพียงการกระท าต่อลูกจ้างที่เป็นเพศหญิงหรือเด็กเท่านั้น ส าหรับค าว่า “ลูกจ้าง
เด็ก” นั้น คือ บุคคลทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ครบ 18 ปี ส่วนค าว่า “ลูกจ้างหญิง” คือ บุคคลที่เป็น
เพศสภาพเป็นหญิงตั้งแต่ก าเนิด ผลจากการบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่ลูกชาย
เพศสภาพเป็นเพศชายซึ่งมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น อันเป็นการ
เลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกจ้างอย่างไม่เท่าเทียม ท าให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างที่เป็นเพศชาย
เกิดขึ้น จนต่อมาในปี 2551 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้การคุ้มครองบุคคลที่เป็นลูกจ้างอย่างเท่าเทียมครอบคลุมทุกเพศ ซึ่งค าว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 5 
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร  คือ ลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะอยู่
ในสถานะหรือระดับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างทดลองงาน หรือลูกจ้างรายวัน ล้วนแล้วแต่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งเพศหญิง ลูกจ้างเด็กและลูกจ้างที่เป็นเพศชายด้วย  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ    
 การลงโทษนั้นเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย 
เพ่ือให้ลดจ านวนการกระท าความผิดและส่งเสริมให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย ส าหรับการลงโทษมี
แนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไป โดยรองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน จ าแนกออกเป็น 3 ทฤษฎี 
ได้แก่ 1) ทฤษฎี การการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน หรือ Retribution ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดรู้ส านึกในความผิดที่ได้กระท าลงโดยก าหนดวิธีการลงโทษที่รุนแรงเพ่ือให้สาสมกับความผิดที่ผู้นั้นได้
กระท าลง เช่น การประหารชีวิตหรือการทรมานด้วยวิธีการต่างๆ 2) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั้ง หรือ 
Deterrence Theory ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือข่มขู่และยับยั้งตัวผู้กระท าความผิด (เฉพาะราย) ไม่ให้มีการ
กระท าความผิดซ้ าอีกในอนาคต และยับยั้งให้บุคคลอ่ืนในสังคม (ยับยั้งทั่วไป) มิให้กระท าความผิดในลักษณะ
เดียวกัน เนื่องจากเห็นผลร้ายที่เกิดขึ้นจากที่บุคคลนั้นถูกลงโทษ วิธีการลงโทษตามทฤษฎีนี้จะต้องประกอบไป
ด้วยลักษณะส าคัญสามประการ ได้แก่ การลงโทษต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว มีความแน่นอนและได้รับอัตรา
โทษที่รุนแรง และ 3) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู หรือ Rehabilitative Theory ทฤษฎีการลงโทษนีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้กระท าความผิดส านึกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมและไม่กระท าความผิดซ้ าอีก 
โดยการมุ่งให้บุคคลนั้นได้มีความรู้และการฝึกอาชีพ เพ่ือน าสิ่งเหล่านี้ไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษไปแล้ว 
(ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, Website)  
 4. รูปแบบการลงโทษทางอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดทางอาญาไว้ 5 สถาน 
ประกอบไปด้วย ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับและรับทรัพยสิน ซึ่งโทษทางอาญาแต่ละสถานมีวัตถุประสงค์
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ในการลงโทษที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การลงโทษโดยการประการชีวิตนั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดหรือเป็น
บทลงโทษผู้กระท าความผิดขั้นสูงสุด เพ่ือต้องการให้ผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคมอย่างถาวร การลงโทษ
โดยการจ าคุกเป็นการน าเอาตัวบุคคลไปขังไว้ในเรือนจ าตามระยะเวลาที่ศาลพิพากษา การกักขังเป็นการน าตัว
บุคคลไปกักตัวไว้ในสถานที่กักขังที่ก าหนดไว้ แต่ไม่ใช่ที่เรือนจ า การปรับเป็นการลงโทษโดยบังคับเอากับ
ผู้กระท าความผิดเป็นจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาของศาล ส่วนการริบทรัพย์สินนั้นเป็นการบังคับเอา
จากทรัพยสินและทรัพย์สินที่ริบตกเป็นของแผ่นดิน 

5. บทก าหนดโทษบุคคลที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง 
ส าหรับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานที่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ

ของลูกจ้างนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีความผิดและมีโทษทางอาญาโดยต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งลูกจ้างยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง (เกษมสันต์ วิลาวรรณ , 
2562, น. 61)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนกระบวนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อย่างเป็นระบบตั้งแต่
การศึกษาแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง แนวคิดและรูปแบบในการลงโทษ โดยด าเนิน
การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบไปด้วย หนังสือ ตัวบทกฎหมาย สารนิพนธ์และบทความที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) เเละเว็บไซต์ต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด 
และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบปัจจัยที่ท าให้ปัญหาการล่วงละเมิดเทางเพศต่อลูกจ้างยังคงเกิดขึ้น
ทั้งที่มีบทลงโทษทางกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ลูกจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การอภิปรายผลการศึกษาและสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางใน   
การปรับปรุงบทลงโทษทางกฎหมายและข้อเสนอแนะทางสังคมให้สามารถลดการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง  
ลงได้  
 

ผลการวิจัย 
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันสถานการณ์ล่วงละเมิด

ทางเพศต่อลูกจ้างยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการน าเสนอข่าวที่เกิดขึ้นและค าพิพากษาของ
ศาลที่ได้วินิจฉัยตัดสินคดีเหล่านี้ไว้จ านวนมาก เนื่องจากนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน
ยังคงกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ละเมิดต่อจารีตประเพณีอันดีงานของสังคม เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน (พร
เทพ ทวีกาญจน์, 2556, น. 16) และละเมิดต่อเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง (พงษ์รัตน์ 
เครือกลิ่น, 2548, น. 149-150) รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของนายจ้างอีกด้วย เมื่อ
พิจารณาการตีความของศาลที่พบในปัจจุบันมักตีความอย่างกว้างโดยพิพากษาว่าการกระท าส่วนใหญ่เป็นการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างแทบท้ังสิ้น เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง หากปรากฏว่าการกระท านั้นมีเจตนา
หรือประสงค์ในทางเพศต่อลูกจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือความสะใจ โดยอาจแสดงออกมาใน
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รูปแบบทางร่างกาย วาจา กิริยาท่าทางหรือสัญลักษณ์ก็ได้ (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2562, น. 61) นอกจากนี้ยัง
หมายความรวมถึงการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสมในเพศโดยการเขียนหรือใช้ภาพประกอบ 
แต่อย่างไรก็ดี หากการะท านั้นๆ ต้องด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเรา
หรือการกระท าอนาจารย่อมมีความผิดและรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าแม้ศาล
มุ่งคุ้มครองลูกจ้างจากการกระท าของบุคคลเหล่านั้นโดยตีความอย่างกว้าง แต่ไม่สามารถที่จะท าให้ปัญหา
เหล่านั้นหมดไปได้ ส าหรับปัจจัยที่ท าให้สถานการณ์ดังกล่าวรุนแรง เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีอ านาจบังคับ
บัญชา หรือมีอ านาจที่เหนือกว่าบุคคลที่เป็นลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังค าสั่งและอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชา หากขัดขืนหรือไม่ยินยอมย่อมมีผลต่อการท างานในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นต่อไป  ด้วยเหตุผล
เนื่องจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อลูกจ้างที่ไม่สามารถทนท างานต่อไปได้อย่างปกติสุข 
(ปภาศรี บัวสรรค์, 2560, น. 63) หากลูกจ้างขัดขืนหรือไม่ยินยอมตามความต้องการอาจได้รับผลร้ายเกี่ยวกับ
การท างานโดยต้องถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายหน้าที่ให้เกิดความยากล าบากในการท างาน 
เกิดความไม่มั่นคงต่อหน้าที่การงานหรือไม่เติบโตในหน้าที่การงาน จึงไม่กล้าเรียกร้องสิทธิและด าเนินคดีต่อ
บุคคลดังกล่าว บางรายอาจต้องทนทุกข์ในการท างาน เกิดความเครียดและตกอยู่ในภาวะกดดัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและสภาพจิตใจเกิดความย่ าแย่  
 

อภิปรายผล 
 บทลงโทษทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดรูปแบบ
การลงโทษเพียงการปรับประการเดียวโดยการบังคับเอาผู้กระท าความผิดเป็นจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในค า
พิพากษาของศาลเท่านั้น โดยไม่มีบทลงโทษประการอ่ืนควบคู่ไปด้วยกัน อีกทั้งผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็น
นายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีท าให้บุคคลนั้นไม่
ส านึกในการกระท าและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้าง นอกจากนี้ยัง ไม่มีการก าหนดอัตราส่วนของความ
รุนแรงของโทษไว้โดยแบ่งตามอ านาจในการบังคับบัญชาของบุคคลตามที่ก าหนดในมารตรา 16 ท าให้บุคคล
เหล่านั้นได้รับบทลงโทษเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบังคับบัญชาโดยตรงหรือโดยอ้อม ท าให้ไม่เกิด
ความรู้สึกเกรงกลัวไม่เกิดการข่มขู่เพ่ือยับยั้งหรือส่งผลในเชิงการปราบปรามตามทฤษฎีการลงโทษเท่าที่ควร 
แต่ยังคงกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างต่อไป ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุง
บทลงโทษทางกฎหมายโดยก าหนดรูปแบบการลงโทษประการอ่ืนควบคู่กับการลงโทษปรับ และก าหนดความ
รุนแรงของบทลงโทษทางกฎหมายตามล าดับอ านาจในการบังคับบัญชาของบุคคลเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความ
เกรงกลัวและส่งผลให้การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างในที่ท างานลดลงต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นผู้ เขียนจึงก าหนดข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ข้อ เพ่ือให้เกิดการ

คุ้มครองลูกจ้างจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 

1.1 ควรน ารูปแบบการลงโทษทางอาญาโดยจ าคุกมาลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ควบคู่กับการลงโทษด้วยวิธีการปรับ เนื่องจากเป็นการกระท าที่



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
878 

ละเมดิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกจ้าง หากบุคคลเหล่านั้นได้รับการลงโทษที่กระท าต่อเสรีภาพย่อมเกิดการ
เข็ดหลาบไม่กล้ากระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศซ้ าอีก และในขณะเดียวกันเป็นการยับยังให้บุคคล
ทั่วไปไม่กล้ากระท าในลักษณะเดียวกันตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory) ส่งผลให้
การล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างลดลงและได้รับการคุ้มครองมากขึ้นโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายอย่างแทจ้ริง 

1.2 ควรแบ่งระดับการลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ได้รับการลงโทษในระดับที่แตกต่างกัน โดยยึดอ านาจในการบังคับบัญชาหรือ
การให้คุณหรือให้โทษมาเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ หากบุคคลนั้นมีอ านาจในการบังคับบัญชาลูกจ้างคนนั้นโดยตรง มี
ส่วนในการให้คุณหรือให้โทษโดยตรงจะได้รับการลงโทษที่รุนแรงหรือสูงกว่าผู้ที่มิได้มีอ านาจในการบังคับบัญชา
โดยตรงหรือห่างออกไป เนื่องจากบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลในการกดดันให้ลูกจ้างไม่สามารถ
ทนท างานต่อไปได้  
 2. ข้อเสนอแนะทางสังคม  

ควรสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลูกจ้างในการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง โดยบุคคลที่
ท างานในสถานประกอบกิจการเดียวกันควรช่วยกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตา รวมทั้งร้องเรียนหรือแจ้งเบาะ
แก่คณะท างานของสถานประกอบการนั้นๆ ที่จัดตั้งขึ้นของแต่ละสถานประกอบการ เมื่อพบเห็นการกระท าอัน
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้าง เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ส่งผลให้บุคคลดังนั้นไม่
กล้ากระท าในลักษณะดังกล่าวซ้ าขึ้นอีก นอกจากนี้ควรมีช่องทางในการร้องเรียนการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่
หลากหลายในแต่ละสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาขอรับความช่วยเหลือโดยตรง ช่องทางการ
ร้องเรียนทางโชเชี่ยลมีเดียต่างๆ หรือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้   
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การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
คิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 380 คน โดยการใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ ในการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง  

ผลการศึกษาความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยกออกเป็น 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านความเสมอภาค พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวมในระดับมาก  ด้านการเลือกตั้ง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ทางการเมือง โดยรวมในระดับมาก  ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยรวมในระดับมาก     

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกค่างความคิดเห็นทางการเมือง    
ของนักศึกษา โดยจ าแนกตามเพศและอายุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น  
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน   

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา ประชนทุกคนควรมีสิทธิ 
ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทุกคน  
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Abstract 

This study aims 1) to study the political opinions of students in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University 2) to compare the 
political opinions of students Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha 
Rajabhat University 3) to study suggestions about the political opinions of students in the 
Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University The sample 
group used in the study was students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University, academic year 2018, amount 380 people by using the 
formula of Taro Yamane to calculate the sample size. 

The results of the political opinions of the students found that students have 
political opinions at a medium level and when divided into 3 aspects, with details as 
follows: Equality: It is found that students have political opinions at a high level. In the 
election, students have political opinions. In general, it was found that the students had 
political opinions at a high level. 

Hypothesis test results by comparing comparative analysis of students' political 
opinions by gender and age with the following details students of different genders have 
comment political is no different. Students of different ages There are different political 
opinions. 

The results of the analysis of the suggestions regarding the political opinions of 
students Everyone should have the right to vote for political opinions. 

 
Keywords : Political opinions, Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat 
University 
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บทน า 
การเมืองประเทศไทยมีระบบการปกครองมายาวนานจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อปี พ.ศ.2475 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดมา จนมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยนานประมาณ 86 ปีการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา โดยมีการยึดอ านาจการ
ปกครองจากฝ่ายพลเรือนโดยฝ่ายทหารโดยการยึดอ านาจแต่ละครั้งจะอ้างเหตุผลแห่งการยึดอ านาจต่างกันไป 
เช่น อ้างเหตุ คนในชาติแตกความสามัคคี มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เหตุผลมีการคอรัปชั่นใน
ฝ่ายรัฐบาลบ้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองระยะคือการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันและการปกครองที่คาดว่าจะเกิดต่อไปในอนาคต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยปัจจุบัน จะมีสถาบันทางการเมือง มีพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหารจัดการพรรคการเมือง มี
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย หัวหน้าพรรคสองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ
กรรมการบริหารพรรค ฝ่ายต่างๆ ขึ้นเป็นพรรคการเมือง ด าเนินการกิจการทางการเมือง เพ่ือสนองความ
ต้องการ ของประชาชน ที่จะต้องได้จากการเลือกตั้ง มีนโยบายพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่ละพรรค
การเมืองก็มีการพัฒนาพรรค แข่งขันกันเสนอนโยบายต่างๆ ต่อประชาชนให้มีทางเลือก สุดแต่ประชาชนจะ
ชอบระบอบแบบใด ของพรรคการเมืองใด เมื่อถึงกรอบเวลาที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด พรรคต่างๆก็
เสนอนโยบายเข้าสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินเลือกตั้งลงคะแนนพรรคใดที่ได้เสียงข้างมาก จะมีโอกาส
รวบรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งรัฐบาลตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยเพ่ือเข้าร่วมบริหาร
ประเทศ ฝ่ายที่ได้คะแนนน้อยหรือรองลงมา ก็เป็นฝ่ายค้าน มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล  
คัดค้านตรวจสอบงานที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาหรือบริหารงานผิดพลาด มี
การทุจริตแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งประชาชนแต่ละคนต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง 
ปัจจุบัน เรื่องการเมืองก็เป็นที่หน้าจับตามองโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความสนใจเรื่องการเมืองไทยที่มาก  
ขึ้นกว่าอดีต 

ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์มีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการ 
กระทบกระทั่ง และละเมิดสิทธิเสรีภาพของของผู้อ่ืนได้ เพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจความ 
คิดเห็นที่ดีต่อทางการเมือง และการมีอุดมคติทางการเมืองการปกครอง  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นปัญหาที่กระทบต่อภาพรวมสมควรมีการศึกษาถึงต้นเหตุของ 
ปัญหา เพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ 
คิดเห็นทางการเมือง ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความเสมอภาค ด้านการเลือกตั้ง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเช่นไร เพ่ือจะได้น าผลการวิจัย ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประชาชนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองด้านความเสมอภาค ด้านการเลือกตั้ง ด้านอุดมการณ์

ทางการเมือง ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่เก่ียวข้องกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง ดังต่อไปนี้     

1)แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น    
อ านวย เขียวประชุม (2541 : 43) ได้สรุปความหมาย ความคิดเห็นไว้ว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล ที่  

มีต่อ สิ่งใด สิ่ง หนึ่ง โดยอาศัยพื้นฐาน ประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อม ของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ในการ แสดงออกและความรู้สึกของบุคคลนั้น จะเป็นไปตามทัศนคติของบุคคล  

สุพัตรา สุภาพ (2520 : 28) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดโดยเฉพาะ ด้วยการพูด หรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์  
และ พฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาปละประเมินค าก่อนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก  
ซ่ึง การแสดงออกนี้จะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนได้ 

2)แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
วิสุทธิ์ โพธิแท่น (2524 : 63) ให้ความหมาย “การเลือกตั้ง” ว่า การที่บุคคลได้เลือกบุคคลหนึ่งหรือ

บุคคลจ านวนหนึ่งจากหลายๆคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจ านวนหนึ่ง
จากบัญชีรายชื่อหลายๆ บัญชี เพื่อให้ไปกระท าการอันหนึ่งอันใดแทนตน 

ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมือง (Political 

Participation) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่มีนโยบายตรง
กับความต้องการของตนเอง ให้ไปใช้อธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรม เพ่ือลดภาวะความตึงเครียด ขจัด
ความขัดแย้ง หรือสืบต่ออ านาจและเป็นกลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่ด ารงต าแหน่ง จากการเลือกตั้งตระหนัก
อยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตทางการเมืองของตน ด้วย
การเลือกและเลือกตนกลับมาท าหน้าที่ผู้แทนอีก ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีผลต่อการพัฒนาทางการ เมือง โดย
ประชาชนจะส านึกถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเลือกรัฐบาล  
3) แนวความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง 

สุขุม นวลสกุล (2542) ได้ใหค้วามหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองไว้ว่า อุดมการณ์เป็นคุณลักษณะ
ประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในชุมชนการเมืองทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนการเมืองในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งสมัยเดิม
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นั้นอุดมการณ์ที่ส าคัญ คือ อุดมการณ์ทางศาสนา และ อุดมการณ์ทางศีลธรรม อุดมการณ์ทั้งสองอุดมการณ์นี้
นอกจากจะพบในยุคสมัยดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างง่ายๆ อุดมการณ์ทางศาสนา และทางศีลธรรมยังมีความส าคัญอยู่มากต่อมาเมื่อวิทยาการก้าวหน้า สังคม
ที่เปลี่ยนไป วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ช่วยท าให้สังคมเจริญขึ้น แต่พร้อมกันนั้นปัญหาต่างๆ ก็ได้เกิดตาม
มากมาย เป็นปัญหาของมนุษย์ในสังคมใหม่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาการที่มีบทบาทในสังคม ที่ก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นหลายอย่างหลายประการ มีความยุ่งยากสับสนโดยเฉพาะในสังคมอุตสาหกรรม แม้จะมีอุดมการณ์ แม้จะมี
อุดมการณ์ทางศาสนา และศีลธรรมช่วยในการด าเนินอยู่ก็ตาม แต่ก็มีอุดมการณ์ใหม่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจาก
อิทธิพลของสังคมอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมเดิม ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้นได้
ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็นของความอยู่รอด และเพ่ือที่จะด ารงชีวิต
อย่างมีหลักประกันในสังคมแบบใหม่ ท าให้มนุษย์พัฒนาอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบันขึ้น
เช่น อุดมการณ์ที่ได้มากจากลัทธิการเมือง และเศรษฐกิจแบบสังคมยอมรับ นิยมปฏิวัติ เสรีนิยม สังคมนิยม
ประชาธิปไตย เป็นต้นอุดมการณ์เหล่านี้ได้ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมในยุคปั จจุบัน แต่
ขณะเดียวกันก็มีผลบังคับกลไกทางการเมือง ความมั่นหมาย และระบบการเมือง การปกครองของชุมชนทาง
การเมืองใดๆให้ผันแปรไปตามเจตนารมณ์นั้นๆ 
ซึ่งอุดมการณ์นั้นมีหน้าที่ และ ประโยชน์ พอสรุปได้ดังนี้คือ 

 1) อุดมการณ์ช่วยท าให้เกิดความชอบธรรม (Legitimize) ในระบบการปกครองซึ่งในยุคแห่ง
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความเชื่อในอุดมการณ์ “เทวาสิทธิ์” มีส่วนช่วยให้บ้านเมืองอยู่ในความเรียบร้อย 
เพราะราษฎรสามัญมีความรู้สึกว่าตนไม่ได้ถูก ฟ้าลิขิต ให้เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้น า ส่วนในยุคที่อุดมการณ์
ประชาธิปไตยฟูเฟ่ืองย่อมมีสถาบันรัฐสภา และอ่ืนๆเพ่ือแสดงให้เห็นว่าราษฎรมีบทบาทในการปกครองอย่าง
น้อยก็โดยทางอ้อม หรือโดยมีสิทธิเพียงนานๆครั้งก็ตาม 

 2) อุดมการณ์ช่วยท าให้เกิดความชอบธรรมส าหรับการเรียกร้อง หรือปกป้องผลประโยชน์
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม คนบางกลุ่มรู้สึกว่าตนเองจะได้รับผลประโยชน์จากการที่ รัฐบาลมีบทบาทน้อย โดย
ปล่อยให้ปัจเจกชนมีบทบาทมากย่อมสนับสนุนแนวคิดแบบที่ตนต้องการ เช่นระบบเสรีนิยมแบบเก่า หรือบาง
กลุ่มอาจจะต้องการอิสระเต็มที่จนถึงขนาดสนับสนุนให้มีอุดมการณ์แบบรัฐนิยม คือไม่ให้มีองค์กรการทางเมือง
ระดับชาติ 

 3) อุดมการณ์ช่วยให้ล้มเลิกความชอบธรรมของระบบการเมือง อุดมการณ์มีหน้าที่และ
ประโยชน์ทั้งทางบก และทางลบ หรือสามารถบ่อนท าลายระบบการเมืองการปกครองที่มีอยู่เดิมได้ ตัวอย่าง 
ได้แก่ อุดมการณ์ชาตินิยมสามารถท าลายระบบจักรวรรดินิยม ลงได้ 
4) ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดทางการเมือง  

4.1 ความหมายของทฤษฎีการเมือง  
 ทฤษฎีการเมือง ความหมายจากพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2493 ได้ให้ค านิยาย
ของค าว่า ทฤษฎี ดังนี้  
 ทฤษฎี ได้แก่ ความเห็น การเห็นใจด้วย ลักษณะที่คิดคาดเอาตามวิชาตรงกันข้ามกับภาคปฏิบัติ 
(theory) 
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 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2529) ได้อธิบายไว้ว่า “ทฤษฎี” เป็นภาษาสันสฤต หากเป็นบาลีคือ ทิฏฐิ 
ซึ่งแปลว่า ความเห็น  

4.2 ความหมาย และลักษณะของทฤษฎีการเมือง 
   ทฤษฎีการเมือง (Political Theory) เป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ และถือเป็นสาขาหนึ่งของวิชา
ปรัชญา ด้วยในการศึกษาทฤษฎีการเมืองนั้น มีศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องด้วยและ ควรทราบถึงความหมาย ศัพท์
เหล่านี้ได้แก่ ความคิดเห็นทางการเมือง (Political Ideology) สังกัปทางการเมือง (Political Concepts) ลัทธิ
การเมือง (Political Ism) ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเมืองดังกล่าวมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ความคิดเห็นทางการเมือง (Political Thought) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง อย่า 
กว้างๆ ความคิดเห็นทางการเมืองมีแนวโน้มเน้นหนักไปทางด้านพรรณนา (descriptive) และมักเน้นหนัก 
ความคิดเชิงประวัติศาสตร์ คือเป็นการเรียงล าดับว่าใครคิดอย่างใด โดยปกติไม่ค่อยมีการแยกเป็นหัวข้อ
วิเคราะห์ 
 2) ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) เป็นการศึกษาการเมืองในระดับลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้รู้แจ้ง ปรัชญาการเมืองมักเน้นหลักจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักการหรือเหตุผลที่ถูกต้อง และมี
คุณธรรม ถือเป็นรากฐานของการเมืองแต่ละแบบ ปรัชญาการเมือง อาจมีลักษณะที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ คือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ และมุ่งค้นหาสิ่งต่างๆ หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในส่วนที่
วิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึง 
 3) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มักใช้ในรูปของความเชื่อ และความคิดในระดับไม่
ลึกซึ้งนัก เน้นเรื่องความเชื่อความศรัทธามากกว่าเหตุผล แต่อุดมการณ์ทางการเมืองมีผลในการยึดถือ และมัก 
เป็นพลังผลักดันให้เกิดการกระท า หรือมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้น และอุดมการณ์นั้นไม่จ าเป็นต้อง
เป็นสิ่งถูกต้อง หรือหลักของศีลธรรมคุณธรรม แต่เป็นความคิดหรือความเชื่อที่ ปลูกฝังเพ่ือให้เกิดผลทางการ
เมือง 
 4) สังกัปทางการ (Political Concenpts) หมายถึง ความคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับศัพท์เชิงนามทาง
การเมือง เช่น ความยุติธรรม, จุดหมายแห่งรัฐ, ผู้ปกครองที่ดี,สิทธิเสรีภาพของแต่ละคน ทฤษฎีการเมือง
พยายามความความเก่ียวโยงระหว่างสังกัปต่างๆ ดังกล่าว โดยให้ต้องด้วยเหตุผลและความเหมาะสม 
 5) ลัทธิการเมือง (Political Lsm) ได้แก่ หลักการทางเมืองซึ่งลักษณะผสมผสานจากความคิดเห็นหรือ
ทฤษฎีของเมธี หลายท่านประกอบกันเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับระบบเมือง ซึ่งชี้แนะการจัดวางอ านาจ , 
โครงสร้างทางการเมือง, ความเกี่ยวพันระหว่างองค์การที่ใช้อ านาจกับบุคคล ,และประโยชน์คุณค่าที่จะบังคับ
ขึ้นในการปฏิบัติตามลัทธิ ซึ่งลัทธิการหนึ่งๆ อาจก่อให้เกิดลัทธิการเมืองได้เมือง กว่าเป็นหนึ่งลัทธิ  
ลักษณะของทฤษฎีการเมือง   

   1) ทฤษฎีการเมืองมีลักษณะชัดเจนและแน่นอนกว่าปรัชญาทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ที่เก่ียวกับสาระค าอธิบายและความหมายโดยทั่วไปทฤษฎีการเมืองจะเป็นผลเนื่องมาจากการศึกษาค้นคว้าและ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงที่อาจยอมรับกันได้ (แต่ยังไม่เป็นความจริงแท้สมบูรณ์เหมือนกับวิทยาศาสตร์) 

   2) ทฤษฎีการเมืองจะมีลักษณะที่ส าคัญอย่างน้อยสามประการคือ(1)ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆที่
ได้มาจากการศึกษารวบรวมความเป็นจริง(2)ลักษณะทั่วไปซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบข้อมูล
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เหล่านั้นจากสภาพที่เป็นจริงในสังคม (3)คุณค่าซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่เพ่ิงจะบังเกิดขึ้นได้และหน้าที่จะเป็นผล
เพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

  3) ทฤษฎีการเมืองเสนอแนะเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของรัฐหรือการปกครองได้ด้วยจุดหมายไป
ทางนี้เป็นเรื่องส าคัญเช่นทฤษฎีการเมืองจะให้แนวความคิดดังนี้ความหมายของวัตถุประสงค์และจุดหมาย
ปลายทางของการปกครองโอกาสที่จะเข้าถึงจุดหมายไปทางดังกล่าว 

คือการลงทุนหรือราคาของการที่จะได้ซึ่งจุดหมายไปทางที่ได้ก าหนดขึ้นรวมตลอดถึงผลข้างเคียงที่
อาจจะเกิดขึ้นผลที่ตามมาจากการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งการเสี่ยงภัยต่างๆที่ อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัตินั้นปรากฏการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าเพ่ือให้เข้าถึงซ่ึงจุดหมายปลายทาง 

4.3 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเมือง 
ทฤษฎีการเมืองมุ่งให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องที่ส าคัญต่อไปนี้คือ 
1) เกี่ยวกับกลุ่มซึ่งหมายถึงกลุ่มอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล 
2) เกี่ยวกับดุลยภาพหมายถึงสภาวะที่สามารถด ารงคงอยู่ได้ 
3) เกี่ยวกับอ านาจการควบคุมและอิทธิพลปัจจุบันถือว่าเป็นแนวความคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งในทฤษฎี

การเมือง 
4) การด าเนินการหรือการปฎิบัติการหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มในสภาวะการอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหวัง 
5) ชนชั้นน าหมายถึงกลุ่มผู้น าหรือชนชั้นน าซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในทุกระบบการเมือง 
6) การตัดสินใจถือว่าเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานประการหนึ่งในทางการเมืองระบบกระบวนการและผล

ของการตัดสินใจเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะแห่งระบบการเมืองต่างๆได้ 
7) ปฏิกิริยาและเกมหมายถึงการกระท าที่มีลักษณะโต้ตอบต่อการกระท าใดใดเป็นการศึกษาใน 

ท านองคาดคะเนว่าปฏิกิริยาตอบโต้ตอบควรจะเป็นประเภทใดในความคิดในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดใน
ระบบรองของแนวความคิดที่เก่ียวกับการตัดสินใจ  

8) หน้าที่หมายถึงการมุ่งศึกษาหน้าที่หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บังเกิดผลหน้าที่เหล่านี้บางครั้งก็ 
อาจจะมีผลกระทบต่อสังคมหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนสังคมนั้นได้เช่นหน้าที่ของความเชื่อแบบ แผน
แห่งพฤติกรรมสถาบันและวิทยาศาสตร์   

แนวความคิด (8ประการ) ดังกล่าวข้างต้นนี้นับเป็นเรื่องใหม่ในที่สดีการเมืองแต่แนวความคิดที่มีอยู่  
เดิมของทฤษฎีการเมืองนั้นยังมีความคิดที่สัมพันธ์อยู่เชียงสถาบันรัฐบาลเสรีภาพความยุติธรรมความเสมอ  
ภาคอ านาจอธิปไตยและลักษณะส าคัญสากลของมนุษย์ เป็นต้น   

กล่าวสรุป ทฤษฎีการเมืองช่วยให้วิชาการปกครองหรือวิ ชารัฐศาสตร์มีลักษณะ เป็นปึกแผ่น มี
กฎเกณฑ์ และ มีความแน่นอนมากขึ้น   
5)งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อุทัย หงส์มณี (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอ านาจอธิปไตยของประชาชน ด้านเสรีภาพ อยู่ในระดับมากและ                
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ด้านความเสมอภาค  อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ นักศึกษาที่มี เพศ และ อายุ มีความคิดเห็นทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่แตกต่างกัน 

สมโชค เหมือนสุดใจ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นทางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมือง             
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และ เพศ ต่างกัน โดยรวม          
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาและรายได้           
ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมแตกต่างกัน                
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

กรุณา ขันทอง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส์  
(ไทยแลนด์ )จ ากัด มหาชนโดยรวมทั้ง 3 ด้าน 1)ด้านรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย                        
2) ด้าน อุดมการณ์ของประชาธิปไตยและ 3) ด้านการเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก พนักงานบริษัท รอยัลอินดัส
ตรีส์  (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ภูมิล าเนาแตกต่างกัน         
มีความรู้ เรื่องประชาธิปไตยโดยรวมทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นทางการเมือง ผู้วิจัยได้ศึกษางานของ อุทัย หงส์มณี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม แล้วน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้   
ดังนี้ 

          ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
    
                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 5,437 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ            

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-ดา้นความเสมอภาค 

-ดา้นการเลือกตั้ง 

-ดา้นอุดมการณ์ทางการเมือง 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 380 คน        
ซึ่งได้จากวิธีการค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน่  
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและใบเก็บรวมรวบข้อมูลด้วยตนเอง  
      2. รวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 380 ชุด ครบถ้วนแล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และจัดล าดับข้อมูล 
      3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.น าแบบสอบถามความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ได้รับกลับคืนและคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

2. เกณฑ์การแปลความหมาย ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยรวบรวมคะแนนที่ได้ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการก าหนดช่องกว้างระหว่างระดับ โดยพิจารณาระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  
 ระดับค่าเฉลี่ย =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด  =           5-1        =      0.8  
     จ านวนชั้น                5  
 ระดับคะแนน  ช่วงค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย  
  5  4.20-5.00  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  4  3.40-4.19  ระดับความคิดเห็นมาก  
  3  2.60-3.39  ระดับความคิดเห็นปานกลาง   
  2  1.80-2.59  ระดบัความคิดเห็นน้อย  
  1  1.00-1.79  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 ต่อมาคือ เพศชาย จ านวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ38.70 มีอายุ  ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 อายุ 20 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.50 อายุ 21 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 และ อายุ 22 ปี ขึ้นไป จ านวน 38 คน      
คิดเป็นร้อยละ 10.0 

2) ผลการศึกษาความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเม่ือแยกออกเป็น 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ด้านความเสมอภาค พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวม ในระดับมาก 
 2.ด้านการเลือกตั้ง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวม ในระดับมาก 

3.ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวม                   
ในระดับมาก  
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3) ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกค่างความคิดเห็นทางการเมือง  

ของนักศึกษา โดยจ าแนกตามเพศและอายุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   1.นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

เพศ n X S.D. t Sig.(2-
tailed) 

ชาย 
หญิง 

147 
233 

4.04 
4.05 

0.126 
0.124 

-1.140 0.255 

 
2.นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน 

อายุ  SS  df  MS  F  Sig.  
 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม  

0.192  
5.780  

3  
376  

0.064  
0.015  

4.155  0.006  

 รวม 5.972  379        
 
4) ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษา มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 1.ประชนทุกคนควรมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทุกคน 

2.รัฐบาลควรให้เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด 
3.ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จ ากัดว่าจะอยู่ในชนชั้นอะไรก็ตาม 

 
อภิปรายผล 

1) ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ผลการศึกษา ความคิด เห็นทางการเมืองของนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา                             
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นทางเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก                    
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันไป อาจเป็นเพราะช่วงอายุ ความรู้ทางด้าน
สังคม การเมือง และมีความคิดที่แตกต่างกันไป ในเรื่องการเมือง ด้านความเสมอภาค ด้านการเลือกตั้ง และ
ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง  จึงท าให้นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุทัย หงส์มณี (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา                

ความคิดเห็นทางการเมือง  X S.D. แปลผล 
1.ด้านความเสมอภาค  
2.ด้านการเลือกตั้ง  
3.ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง  

4.15  
3.88  
4.13  

0.254  
0.203  
0.190  

มาก  
มาก  
มาก 

 รวม 3.80 0.215 มาก 
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มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรอนงค์  เพ็ชรรัตน์ (2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพนักงานเทสบาลสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ใน ระดับปานกลาง 

1.1)  ด้านความเสมอภาค พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันในสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
การศึกษาของเด็กยากไร้ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านรถบริการรับส่งสาธารณะ ควรให้ประชาชนทุกคนได้มี
ความเท่าเทียวกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 ความยุติธรรมในสังคม คือการ เปิดโอกาสให้มนุษย์มีความ
เท่าเทียมกันในสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งมีค่าแปลผล ด้านความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความคิดเห็น
เรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรมในสังคม คือการ เปิดโอกาสให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันในสังคมในด้าน
ต่างๆ เพราะว่าสังคมปัจจัยไม่ค่อยมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในเรื่องของความเท่า
เทียม ความเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ความเสมอภาค ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกต้องได้รับสิทธิความเท่า
เทียมต่างๆเท่ากัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 5 ประชาชนทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีค่าแปลผล ด้านความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ประชาชนทุกคน
จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงทุกคนอย่างเท่าเทียว ซึ่ง ประชาชนทุกคจะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องท าอยู่แล้ว แต่บางสถานที่รัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

1.2) ด้านการเลือกตั้ง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า การออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการบังคับหรือการกระท า
ใดๆ ที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจากเจตจ านงที่แท้จริงของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 5 การออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการบังคับหรือการกระท าใดๆ ที่เป็น
เหตุให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจากเจตจ านงที่แท้จริงของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งมีค่าแปลผล ด้านการ
เลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า การออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยอิสระ ไม่ใช่จากการบังคับ
หรือการกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งได้ข้อมูลอันเป็นเท็จมา ซึ่งไม่ใช่ความจริงข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 4 เมื่อเกิดความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งสามารถขัดแย้งได้ ซึงมีค่าแปลผล ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับ 
ปานกลาง อธิบายได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านการเลือกตั้ง เมื่อเกิดความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง
สามารถขัดแย้งได้ ซึ่งหากเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นจริง ประชาชนทุกคนสามารถขัดแย้งได้ แต่ไม่ใช่ การตั้ง
มอบก่อมอบ ซึ่งการเลือกตั้งนั้น เป็นสิทธิหน้าที่ของ ประชาชนทุกคนที่จะออกไปแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การเลือกตั้ง ที่ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาส
ให้แก่สามัญชนโดยทั่วไปและการมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทั่ วๆไปในกิจการสาธารณะของการเลือกตั้งครั้งนี้ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมือง 

1.3) ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อธิบายได้ว่า ประชาชนมีเสรีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเต็มที่โดยไม่ค านึงว่า
แตกต่างหรือขัดแย้ง กับนโยบายของรัฐ ประชาชนทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ใน
มุมความคิดในด้านอุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองต้องปกครองโดยหลักนิติธรรม  อุดมการณ์เป็น
คุณลักษณะประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในชุมชนการเมืองทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนการเมืองในอดีตหรือปัจจุบัน 
ซึ่งสมัยเดิมนั้นอุดมการณ์ที่ส าคัญ คือ อุดมการณ์ทางศาสนา และ อุดมการณ์ทางศีลธรรม อุดมการณ์ทั้งสอง
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อุดมการณ์นี้นอกจากจะพบในยุคสมัยดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ อุดมการณ์ทางศาสนา และทางศีลธรรมยังมี  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 ประชน
ทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนา และความเชื่อต่างๆ ตามลัทธิของตัวเองได้อย่างเสรี ซึ่งมีค่าแปลผล ด้าน
อุดมการณ์ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะชาติไหน ทุกคนมีสิทธิ
ในการนับถือศาสนา และความเชื่อต่างๆ ต่างคนต่างมีอุดมการณ์ในความเชื่อที่แตกต่างกันไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ข้อ 3 ประชาชนทุกคนมีแนวความคิดความเชื่อเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม  ซึ่งมีค่า
แปลผล ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า  ทุกคนมีแนวความคิด ความเชื่อ 
ไม่ว่าจะทางศาสนา หรือ เรื่องอ่ืนๆ ต่างคนก็มีความคิด ความเชื่อที่ต่างกันไป ตามวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา 
ที่ตนเองนั้นนับถือ  

2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เพศ 
เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลต่อการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพราะนักศึกษา
มีความคิดเห็นทางการเมือง ด้านความเสมอภาค ด้านการเลือกตั้ง และ ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกัน 
จึงท าให้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย หงส์มณี (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย มหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 

2.2) นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน        
ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า อายุเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ก็มีส่วนที่ท าให้มี ผล
ต่อความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันคือ ด้านการเลือกตั้ง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อุทัย หงส์มณี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย มหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย            
ผลการวิจับพบว่า นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นรายด้านตามล าดับดังนี้ 
1. ด้านความเสมอภาค ซึ่งมีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรรักษาระดับนี้ไว้ เพ่ือให้ ปลูกฝัง

ความรู้ความเข้าใจ ด้านความเสมอภาค เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และน าไปพัฒนาสังคมต่อไปให้ได้ระดับมากท่ีสุด 
2. ด้านการเลือกตั้ง ซึ่งมีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรให้ความรู้แก่การเลือกตั้งแก่

นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งให้มากที่สุด เพ่ือที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มากที่สุด 

3. ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งมีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรรักษาระดับนี้ไว้ เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และตระหนักถึงคุณค่า อันจะน าไปสู่การพัฒนาต่อไปให้
ได้ระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอเพื่อการวิจัย 
1. ควรมีการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือท าให้เกิด

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป 
2. ควรมีการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นทางการเมือง ของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
3. ควรมีการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นทางการเมือง ของนักศึกษาที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ เมธี สูตรสุคนธ์ และ                                  
อาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้กรุณาที่ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่าง
วิจัยนี้ มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ที่ได้ชี้แนะแนวทางในการท าบทความวิจัยและ 
ช่วยเหลือประสานงานและด าเนินการในเรื่องการน าเสนอให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนนีกศึกษาที่ เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการตอบแบบสอบถามดพ่ือการวิจัยนี้ 

คุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครู คณาจารย์ทุก 
ท่าน ที่กรุณาอบรมสั่งสอน ให้ความรัก ความเมตตา และประสิทธิประสาทวิชาการความรู้ แก่ผู้วิจัย ให้มีความ 
เจริญก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ   
การสมรส และระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ และเพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยก าหนดกลุ่มขนาดตัวอย่าง
ด้วยสูตรการค านวณของ Taro Yamane จ านวน 398 คน โดยใช้ระดับความเชื่อมมั่นที่ 95% เครื่องมือที่ใช้
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาและด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง พบว่าประชาชนที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดงต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนมีร่วม, การพัฒนา, ท้องถิ่น, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

The purpose of this research is to study and Including to compare the level of public 
participation of people in the development of Din Dang District, Bangkok by gender, age, 
education level, occupation, income, marital status, and the duration of living in the area. 
And to know the problems, obstacles, and suggestions about the participation of people in 
the development of Din Dang District, Bangkok. This research is a quantitative research. The 
sample size is determined by 398 Taro Ya mane calculation formulas, with a connection 
level of 95%. The tools for data collection are questionnaires.   

The research  found that 
1) The level of people that participation in the development of Din Dang area, 

Bangkok. In general, it is at a low level.  When considering each side in order from the 
average, it was found that the highest was the participation in monitoring and 
evaluation.  Next was the participation in finding the problem and what cause the problem. 
And participation in operations and the participation in planning of activities respectively 

2) Comparative results of public participation in local development in Din Dang 
District. Found that people with gender, age, education level, occupation, income, marital 
status, and the duration of living in different area. The number that shown on the 
participation of people is different as 0.05. 
 
Keywords : participation, development, Local, Din Dang District, Bangkok. 
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บทน า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขาง โดยไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการ

ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นด้วย เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และส่วนราชการมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น (ณัฐหทัย เดโชพัฒน์ชาญานิน, 2556)  

กรุงเทพมหานครมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต และเขตดินแดงเป็น 1 ในนั้น เขตดิน
แดงมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ทั่วไปจะเป็นแหล่งการค้า การบริการ และ แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น
เป็นอย่างมาก (ส านักงานเขตดินแดง, 2561)  จากการที่ในชุมชนมีผู้อาศัยอยู่จ านวนมากนี้จึงท าให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามขึ้นมามากมาย ทั้งด้านชุมชนแออัด ปัญหาด้านขยะต่าง ๆ การปกครองที่ไม่ครอบคลุม หากให้
องค์กรฝ่ายปกครองของส านักงานเขตท าหน้าที่ดูแลฝ่ายเดียวคงไม่สามารถดูแลปัญหาทั้งหมดได้อย่างทั่งถึงการ
แก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งประชาชนในท้องถิ่นท่ีต้องมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น
การพัฒนาท้องถิ่น ช่วยกันดูแลในส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น จะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น 
ผู้วิจัยจึงท าวิจัยนี้ขึ้นมาเพ่ือที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” 
เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมชอง
ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ประชาชนในเขตดินแดง กรุงเพทมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่อาศัย ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เจริญ ภัสระ (2540, อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่น, 2558 ) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 

หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประชาชนยอมรับผิดชอบและกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน และ ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทรรศนะที่แตกต่างกันอีก 4 ความหมาย 
ดังนี้ 

1.1. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการของประชาชน ซึ่ง
ตลอดระยะวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการได้เพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่ 

1.2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามรถของ
ตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐีกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม และใน
การมีส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการเรียนรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิต
ของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

1.3. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหา ของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความ
ช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 

1.4. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส 
และได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนิกคิด แสดงซึ่งสั่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลัง
เผชิญ และแสดงออกซ่ึงวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนามารวมกับค าว่าท้องถิ่นจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งหวังผลเฉพาะให้เกิดขึ้นแก่

ชาวบ้านหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2550) 

2.1 สาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่ง
พัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ 
รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม 
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทระพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล 
ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี” เพ่ือให้การพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
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1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น 
ชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข็งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์บน
พ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพมีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและบริหารบนฐานความรู้และนวัตกรรมใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยควบคู่กับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศและการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พลังงาน 
กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

3. ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั้งยืน เป็นธรรม และมีการ
สร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผ่นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริตยุติธรรมรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจ่าย
อ านาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
ใช้ทรัพยากรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบตูไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเบีน
องศ์รวมที่ม ี"คนเป็นศูนย์คลางการพัฒนา" ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 โดยให้ความส าคัญกับการปัญหา
จากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วง และสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกขณะเดียวกันมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2549) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า  

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต ประชาชนนในเขต
เทศบาลนครรังสิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของเทศบาลนครรังสิตในด้านการตัดสินใจมากที่สุดรองลงมาได้แก่ 
ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการด าเนินการและด้านการประเมินผลตามล าดับ 

2.เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
จ าแนกตามปัจจุบันส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกันมีระดับมีส่วยร่วมที่แตกต่างกันมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ .05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส 
แตกต่างกันไม่พบความแตกต่างการมีส่วยร่วมด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

วันกวี คุมคง (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมมรการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและด้านการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ
การมีส่วยร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง พบว่า 
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในเขตแหลมฉบังซึ่งประชาชนที่มีระยะเวลา
การอยู่อาศัยมนเขตพ้ืนที่มากกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด เขตพ้ืนที่การอยู่อาศัยใน 5 
ต าบล ได้แก่ ต าบลทุ่งสุขลา ต าบลบึง ต าบลหนองขาม ต าบลบางละมุง ต าบลสุรศักดิ์ พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีนโยบายในการให้
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมรการพัฒนา โดยอาจผ่านผู้น าชุมชนหรือ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รถประชาสัมพันธ์ เคเบิ้ลทีวี ฯ และควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีกิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

โสภิดา ศรีนุ่น (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ส่วยใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระกับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ มากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และน้อยที่สุด 
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ และพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และ อาชีพ 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลวง พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นตอนการวางแผน และการประเมินผลการด าเนินงานตามชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการก าหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท า
โครงการโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และส่งมาให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขตด าเนิ นการตามแผน 
ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดนโยบาย หรือโครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนล่าง (Top-Down Policy 
Formulation)และการประเมินก็เป็นการประเมินด้านเดียวเช่นกัน แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน
การปฏิบัติหรือด าเนินการตามชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้ น ตั้งแต่ขั้นตอนการ
คัดเลือกแกนน าชุมชน และอบรมวิทยาการกระบวน ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ขั้นตอน
การส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการยกร่างแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จนถึงขั้นตอนน าเสนอแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อส านักงานเขต นั้น จะพบว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งทางด้านของภาครัฐคือ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เอง หรือภาคประชาชนเอง เกิดขึ้นมากมาย เช่น การอบรมคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างพอเพียงใน
การสร้างวิทยากรกระบวนการได้ และขั้นตอนที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการเกิดความรู้
ความเข้าใจยังไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดและทฤษฎีของ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2538,หน้า272-273) โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้  

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพการสมรส และ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่  

2. ตัวแปรตาม มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลงาน  
 
 ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” 

นี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดินแดง กรุเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 
72,669 คน (ข้อมูลประจ าปี พ.ศ.2562) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ให้มีได้ ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดับการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.รายได้ต่อเดือน 

6.สถานภาพการสมรส 

7.ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนท่ี 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

1. ด้านการมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 

3. ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน 

4.ด้านการมสี่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ โดยมี สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการบรรยาย
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบค่าที (T-test)    
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะ
ทดสอบด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 และเพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7รองลงมา คือ อายุ 31-40ปี 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมา 
ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 คน และ อายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ตอนที่ 2 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับแรก คือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ( ̅ = 2.45) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้น
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ( ̅ = 2.40) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 2.37) และด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ( ̅ = 2.37) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในพื้นที่เขตดินแดง 

ระดับความพึงพอใจ 
ล าดับ 

Mean S.D.  แปลผล 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2.40 0.738 น้อย 2 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 2.37 0.657 น้อย 4 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2.37 0.662 น้อย 3 
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 2.45 0.696 น้อย 1 

ภาพรวม 2.40 0.598 น้อย  
 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ 0.926 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 
0.05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่ง
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(4) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 จงึยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(5) จ าแนกตามรายได้ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(6) จ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มี
สถานภาพการสมรสต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงโดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(7) จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่า
ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่
เขตดินแดงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เขตดินแดง 
เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้ สถานภาพ

การสมรส 
ระยะเวลา
ที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ 

1. ด้านการมสี่วนร่วมในการค้นปญัหาและ
สาเหตุของปัญหา 

0.745 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม 

0.391 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3. ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน 0.924 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4.ด้านการมสี่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงาน 

0.383 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ภาพรวม 0.926 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1.ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

1. การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 398 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่างตั้งแต่ 20-30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มี รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
10001-20000บาท/เดือน สถานภาพการสมรสคือโสด และ ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่คือ 5-15 ปี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนในพื้นท่ีเขตดินแดง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักและไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่
เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552, น.19) 
กล่าวว่า เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหลายเงื่อนไข โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ ประชาชน
ต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ าเป็นต้องไปเรียนหนังสือตามภารกิจประจ าวันอย่างต่อเนื่อง จึงอาจไม่มีเวลาพอที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผ ลให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย 

ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีเพศท่ีแตกต่างกัน ระดับ
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานไม่ต่างกัน และระดับการมีส่วนร่วมด้าน
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การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ความแตกต่างในด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหาระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเพศชายและเพศหญิงอาจด้วยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่ามีเวลาอยู่ในพ้ืนที่มากกว่าและอาจจะ
มีมุมมองและความละเอียดที่ต่างกัน การแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงอาจท าให้เพศชายและเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นริศ ข านุรักษ์ (2548อ้างในถึงตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล,2555) พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินงานพัฒนาชนบทของสภาต าบล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 อาจเป็นไปได้ว่า 
ประชาชนเพศหญิงซึ่งมีจ านวนมากกว่าเพศชายและมีเวลาว่างที่อยู่ กับพ้ืนที่มากกว่าเพศชาย จึงได้มีส่วนร่วม
ในการส ารวจข้อมูลเพ่ือคันหาปัญหา ร่วมจัดล าดับ ความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ร่วมในการ
ตัดสินใจเลือก/ความต้องการของประชาชนในชุมชนชุมชนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอแนะให้เทศบาลมีการ
สนับสนุนและให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือน าไปเสนอแผนงาน/โครงการในการจัดทแผนพัฒนา
เทศบาล มากกว่าประชาชนเพศชาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่มีอายุที่แตกต่างกัน ระดับการ
มีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในช่วงวัยที่ต่างมีความรับผิดชอบที่ต่างกัน ช่วงอายุ
ประชาชนที่ต่ ากว่า 20 ปีอาจมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาเล่าเรียนจึงไม่สามารถเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้
เท่าที่ควร และประชาชนที่ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปอาจมีปัญหาในด้านสุขภาพต่างๆ จึงอาจส่งผลให้ช่วงอายุที่
แตกต่างกัน มีระดับของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรเจิด สอพิ
มาย (2550 อ้างในถึง วิษณุ หยกจินดาม, 2557) พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าประชาชน
ที่ม ีอายุน้อยอาจจะยงัไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ยังมองไม่ออกว่าการมีส่วนร่วมส าคัญ เพียงใด ซึ่ง
ต่างจากประชาชนที่มีอายุมากกว่า ที่มีประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน มองภาพได้  กว้างกว่าและเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จึงมีระดับการมีส่วนร่วมต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในทุกระดับการศึกษามีความคิด มี
หลักการในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดงที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวินท์ ศาสน
พิทักษ์และวิมลรัตน์ ยิ้มละมัย (2549) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ ในภาพรวมมีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนในทุกระดับการศึกษามี
ความคิดในเรื่องของการให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน โดย
ผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงมักจะเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย
กว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่น้อยกว่า 
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ปัจจัยส่วนบุคคล (อาชีพ) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ระดับ
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายแตกต่างกัน ช่วงเวลาว่าง
ของประชาชนจึงไม่ตรงกัน จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ซึ่งที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ (2553อ้างในถึง วิษณุ หยกจินดาม, 2557) พบว่าประชาชน
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวมรายด้านแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าประชาชนที่ต่างอาชีพกัน ย่อมมีมุมมองและประสบการณ์ที่เกิด
จากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตน จึงอาจท าให้เกิดความแตกต่างเรื่องความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยส่วนบุคคล (รายได้ต่อเดือน) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่มีรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงกว่า มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มากกว่าประชาชนที่มีรายได้อยู่ ในระดับต่ ากว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จอหน์และนอร์แมน (John,Norman,1997, p97 อ้างในถึง โสภิดา ศรีนุ่น,2558 ) 
ได้ศึกษา กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคคลมีหลายปัจจัย โดยหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญ คือรายได้ 
เป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างทางสังคม เหตุที่รายได้รับเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการมีส่วนร่วมนั้น เป็นเพราะว่า
การเข้าไปมีส่วนร่วมมิได้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดมมิต้องแลกกับสิ่งใด อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเสียโอกาสใน
การกระท าสิ่งอ่ืนเมื่อพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีฐานะในเชิงรายได้และในทาง
สังคมสูงมักจะม่ีวนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ า 

ปัจจัยส่วนบุคคล (สถานภาพการสมรส) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่มีสถานภาพ
การสมรสที่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเพราะว่าสถานภาพเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานภาพ
ทางสังคมของบุคคลให้ผู้อ่ืนรับรู้และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีวิจัยที่สอดคล้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล (ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่) พบว่า ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทีมี
ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา
และสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่
ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่นานกว่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
มากกว่าประชาชนที่ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันก วี คุ้มคง 
(2557)พบว่าระยะเวลาการอยู่อาศัยมากกว่า20ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าระยะเวลาการอยู่
อาศัย 16-20ป,ี11-15ปี,6-10ปี,1-5ปี ตามล าดับ 

 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
906 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรท าการศึกษา ด้านต่าง ๆ ของนโยบายที่มีอยู่ แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือที่จะได้

ข้อมูลของนโยบายที่มีคุณภาพในการน าไปใช้  
2. ควรจะศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของประชาชนที่มีส่วนร่วมในด้านการ

พัฒนา เพ่ือน าผลการศึกษาไปก าหนดกลยุทธ์และนโยบาลในการท างานของส านักงานเขต 
ข้อเสนอแนะ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. การท าวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลของส านักงานเขตอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกันนี้เพ่ือจะได้น า

ข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 
 2. การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปเห็นควรให้ผู้วิจัยท่านต่อไป 

ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานครนี้ส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ของอาจารย์์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซึ่ งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

ขอขอบพระคุณส านักงานเขตดินแดง และประชาชนในเขตดินแดง ที่ได้กรุณาให้ผู้วิจัยได้เข้าไป เก็บ
รวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจจนเก็บข้อมูลได้ครบถ้วยสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัย และ   2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  จ านวนทั้งสิ้น 6 ,221 คน  ซึ่งใช้สูตรค านวณของยามาเน่ 
(Yamane, 1973) โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 375.83 คน  
ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการค านวน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติค่าที (T-test) และค่าเอฟ (F-test) โดยใช้การสังเคราะห์และความแปรปรวนทางเดียว 
(One WayANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษา ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับน้อย  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ การใช้
ยานพาหนะและนักศึกษาที่มีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักศึกษาที่มีอายุ ระดับชั้นปี และประสบการณ์การขับขี่ มี
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ความปลอดภัย, นักศึกษา 
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Abstract 

The purposes of this study are to study road use behavior for safety, and to compare 
road use behavior of Humanities and Social Sciences students in Suan Sunandha Rajabhat 
University by separating into individual factors. The participants are 6,221 Humanities and 
Social Sciences students in Suan Sunandha Rajabhat University. The study conducted with 
Yamane’s formula (Yamane, 1973). Statistical significance level is defined at 0.05. There are 
375.83 samplings, so researchers specify 400 samplings to prevent calculation mistake. 
Instrument for study is questionnaire. Statistics for analyzing data are average and standard 
deviation. Hypothesis is tested by T-test and F-test with OneWayANOVA. Statistical 
significance level is defined at 0.05.  

The results indicate that road use behavior of Humanities and Social Sciences 
students in Suan Sunandha Rajabhat University is in low level. In consideration with each 
point, acknowledgement benefits of following traffic regulations have the highest average, 
with medium level. The second high average is road use behavior for students’ safety. 
Hypothesis testing found that students with different genders, vehicles, and authorized and 
unauthorized driving license have different road use behavior for safety, with statistical 
significance level of .05. Students with different ages, years, and driving experiences have no 
different road use behavior for safety. 

 
Keywords : Behavior, Safety, Students 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตการอุบัติเหตุจราจรมากเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย

เป็น รองประเทศมาเลเซีย พม่า และฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เสียชีวิต 14,033 คนต่อปี และบาดเจ็บจ านวน 
104,725 คนต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียถึง 254,935 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 ของ 
GDP และประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกในองค์กรสหประชาชาติ จึงได้สนองตอบต่อปฏิญญา
มอสโก โดยก าหนดให้ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายเพ่ือ
ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลง ให้ไม่เกินอัตรา 10 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญโดยการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ (กระทรวง  สาธารณสุข, 
2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง
ตั้งอยู่ใน 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริเวณรอบข้างซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย
ดุสิตและโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคือถนนราชวิถีถือว่าเป็นเส้นทาง
หลักท่ีผู้คนนิยมใช้ในการเดินทางไปท างานและรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยดุสิตที่มีจ านวนมาก ท าให้ถนนราชวิถีมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น จึงเป็นเหตุให้พ้ืนที่นี้เป็น
จุดส าคัญท่ีเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเป็นหลัก 

จากการสังเกตผู้วิจัยเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่อนข้างใช้รถใช้ถนนกันเป็น
จ านวนมากผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
สมมติฐาน 

 นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยที่ต่างกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.  ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 6,221คน (สถิติ
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจากฝ่ายวิชาการ ในปี พ.ศ.2561) 
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ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นปี ประสบการณ์การขับ

ขี ่ยานพานะที่ใช ้ใบอนุญาติขับขีแ่ละการรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา 
ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

แนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2553 ได้ให้ความหมายของอุบัติภัย คือ ภัยที่เกิดจากการขาด

ความส านึกของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนากระท า แต่อาจกระท า โดยประมาทเลินเล่อ ขาดความรู้ 
ไม่มีสติควบคุม รีบร้อน เหน็ดเหนื่อยและง่วงนอน และแบ่งพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุไว้ 2 ประการ 
ดังนี้ 

1. ความบกพร่องของคน หรือผู้ใช้ทาง ซึ่งท าให้เกิดอุบัติภัยถึงร้อยละ 85 โดยพบว่า      
1.1 ผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยที่ส าคัญที่สุด และมีปัญหาในการแก้ไข พฤติกรรมให้

ปลอดภัยได้ยากมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความ ประมาท ขาดความ
ระมัดระวัง ขาดความช านาญในการขับขี่ มีความผิดปกติทางด้านร่างกายและ จิตใจ ขาดความรู้ในเรื่องกฎแห่ง
ความปลอดภัย เมาสุรา และเสพยาบ้า เป็นต้น  

1.2 คนโดยสารและคนเดินเท้า ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาดความระมัดระวังไม่ข้าม ถนนตรงทางข้าม 
หรือสะพานลอย ไม่ข้ามถนนเมื่อรถติดไฟแดง ห้อยโหนหรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของ ร่ายกายออกนอกตัวรถ 

2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติภัย ร้อยละ15 สาเหตุจาก สิ่งแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัย ได้แก่ สภาพของถนนช ารุดบกพร่อง สภาพของถนนไม่มีมาตรฐาน  สภาพดินฟ้าอากาศมีทัศนะวิสัย
ไม่ดี กฎระเบียบของการจราจรที่ใช้อยู่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับสภาพ สังคมปัจจุบัน  

2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน พบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการคือ  

1) ปัจจัยด้านผู้ขับข่ี เนื่องจากผู้ขับขี่ (Driver) เป็นตัวการที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุโดยตรง เพราะผู้
ขับขี่เป็นคนบังคับ และควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการบังคับรถเพ่ือหลีกเลี่ยง การเกิด
อุบัติเหตุและการบังคับรถที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุ   

2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ  ยานพาหนะที่มีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาที่ดี ก่อนใช้งานตลอดจนยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจะเป็นสาเหตุท าให้เกิด อุบัติเหตุ
จราจรได้  

3) ปัจจัยด้านถนน  ถนนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการจราจร หากถนนมีการ
ออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หรือมีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดี
อาจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 
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4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของถนน อาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุจราจรได้ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของถนน อาจแยกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้อุปสรรค
ทาง ธรรมชาติ อุปสรรคท่ีเกิดจากการกระท าของคน และสิ่งกีดขวางบนช่องจราจร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าทฤษฎีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุของ (คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ , 2553) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ โดย 
ก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับชั้นปี ประสบการณ์การขับขี่  ยานพานะที่ใช้ ใบอนุญาติขับขี่ ตัว
แปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร 
                         ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” เป็นวิจัยเชงิปริมาณ (Survey research) โดยมีเครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของจ านวนนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375.83 คน 
โดยการค านวณ จากสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 886-887)  โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
ให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการค านวน   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. อายุ 
2. เพศ 

3. ระดับชั้นปี 
4. ประสบการณ์การขับขี่ 
5. ยานพานะที่ใช้ 
6. ใบอนุญาตขับข่ี 

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 

- การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 
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วิธีการค านวน        n =      N 
1 + Ne2 

    n  =       6,221 
           1+6,221(0.05)2 

              n   =   375.83 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถิติพรรณนา โดยหา ค่าเฉลี่ย 

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ าแนกตาม เพศและการมีใบอนุญาติขับขี่ ใช้สถิติ T – test และอายุ ระดับชั้นปี  
ประสบการณ์การขับขี่ และยานพาหนะที่ใช้  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แล้วน ามา
เทียบกับเกณฑ์ 

 
ผลการวิจัย 

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( ̅ = 2.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ล าดับแรก คือ การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.46) และ
รองลงมา คือ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระดับน้อย ( ̅ = 1.93 ) ตามล าดับ  ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัย ระดับการมีส่วนร่วม  

ล าดับ Mean S.D. ตัวแปร 
1. การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความ
ปลอดภัย  

2.46 .414 ปานกลาง 1 

2.พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัย 1.93 .186 น้อย 2 
รวม 2.20 .241 น้อย  

 
3. การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน

เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ

ใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .281 ค่านักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนเพือ่ความปลอดภัยไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) จ าแนกตามระดับชั้นปี พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .477 นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีต่างกัน  มี
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

(4) จ าแนกตามใบอนุญาตขับขี่ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .020 นักศึกษาที่มีใบอนุญาตขับขี่ต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่  
ตั้งไว้ 

(5) จ าแนกตามประสบการณ์การขับขี่ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .286 นักศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ขับขี่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05  จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(6) จ าแนกตามยานพาหนะ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .021 นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยแตกต่างกัน  Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัง
ตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(n=400) 
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษา 

อาย ุ
 

เพศ 
 

ระดับชั้นป ี ใบอนุญาต
ขับข่ี 

ประสบการณ์
การขับขี ่

ยานพาหนะ 
 

1.การรับรูผ้ลดีของการปฏิบตัิ
ตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภยั 

.473 .038* .092 .374 .001* .015* 

2.พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อ
ความปลอดภัย 

.000* .026* .467 .000* .000* .000* 

ภาพรวม .281 .008* .477 .020* .286 .021* 
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุมาจาก นักศึกษามักจะละเมิดกฎจราจร การคิดว่ากฎหมายจ ากัด
ความเร็วไม่มีประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุ การสวมหมวกกันน็อคขณะออกถนนใหญ่เท่านั้น  

การขับรถย้อนศร การละเลยกฎเพ่ือจะให้พ้นจากสภาพการจราจร และการชะลอรถขณะสัญญาณไฟ
จราจรสีส้ม/เหลือง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กาญจน์กรอง สุอังคะ , 2559) ศึกษาเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์  ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วัดที่มีค่าเป็น บวก 4 ตัว คือ การใช้
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ความเร็ว การฝ่าฝืนกฎจราจร ความกล้าท้าทาย และความประมาทจากการขับขี่ หมายความว่า ถ้าผู้ขับขี่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการความเร็ว การฝ่าฝืนกฎจราจร และความประมาทจากการขับขี่มากขึ้นพฤติกรรมเสี่ยงใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะเพ่ิมข้ึน  

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้านการขับรถด้วยความเร็วท าให้เกิดความสนุก การขับรถด้วยความเร็ว  
ไม่เกิน 90กม./ชม. การข้ามถนนทันทีเมื่อรถว่างโดยไม่รอสัญญาณไฟจราจร ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือ
สะพานลอย และการเดินบนถนนเมื่อบนฟุตปาธมีสิ่งกีดขวาง สอดคล้องตาม กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522  ลักษณะ 5 ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับความเร็วของรถ มาตราที่ 67 ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วย
อัตราความเร็วตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง และมาตรา 68 ผู้
ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอื่นเเซงหรือผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถต้องลดความเร็วของรถ ลักษณะ 
13 คนเดินเท้า มาตราที่ 103 ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า
หรือไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตนมาตรา 104 ภายในระยะไม่
เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามมาตรา105 คนเดินเท้าซึ่งประสงค์
จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่
ปรากฏต่อหน้า ผู้วิจัยคาดว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรจึงท า
ให้ผลการวิจัยออกมาได้ผลน้อย ซึ่งสอดคล้องตาม ทฤษฎีแนวทางการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจาก
การจราจรตามหลักการ 3E (วิจิตร บุญยะโหตระ,2538) ในด้านการศึกษา (Education) การให้การศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนเพ่ือปรับปรุง คนขับรถ คนเดินเท้าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จั ก
รับผิดชอบเข้าใจกฎข้อบังคับและการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างจิตส านึกที่
ต้องมีให้กันและกันเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในสังคม  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือในส่วนของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีการ
จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎจราจรโดยเฉพาะเรื่อง การสวม
หมวกนิรภัย การข้ามถนนตรงทางม้าลาย การซ้อนสาม การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ การขับขี่ด้วยความไม่
ประมาท แก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

2. ทางด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

3. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือในส่วนของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีความ
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึก ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพของนักศึกษา
โดยเฉพาะเพศหญิง กลุ่มคนที่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาติขับขี่  ให้มีความตระหนักถึงอันตราย
จากการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจะความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ด้วย เช่น ลักษณะบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างและประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของ

นักศึกษาคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะอาจารย์วันจักร  น้อยจันทร์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษาชี้แจง แนะน า 
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่องานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงพ่ีสาวและน้องสาว ครอบครัวของข้าพเจ้า ที่ให้เงินทุน
สนับสนุนและก าลังใจที่ดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการใช้โปรแกรมค านวนและ
ขอขอบคุณนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ความร่วมมือใน
การท าแบบทดสอบครั้งนี้ จนท าให้วิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ประสิทธิภาพการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

นูรฮายาตี มะสาแม1, บุญวัฒน์ สว่างวงศ์2, วันจักร น้อยจันทร์3 

1สาขาวิชาการบรหิารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
E-mail : Mee.nurhayatee2540@gmail.com1, wanchak.no@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพที่
ประชาชนได้รับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตาม
สถานภาพทั่วไป เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มา
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ ประชาชนจ านวน 400 คน ซึ่งได้มาจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane ) เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-
test, F-test และANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( ̅=3.46, S.D.=0.35) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิภาพที่ประชาชนได้รับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับประสิทธิภาพที่ได้รับการให้บริการไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มี
ระดับประสิทธิภาพที่ได้รับการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, การให้บริการ, องค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
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Abstract 

This study was designed to 1) study the efficiency on public service of Yee Ngor 
subdistrict administrative organization in Yee Ngor, Narathiwat Province. 2) compare 
influential factors on the levels of the efficiency on public service of Yee Ngor subdistrict 
administrative organization in Yee Ngor, Narathiwat province. The quantitative research 
method and questionnaire were employed and utilized. The sample included 400 people 
who were serviced at Yee Ngor subdistrict administrative organization in Yee Ngor, Narathiwat 
province. They were calculated by using Taro Yamane formula. This study also deployed the 
statistical application of mean, standard deviation or S.D., T-test, F-test. 

The study found that 1) the overall efficiency on public service of Yee Ngor 
subdistrict administrative organization in Yee Ngor, Narathiwat province was at moderate 
level ( ̅=3.46, S.D.=0.35).  2) Those who had different sex didn’t have different involvement 
in the levels of the efficiency on public service at significance level 0.05. 3) Those who had 
different age, educational level, occupation, or salary had different involvement in the levels 
of the efficiency on public service at significance level 0.05.  
 
Keywords : Efficiency, Public Service, Yee Ngor subdistrict administrative organization, 
Narathiwat province 
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บทน า 
รูปแบบปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเอง ในการ

บริหารจัดการดูแลท้องถิ่นของตัวเองมีตั้งแต่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจที่เล็กที่สุดเพ่ือดูแลระดับต าบลให้มีการพัฒนา
และเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่าส่วนรวมเกิดจากองค์ประกอบ
ส่วนย่อย ถ้าส่วนย่อยเจริญก้าวหน้าส่วนรวมก็ย่อมเจริญตามไปด้วย (เฉลิมพร อภิชนาพงศ์,2553) ซึ่งสรุปได้ว่า
ส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมบริการที่มี ทั้งหมดเป็น 2 ส่วน คือ 1. บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การให้บริการที่
ให้แก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการให้บริการที่กระจายกันไปทั้งพ้ืนที่ โดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องมาขอรับ
บริการโดยตรง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถรับบริการได้ เช่น กิจกรรมการป้องกันน้ าท่วม การระบาย
น้ า การซ่อมแซมถนนทางเท้า การบริการจัดเก็บขยะ การดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้า 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (สกุณา เจริญกล้า,2557)  2. บริการเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นการให้บริการ
แก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการโดยเฉพาะ มีข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้
คอยให้บริการ ณ ที่ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข งานทะเบียน
ราษฎร์ งานโรงเรียนและงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ (ปรัชญากร คิสาลัง, 2557)  

ประสิทธิภาพในการท างาน เกิดจากความพึงพอใจในการท างานของบุคคลากรในองค์กรเช่นกัน ซึ่งมี
ผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย กล่าวได้ว่าหากองค์กรใดบุคคลากรไม่มี
ความพึงพอใจในการท างาน ก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้คุณภาพของงานลดลง และเป็นผลเสียต่อองค์กร ท าให้งานเกิดความเสียหาย และท าให้เกิดปัญหาทางวินัย
ได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างาน ก็ย่อมส่งผลทางบวกต่อ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรนั้นๆ หากหน่วยงานใดเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรใน
หน่วยงานของตน และมีความเข้าใจในปัจจัย หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่
เสมอว่า ความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์และเวลา 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ ตั้งอยู่เลขที่ 227/5 หมู่ 2 บ้านกูเล็ง ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส มีภารกิจหน้าที่จะต้องด าเนินการให้บริการแก่ประชาชนตามวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาต าบลยี่งอก้าวหน้า  เพ่ือมุ่งหวังจะให้บริการขององค์การด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุด การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การจึง
จ าเป็นต้องได้รับการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ ในการตัดสินใจ วางแผน 
พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือ
ประชาชน และสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจประสิทธิภาพของ
ประชาชนที่มารับบริการว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น (องค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ, 2561) 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการ จึงสนใจศึกษาการมีประสิทธิภาพ      
ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือที่จะสามารถน าผลที่ได้จาก
การศึกษาเสนอ ปรับปรุง แก้ไข การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอ
ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพที่ประชาชนได้รับบจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามสถานภาพทั่วไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเรื่อง ประสิทธภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด

นราธิวาส ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นอนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวัดผลการท างานขององค์กร

เน้นการท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมาก 
น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมาก น้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง หมายถึง การท างานให้
ได้ปริมาณและคุณภาพมากองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อ
ส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงานและงบประมาณน้อย 

รพี แก้วเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510) ได้ให้ความหมายค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความ
คล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยน าเข้าหรือความพึงพอใจ และณัฐกูล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ (2550) สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing 

Association : AMA) ได้ให้ค าจากดความของค าว่า “บริการ” หมายถึง กิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้รับได้การบริการไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงอยู่กับการขายสินค้าหรือการ
บริการอ่ืนการบริการอาจจะใช้สินค้าหรือไม่ใช้สินค้าเป็นองค์ประกอบก็ได้ และหากมีการใช้สินค้าเป็น
องค์ประกอบ ก็จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นไปให้ผู้รับบริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ชนะดา วีระพันธ์. (2555) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดีว่า มีหลักการดังต่อไปนี้ 

     1. การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนใหญ่ 
  2. การให้บริการโดยยึดหลักความสม่ าเสมอ 
  3. การให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
  4. การให้บริการโดยยึดหลักประหยัด 
  5. การให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
สุนารี แสงพยุห์, (2557) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า กลุ่มคนหรือหน่วยงานที่มี    

อ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนโดยส่วนรวมมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ส่วน 

1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 
2. ปัจจัยที่น าเข้าหรือทรัพยากร 
3. กระบวนการและกิจกรรม 
4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 
5. ช่องทางการให้บริการ 
6. ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุทัย หิรัญโต, (2523 ,หน้า 2) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้

ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ บางอย่าง โดยด าเนินการกันเอง เพ่ือบ าบัด
ความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น 

 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรต้น (Independent Variables)                     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได้ 

 

 ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
 ด้านอาคารสถานที่ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ 
 ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 6,876 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ, 2561)ได้ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้วิธีค านวณจากสูตรของ Yamane  ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบ
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บังเอิญ โดยแจกแบบสอบถามแก่ผู้มาขอรับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2562  

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจ านวน 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปในแต่ละด้าน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

จ าแนกตามสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยี่

งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 = มาก
ที่สุด 4= มาก 3=ปางกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด จ านวน 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  

การวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

มีดังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อย

แล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

และพรรณนาการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅), และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ ระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ าแนก ตามสถานภาพทั่วไป 
สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 

 
ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหร์ะดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ                     ̅                                    ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                                 3.77  0.39                      มาก 
2. ด้านอาคาร/สถานที่    3.62  0.44                      มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   3.42  0.44                      ปานกลาง 
4. ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ    3.47  0.46                      ปานกลาง 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ    3.00  0.68                      ปานกลาง 
                  รวม                                            3.46  0.35                      ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅=3.46, S.D. =0.35) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 ซึ่งอยู่ใน
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ระดับมาก รองลงมาเป็นด้านอาคาร/สถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และด้านความรวดเร็วที่
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพที่ประชาชนได้รับการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

ตัวแปร  ̅ S.D F/T Sig คู่ท่ีแตกต่าง 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
3.47 
3.45 

 
0.383 
0.316 

 
.554 

 

 
0.572 

 
- 

อายุ 
   (1) ต่ ากว่า 25 ปี 
   (2) 26-35 ปี 
   (3) 36-45 ปี 
   (4) 46 ปีขึ้นไป 

 
3.28 
3.45 
3.70 
3.37 

 
0.225 
0.328 
0.413 
0.279 

24.558 0.000 (1)<(2), (1)<(3), 
(2)< (3), (2)> (4), 
(3)> (4) 

ระดับการศึกษา 
  (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  (2) ปริญญาตรี 
  (3) ปริญญาตรีโทหรือสูงกว่า 

 
3.37 
3.60 
3.13 

 

 
0.318 
0.360 
0.101 

29.617 0.000 (1)<(2), (1)>(3), (2)> 
(3) 

อาชีพ 
   (1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   (2) พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
   (3) ธุรกิจส่วนตัว 
   (4) เกษตรกร 
   (5) ค้าขาย 
   (6) รับจ้าง 

 
3.52 
3.50 
3.57 
3.36 
3.47 
3.37 

 
0.402 
0.192 
0.375 
0.279 
0.456 
0.295 

4.502 0.001 
 

(1)>(4), (1)>(6), (3)> 
(4), (3)>(6) 

 
รายได้ 
(1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 
(2) 5,001-10,000 บาท 
(3) 10,000-15,000 บาท 
(4) 15,001-20,000 บาท 
(5) 20,001 บาทข้ึนไป 

 
3.80 
3.39 
3.64 
3.44 

 
3.38 

 
0.138 
0.317 
0.477 
0.349 

 
0.202 

 
11.23 

 
0.000 

 
(1)>(2), (1)>(4), (1)> 
(5), (2)<(3), (3)>(4), 
(3)> (5) 
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.572 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย เพศหญิงมี
ระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ระดับประสิทธิภาพการ
ได้รับบริการ แตกต่างกัน ( Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 จึงต้องน าผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 25 ปี ระดับประสิทธิภาพการได้รับ
บริการแตกต่างกับกลุ่มอายุ 26-35 ปี (sig. =.001) และกลุ่ม 36-45 ปี (sig. =.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กลุ่มอายุ 26-35 ปี ระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่มอายุ 36-45 ปี( sig. 
=.000) และกลุ่ม 46 ปีขึ้นไป (sig. = .040) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มอายุ 36-45 ปี 
ระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่มอายุ 46 ปีขึ้นไป (sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ระดับ
ประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกัน ( Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 จึงต้องน าผล
การวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
ระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่มปริญญาตรี (sig. =.000) และปริญญาโทหรือสูงกว่า (sig. 
=.007) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มปริญญาตรี ระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการ
แตกต่างกับกลุ่มปริญญาโทหรือสูงกว่า ( sig. =.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ระดับประสิทธิภาพการได้รับ
บริการ แตกต่างกัน ( Sig. = .001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 จึงต้องน าผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับประสิทธิภาพการ
ได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่มเกษตรกร (sig. =.006)  แลกลุ่มรับจ้าง (sig. =.002) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กลุ่มธุรกิจส่วนตัว ระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่มเกษตรกร (sig. = .001) 
และกลุ่มรับจ้าง (sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
จ าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ระดับประสิทธิภาพการได้รับ
บริการแตกต่างกัน ( Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 จึงต้องน าผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือทดสอบว่ารายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มต่ ากว่า 5,000 บาท ระดับประสิทธิภาพการได้รับ
บริการแตกต่างกับกลุ่ม 5,001-10,000 บาท (sig. =.000) และกลุ่ม 15,001-20,000 บาท (sig. =.001) และ
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กลุ่ม 20,001 บาทขึ้นไป (sig. =.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่ม 5,001-10,000 บาท ระดับ
ประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่ม10,001-15,000 บาท ( sig. =.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05กลุ่ม10,001-15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพการได้รับบริการแตกต่างกับกลุ่ม15,001-20,000 
บาท (sig. = .000) และกลุ่ม 20,001 บาทข้ึนไป (sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส พบว่าระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยูในระดับปานกลาง 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร/สถานที่ มีความเห็นอยู่ในระดับ
มาก ส่วนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
บริการมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะมี
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประชาชนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05  ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
1. ระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยูในระดับปานกลาง เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร/สถานที่ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการมี
ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่มารับบริการกับต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส  พอใจกับประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ ในด้านบุคคลและสถานที่
ภายนอก คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร/สถานที่ มากกว่าด้านที่เป็น วัตถุสิ่งของภายใน คือด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ และด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ สามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้ชัดเจน แต่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้าน
อาคาร/สถานที่ ซึ่งเป็นบุคคลและสถานที่ภายนอก ไม่มีเครื่องมือที่วัดได้ ชัดเจนจากภายนอก หรือสัมผัสได้ว่า
ไม่อยู่ในระดับที่คงที่สม ่าเสมอ ท าให้ประชาชนที่มารับ บริการกับต าบลยี่งอมีความคิดเห็นดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งแย้งกับการศึกษาของ กาญจนา ทับทิมทอง (2551) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
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ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย พบว่าประสิทธิภารการ
ให้บริการของต าบลวังน้อย มีประสิทฺธิภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีประสิทฺธิภาพ
การให้บริการมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ ด้าน
อาคาร/สถานที่ และด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านพนักงานผู้ให้บริการ   

2. เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลยี่งอ 
อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ แตกต่างกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนแตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนที่มีเพศ
แตกต่างกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่เพศเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้
กันอยู่แล้วว่า เพศชายหรือเพศหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งแย้งกับการศึกษาของ พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู  
(ผากา) (2554) เรื่องประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผล
การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น ไม่แตกต่างกัน ในส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ที่แตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น แตกต่างกัน  ใน
ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ (2555) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

อ่ืนๆ ในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสร้างมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนราธิวาส ท าให้เกิดการ
ให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาหา
ข้อเท็จจริง ว่าปัญหาเกิดจากสิ่งใดและน าผลที่ได้มาแก้ปัญหาให้มีการบริการที่ดีต่อองค์กรต่อไป 
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หนังสือและบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้งรายงายการศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
928 

เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา ทับทิมทอง. (2551). เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 

เฉลิมพร อภิชนาพงศ์. (2554). ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง. สุทธิปริทัศน์. 25 (77)กันยายน – ธันวาคม P.63-86.  

ชนะดา วีระพันธ์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ระพี แก้วเจริญ และ  ฑิตยา สุวรรณะชฎ. ( 2510). การแบ่งเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
ระดับ บริหารอาวโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านัก นายกรัฐมนตรี. 

ปรัชญากร คิสาลัง. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู (ผากา). (2554). ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สกุณา เจริญกล้า. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2544). สังคมวิทยาองค์การ.กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ (2550) พัฒนาการของนิยามการตลาดของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา . วารสารพัฒ

นบริหารศาตร์. 50(1) P 127-144. 
สุนารี แสงพยุห์. (2557). ปจจัยที่ส่งผลตอการสรางประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศกษา

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตร ดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการ
พัฒนา, สถาบันบัณฑตพิพัฒนบริหารศาสตร. 

อุทัย หิรัญโต, (2523). การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
องค์การบริหารส่ วนต าลยี่ งอ  .(2561) . ข้อมู ล พ้ืนฐานต าบล  เข้ าถึ งจาก 

http://abtyingo.go.th/?page_id=1223. เข้าถึง เมื่อวันทื่ 1 เษายน 2561. 

http://abtyingo.go.th/?page_id=1223.%20เข้าถึง


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
929 

การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ณัฐการณ์ เมืองราช1, วันจักร น้อยจันทร์2 
1สาขาวิชา การบริหารงานต ารวจ สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  

2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
Email: s59123450011@ssru.ac.th1, wanchak.no@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาระดับของการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง
บางปลากด จ านวน 137 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับของการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเวลา ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม พบว่า
บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน มีระดับการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม และ      
รายด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
ค าส าคัญ : การประเมิน, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร 
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Abstract 

The objectives of this research were to: (1) study level of self assessment on job 
performance efficiency of personnel in Nai Khlong Bang Pla Kot Subdistrict Administrative 
Organization (SAO), Phra Samut Chedi, Samut Prakan and ; (2) to compare the level of self 
assessment on job performance efficiency of personnel in Nai Khlong Bang Pla Kot SAO,            
Phra Samut Chedi, Samut Prakan. It was classified by personal factors. Suchas gender, age, 
educational background, job position, salary and job duration. The target group of 
population used to study was 137 personnel in Nai Khlong Bang Pla Kot SAO. The tool used 
to collect data was a questionnaire and statistic used to analyze data included mean, 
standard deviation, t-test and One-Way ANOVA, Least Significant Difference (LSD) determined 
the statistical significance at the level of 0.05. 

The result findings were as follows:   
1. The level of self assessment on job performance efficiency of personnel in Nai Khlong 

Bang Pla Kot Subdistrict Administrative Organization (SAO), Phra Samut Chedi, Samut Prakan in 
overall was at a high level. While considered in each dimension, ranking from the highest to the 
lowest as follows: job quality, followed by job quantity, expenditure and time, respectively.  

2. According to comparation in self assessment on job performance efficiency of 
personnel in Nai Khlong Bang Pla Kot Subdistrict Administrative Organization (SAO), Phra Samut 
Chedi, Samut Prakan, the overall was found that personnel in different gender, age, educational 
background, job position, salary and job duration had level of self assessment on job 
performance efficiency that was not different in the overall and factors. So, we rejected the 
hypothesis which was set up. 

 
Keywords : Assessment, Efficiency, Job performance, Personnel 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอ านาจ

หน้าที่บริหารจัดการ พัฒนาและสร้างความเจริญให้กับต าบล ดังนั้น ทุกองค์การบริหารส่วนต าบล มักมีปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลถูกก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนรวมทั้งผลจากการปรับปรุงฐานะ และ
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ลัดดา โกมล, 2551)   

เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน กระแสความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก จึงท าให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสอยู่ตลอดเวลา โดยมีการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เช่น การฝึกอบรมบุคลากร                 
การจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
พัฒนาองค์กรต่างๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัวของบุคคลผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือให้มีขีดความสามารถ และศักยภาพในการบริหารงานที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลง                 
ให้สามารถปฏิบัติงานที่หมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนา จะต้องอาศัยปัจจัยการบริหารต่างๆ เช่น คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)     
การจัดการ (Management) เครื่องจักร (Machine) การตลาด (Market) เทคนิคหรือวิธีการท างาน 
(Methods) และเวลา (Minute) ซึ่งปัจจัยการบริหารที่ส าคัญที่สุดคือ คนหรือบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่จัดการ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (โสภณ มณีชาติ และคณะ,2556) ด้วยเหตุนี้ บุคลากรในองค์กร จึง
เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ให้ด าเนินการไปตามระบบขององค์กรที่วางไว้ บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ถ้าบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวางเป้าหมายให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
และมีการวางแผนเวลาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรให้น้อย
ที่สุด ย่อมส่งผลให้องค์กรบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินตนเอง          
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอ       
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
องค์กรในปัจจุบัน องค์กรจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรซึ่งการที่
บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการเสียสละในการท างานของ
บุคลากรในองค์กร เพ่ือจะน าผลจากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในคลองบางปลากด จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับของการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์ การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัย  
ส่วนบุคคล  

สมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด แตกต่างกัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเอง 
   Boud (1995) ให้ความหมายของการประเมินตนเอง ว่าเป็นการอธิบายถึงมาตรฐานและ/หรือเกณฑ์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และ 
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 Airasian and Gullickson (2002, อ้างถึงใน ประกอบ กรณีกิจ, 2550: 76) ได้กล่าวว่า การประเมิน
ตนเอง ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1. การระบุหรือก าหนดขอบเขตของปัญหา 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศ 
  3. การสะท้อนความคิดและตัดสินใจ  
  4. การประยุกต์และปรับเปลี่ยน 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544, อ้างถึงใน เพ็ญศิริ อ่ิมอุดม, 2551: 27)  กล่าวถึง การประเมินตนเอง          
ที่แท้จริงแล้วนั้นคือ การรู้ตนเอง เป็นการประเมินขั้นสูง ดังคติชาวจีนที่ว่า“ รู้เขารู้เรา” เรามุ่งแต่การรู้เขา          
แต่ไม่ค านึงถึงการรู้เราว่าเป็นอย่างไร สมควรปรับปรุงตรงส่วนใด ซึ่งหมายความถึงการประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้รับรู้ตนตามความจริง (real self) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รูปแบบหนึ่งที่จะสามารถท าให้รู้ตนเองได้นั้นต้องมีการประเมินจากตนเองและผู้อ่ืน 
 กิจกรรมการประเมินตนเองได้ดียิ่งขึ้น (อรววรณ เหล่าอารีย์, 2549: 9) 
 S Staff, Strength, Sustainable อาศัยจุดแข็งด้านบุคลากรในหน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยความมั่นคงและยั่งยืน  
 M Measurement, Maintenance ต้องวัดได้โดยสร้าง quality indicators ธ ารงไว้ซึ่งกิจกรรมที่
ภาคภูมิใจของทีมงาน  
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 E Effectiveness, Efficiency ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเน้นผลผลิตโดยรวม 
(productivity) ต้องมีความคุ้มทุน และเป็นไปด้วยความประหยัดทรัพยากร 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Good, C.V. (1973 อ้างถึงใน พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, 2552: 13) ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสามารถในกระบวนการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์ตามความประสงค์ โดยใช้เวลาและ
ความพยายามเพียงเล็กน้อย 
 Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน สุธาสินี ไทรศรีวัฒนะ, 2556: 9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อ คือ 
 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์ คุ้มค่า และมีความ
พึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงาน ที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  
 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน   โดยผลงาน
ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผน 
บริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสม
กับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุน
น้อยและได้ก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด       
  
 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เดเนียล วิท (1967 อ้างถึงใน พระวรชัย  ปยุตฺโต, 2560) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า 
ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน       
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน   
 วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (1951 อ้างถึงใน พระวรชัย  ปยุตฺโต, 2560) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการ
บริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองท้องถิ่นเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้และฝึกฝนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และประสบการณ์ทางการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือจะท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นการตอบสนองความต้องการโดยรวมของประชาชน  
ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชุติมา ม่วงมณี (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า  มิติที่มีค่าสูงสุด คือ มิติผลผลิตและผลลัพธ์ รองลงมาคือ มิติกระบวนการ
บริหาร และมิติที่มีค่าต่ าสุดคือ มิติค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต 2. ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 
พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กรต่างกัน มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 สุธาสินี ไทรศรีวัฒนะ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง
มากที่สุด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับต าแหน่งข้าราชการ มีอัตราเงินเดือน 
ระหว่าง 10,001 -20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 -10 ปี  2. ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา  ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย ตามล าดับ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัจจัยที่อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดได้แก่  ด้านความมั่นคงในการท างาน ปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่  ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ลัดดา โกมล (2551) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรการบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1.พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพอยู่ในระดับสูงมีด้านการ
ปฏิบัติงาน  ด้านความคิดสร้างสรรค์,ด้านการมีส่วนร่วม,ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ,ด้านเทคนิคความรู้ และ
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ และความสามารถในด้านทักษะการบริหารงาน อยู่ระดับ            
ปานกลาง 2.พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 ส่วนพนักงาน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน               
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 3.พนักงานมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 1) พนักงานควรมีการฝึกอบรม ทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน                  
2) องค์กรควรก าหนดนโยบาย หรือวางแนวทางในการพัฒนาพนักงานและองค์กร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3) ควรจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นจูง
ใจให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจที่ดี  ในการปฏิบัติงาน 4)หน่วยงานควรจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และน า
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เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อย่างถูกต้องและแม่นย า   
ในการปฏิบัติงานของพนักงานมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ            
และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 137 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด : 2562) 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือขอหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะ
ท าการวิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล  
 1.2 ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือเพ่ือขออนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด                 
และชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.3 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบาง
ปลากด ทุกท่านด้วยตนเอง และนัดหมายการเก็บแบบสอบถามคืน 
 1.4 ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืน จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ แนะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้              
ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย โดยมีระดับค่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ 5 ระดับ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (สุธาสินี ไทรศรีวัฒนะ,2556: 46)  ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49  หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
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  ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49  หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด โดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ 
 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด จ าแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง
งาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way 
ANOVA เป็นการทดสอบค่า เอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 74 คน ร้อยละ 54.0             
มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 40 คน ร้อยละ 29.2  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 62 คน ร้อยละ 
45.3 มีระดับต าแหน่งงาน คือพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 62 คน ร้อยละ 45.3 มีอัตราเงินเดือน     
ระหว่าง 10,001– 20,000 บาท จ านวน 90 คน ร้อยละ 65.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 64 คน ร้อยละ 46.7 
 การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลอง
บางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก ( =4.06) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ งานที่
ท่านได้รับมอบหมายแต่ละครั้งท าให้ท่านได้ทักษะใหม่ๆ จากการท างาน ท าให้งานที่ท่านปฏิบัติมีคุณภาพมาก
ขึ้น (  = 4.12) ผลการปฏิบัติงานของท่านมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ (  = 4.10) การปฏิบัติงาน
ของท่านเป็นไปด้วยความรอบคอบและเรียบร้อย (  = 4.05) ภาระงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีความชัดเจน ถูกต้อง 
เหมาะสม (  = 4.03) ผลงานของท่านได้รับความพึงพอใจจากผู้ร่วมงานหรือผู้ที่ใช้บริการ (  = 4.01) อันดับ
ที่สองคือ ด้านปริมาณอยู่ในระดับมาก ( =4.06) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉี่ยมากไปหาน้อย คือ ท่านมีการ
วางแผน บริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ (  = 4.22) งานที่ท่านได้รับหมอบ
หมายให้ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน (  = 4.05) งานที่ท่านปฏิบัติมีความถูกต้อง
และตรงตามเป้าหมายของงานที่วางไว้ (  = 4.05) งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีขอบเขตที่ชัดเจน (  = 4.01) 
ปริมาณงานที่ท่านได้รับไม่เกินความสามารถในต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติอยู่ (  = 3.97) ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับ
มาก ( = 3.99) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ท่านหมั่นดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้
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มีระยะเวลาการใช้งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ (  = 4.12) การวางแผนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละครั้งเป็นไปตามงบที่ตั้งไว้และเกิดความประหยัด (  = 4.08) องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (  = 4.00) องค์กรมีการประชุมบริหารงานด้าน
งบประมาณและค่าใช้จ่าย ทุกเดือน ทุกปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  = 3.96) องค์กรมีการจัดอบรมให้
บุคลากรมีความรู้ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เบื้องต้นที่ช ารุดในระหว่างปฏิบัติงาน (  = 3.80) และด้านเวลา    
อยู่ในระดับมาก ( = 3.98) โดยเรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ท่านมีการพัฒนาการท างานและหา
เทคนิคในการท างานให้เกิด ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (  = 4.05) ท่านสามารถปฏิบัติงานเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (  = 4.04) ท่านสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดความ
ล่าช้า (  = 4.04) ท่านมีการจัดล าดับการท างานประเภทของงานก่อน-หลังอย่างชัดเจนและปฏิบัติงานได้ตาม
เวลาที่ก าหนด (  = 3.91) ท่านมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้งานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
(  = 3.88) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ ล าดับ 

  S.D. แปลผล  
1.ด้านคุณภาพของงาน 4.06 .516 มาก 1 

2.ด้านปริมาณงาน 4.06 .573 มาก 2 

3.ด้านเวลา 3.98 .575 มาก 4 

4.ด้านค่าใช้จ่าย 3.99 .645 มาก 3 

โดยรวม 4.02 .505 มาก  
 

การเปรียบเทียบระดับการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจ าแนกตาม   
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ (1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .065 แสดงว่า บุคลากร
ที่มีเพศต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .235 แสดงว่า บุคลากรที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .580 แสดงว่า บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน             
ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (4) จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .865 
แสดงว่า บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (5) จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า  
ค่า Sig. เท่ากับ .274 แสดงว่า บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (6) จ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .663 แสดงว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีการ
ประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 
เพศ -.300 .065 
อายุ 1.437 .235 

  ระดับการศึกษา .656 .580 
ระดับต าแหน่งงาน .319 .865 

อัตราเงินเดือน 1.311 .274 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน .529 .663 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อภิปรายผลการวิจัยตามประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชพล งามธรรมชาติ (2559)            
ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท XYZ จ ากัด
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานสายการผลิตบริษัท XYZ เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมมีความคิดเห็น               
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายดังนี้  

1.1 บุคลากรมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ภาระงานที่บุคลากรปฏิบัติอยู่มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและเรียบร้อย ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ และผลงานได้รับมีความพึงพอใจ
จากผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ งานที่ได้รับมอบหมายแต่ละครั้งท าให้บุคลากรได้ทักษะใหม่ๆจากการท างาน  ท า
ให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 
เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมการท างานที่มีมาตรฐาน โดยชิ้นงานต้องผ่านการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กับ
ลูกค้า ซึ่งพนักงานก็สามารถท างานได้ตรงตามมาตรฐานและชิ้นงานออกมามีคุณภาพดี  

1.2 บุคลากรมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ งานที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมี
ขอบเขตที่ชัดเจน ปริมาณงานที่ได้รับไม่เกินความสามารถในต าแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ปฏิบัติมีความถูกต้อง
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และตรงตามเป้าหมายของงานที่วางไว้ และมีการวางแผนบริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา จารีย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ห้างสรรพสินค้า ไดอาน่า สาขาหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จ านวนพนักงานในหน่วยงานที่สังกัดมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความสามารถ ปริมาณ
งานที่นอกเหนือจากงานประจ าเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ปริมาณงานประจ ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ 

1.3 บุคลากรมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดความล่าช้า และมีการพัฒนาการท างานและหาเทคนิคในการท างานให้เกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้งานมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น มีการจัดล าดับการท างานประเภทของงานก่อน-หลังอย่างชัดเจนและปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ก าหนด           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
เวลา อยู่ในระดับมาก คือ ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีการแบ่งเวลาอย่าง
ชัดเจน มีการพัฒนาวิทยากรใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น  

1.4 บุคลากรมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ บุคคลากรหมั่นดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มีระยะเวลาการใช้งานได้อย่างยาวนาน
และมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปตามงบที่ตั้งไว้ และเกิดความ
ประหยัด องค์กรสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า องค์กรมี
การจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เบื้องต้นที่ช ารุดในระหว่างปฏิบัติงาน องค์กรมีการ
ประชุมบริหารงานด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายทุกเดือน ทุกปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธาสินี ไทรศรีวัฒนะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย                     
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรเอาใจใส่ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
บุคลากรสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และทะนุถนอม การปฏิบัติงานมี    
การก าหนดค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า 

2. การเปรียบเทียบระดับการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัย          
ส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  

2.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาการองค์การบริหารส่วน
ต าบลในคลองบางปลากด ทั้งเพศชายและหญิงมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุระ วงศ์แสง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  
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2.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะอายุที่แตกต่างไม่ ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา โกมล (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรการบริหารส่วนต าบล อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน  

2.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด
ไม่ว่าจะมีการศึกษาในระดับใด ย่อมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่ต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย             
ของ ชุติมา ม่วงมณี (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน งานการเจ้าหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน  

2.4 บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีการประเมินตนเองด้ านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะต าแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

2.5 บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะอัตราเงือนที่ต่างกันของบุคลากรไม่ได้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการ    
เดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
2.6 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีการประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลาการที่ต่างกัน 
ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิต ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไม่ต้องระบุชื่อผู้ให้ความคิดเห็น ในเรื่องสาเหตุ ปัญหา

และอุปสรรค ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

2. ควรมีการสร้างระบบการท างานที่ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลแต่ให้ค านึงถึงประสิทธิภาพของงาน     
ความถูกต้องรวดเร็วของงาน และเป้าหมายขององค์การเหนือสิ่งอื่นใด   

3. มีการฝึกบุคลากรในหน่วยงานเรียนรู้งานของฝ่ายอ่ืนๆ ในลักษณะแลกงานกันท า เฉพาะงานที่ต้อง
มีการให้บริการและติดต่อประสานงาน ไม่ใช่งานในเชิงลึก เพ่ือให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
งานไม่ติดขัด บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้ามาติดต่องานได้ทุกคน ไม่ต้อง
รอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   

4. มีแบบชี้วัดความส าเร็จของงานภายในองค์การ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระดับคะแนน
เป็นเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของผลงานก่อนที่จะใช้งานจริง และลดปัญหาข้อผิดพลาด
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป    

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. มีการศึกษาวิจัยโดยวิธีที่นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แต่เปลี่ยนเป็นการศึกษา

โดยการสัมภาษณ์บุคลากรโดยตรง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง 
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงควรมีการวิจัย

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการด าเนินงานของส่วนกลางใน
ท้องถิ่นอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล พัทยา กรุงเทพมหานคร 

3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ด้านวิธีการ ด้านค่าตอบแทน 
ด้านการท างานเป็นทีม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ    
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากท่านอาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานการวิจัยเล่มนี้ ซึ่งได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้
งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์ของสาขาการบริหารงานต ารวจทุกท่าน เพ่ือนนิสิตทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน ามาตลอด ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากดทุกคน ที่ให้ข้อมูล      
ในการท าวิจัยในครั้งนี้ และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา  
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ชีวิตของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน โดยภาพรวม พบว่า 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามล าดับคือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรมมี
ค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือด้านความมีเหตุผลมีค่าเฉลี่ย4.42 ด้านเงื่อนไขความรู้มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีมีค่าเฉลี่ย4.41 และด้านทีน่้อยที่สุด คือ ด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ย 4.28  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบล
บางลึก จังหวัดชุมพร ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ และ
ปัจจัยด้านรายได ้แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การด าเนินชีวิต, ประชาชน, ต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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Abstract 
The aims of this research were to 1) study the extent to which Sufficiency Economy 

Philosophy is practiced in the way of life 2) to compare the practices of Sufficiency Economy 
Philosophy in Subdistrict Municipality Bang Luek district, Mueng, Chumphon province.The 
sample population is consisted of 367 personnel. Questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA). 

The results showed that  
1.The application of Philosophy of Sufficiency Economy to conduct the way of life a 

case of people. Overall picture it was found that the high. When considering each aspect, 
aspect is the ‘Moral conditions’ followed by ‘Rational’ ‘Cognition’ ‘Are immune’ and 
‘Tolerable’. 

2.The results of hypothesis testing shows that Application of Philosophy of 
Sufficiency Economy to conduct the way of life that with different personnel such as sex, 
age, education, worked and income. 
 
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, Way of life, people, Bang Luek district, Muang, 
Chumphon Province. 
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บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 ได้มุ่งเน้นการ

ใช้แนวคิดทางตะวันตกมาใช้ในการด าเนินชีวิต และการบริหารประเทศ โดยความส าคัญกับการพัฒนาให้เป็น
สังคมอุตสาหกรรมมากข้ึนและลดความส าคัญของภาคการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย ท า
ให้ระบบเศรษฐกิจขาดความสมดุล แรงงานคนย้ายเข้าสู่ เมืองเ พ่ือรับจ้างแล ะประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพิงต่างประเทศ เช่น การกู้ยืมเงินทุน การใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและเทคโนโลยี ท าให้
ประเทศเข้าสู่ถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีสถาบันการเงินและหน่วยงานธุรกิจต่าง  ๆ อยู่ในฐานะ
ล้มละลาย มีภาระต้องช าระหนี้ต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางภาวะวิกฤตนั้นเอง ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

โดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนชาวไทย ถึงความส าคัญในการปรับทิศทางการ
พัฒนาประเทศสู่แนวเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชนในการพัฒนาและบริหารให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง 
หมายถึง      ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการผลกระทบใด ๆ  

ในสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน เกิดความผันแปรอยู่
ตลอดเวลาเป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมายึดแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานให้พสกนิกรน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้มีการน าไปปฏิบัติทั้งในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เนื่องจากประชาชนมีอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และ
ใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน 
และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน 
จ าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ในเขตเทศบาล ต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) ได้ไห้ความหมายของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต โดยเน้นการยึดหลักความพอเหมาะหลักพอดี 
หลักความมีเหตุผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานและทรงได้ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์พระองค์ได้พระราชทานพระราชด าริให้คนไทยน า
หลั กการเหล่ านี้ ไปปฏิบั ติ ตั้ งแต่ ปี  2517 ดั งพระบรมราโชวาทในพิธี พระราชทานปริญญาบั ตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมากกว่า 30 ปี และหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงเน้นย้ าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับและเพ่ือให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ  ภายใต้ความเสี่ยงและความผันผวนต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและความเพียร มีสติ  

สุเมธ ตันติเวชกุล (2539) กล่าวว่าการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและการใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถูกหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป การมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกฐานะเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดย
สอดคล้องด้วยกจ็ะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็น
ได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้  

อภิชัย พันธเสน (2550) ได้ความเชื่อมโยงของคุณลักษณะและเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งวิธีคิดที่จะน าชีวิตไปสู่การมีชีวิตที่มีความทุกข์น้อยหรืออีกนัย 
คือ ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้นและเป็นทั้งวิธีการปฏิบัติตน การด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน กล่าวคือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยให้กิจการสามารถด ารงอยู่ได้ในลักษณะที่ไม่เสี่ยงมากเกินไป ท าให้
ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้หรือถ้าหากได้รับผลกระทบก็จะ
สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลารวดเร็ว ซึ่งการที่จะภูมิคุ้มกันก็จะมีสูงมากข้ึน ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และมี
ความรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็สามารถจัดการได้ แต่การพ่ึงพาตนเองได้นั้นจ าเป็นต้องมีวิธีคิดในเรื่องของความ
พอประมาณ ความหมายของความพอประมาณ ก็คือ ท าทุกอย่างที่สามารถจัดการเองได้ ไม่ เกินก าลัง
ความสามารถหรือโลภมากในขณะเดียวกันก็ต้องไม่หย่อนยาน หรือเฉื่อยชาเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะ
ช่วยตัวเองได้ ดังนั้นความพอประมาณจึงเป็นวิธีคิดที่สามารถจะหนุนช่วยความสามารถในการพ่ึงพาตนเองให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผลได้จริง อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อบุคคลสามารถมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนเขาสามารถด าเนินการทุกสิ่งทุกอย่างได้
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อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทนตลอดจน มีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน นั่นคือ ความมีเหตุผล แต่
การจะมีวิธีคิดและปฏิบัติตามคุณลักษณะทั้ง 3 นั้นจะต้องมีสิ่งที่คอยหนุนน า ได้แก่ ความรู้และคุณธรรมการมีความรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย รู้จริง รอบคอบ และระมัดระวัง การมีปัญญาที่ถูกก ากับด้วยสติ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
คุณธรรมก็จะเกิด คือ ความซื่อสัตย์ ขยัน และโอบอ้อมอารี ตลอดจน เมตตา กรุณา และมุทิตา 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ประชาชนในต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกันมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนแตกต่างกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางลึก  ซึ่งมีจ านวนประชากร
ประมาณ 8,106 คน และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครซี่ และมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan, 1970: 608) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจะใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมีค าตอบให้เลือกตอบ (check List) 
โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

อาชีพ 

รายได้ตอ่เดือน 

 

การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

1.ด้านความพอประมาณ 

2.ความมเีหตผุล 

3.การมีภมูคิุ้มกนัท่ีดีในตวั 

4.เง่ือนไขความรู้ 
5.เงื่อนไขคุณธรรม 
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ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยสอบถาม
เกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตในเขตเทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล  
 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 4) เงื่อนไขความรู้ 5) เงื่อนไขคุณธรรม 

ตอนที่3   ข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Opened Form) ซึ่งให้ผู้ตอบได้เขียนระบุข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.สถิติเชิงพรรณนา 

1.1ค่าจ านวนร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือแสดงการน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตในเขตเทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
2.1 ค่า t-test (Independent Sample t-test) ใช้ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

2 กลุ่ม โดยทดสอบตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต เขต
เทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

2.2 F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไปโดยวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) โดยทดสอบตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนเมื่อพบ ความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกกต่างเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยสุด (Least Significant Difference: LSD) 

 
ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายจ านวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.4 รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 193คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 

2. การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ด้านความมีเหตุผล มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านเงื่อนไขความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความพอประมาณ มีค่าเฉลี่ย 4.28 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม 

ระดับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับความพึงพอใจ 

ล าดับ 
Mean S.D.  แปลผล 

1. ด้านความพอประมาณ 4.28 .469 มาก 5 
2. ด้านความมีเหตุผล 4.42 .376 มาก 2 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 4.41 .365 มาก 4 
4. ด้านเงื่อนไขความรู้ 4.42 .414 มาก 3 
5. ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 4.48 .377 มาก 1 
ภาพรวม 4.40 .295 มาก  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 

 
ตารางที่2 การเปรียบเทียบการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบล
บางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 

เพศ -2.477 .014 

อาย ุ 3.704 .006 

ระดบัการศกึษา 18.236 .000 

อาชีพ 6.603 .000 

รายได้ตอ่เดือน 15.437 .000 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ประชาชนที่มเีพศต่างกันมีระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาต่างกันมีระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
-ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่าประชาชนที่มีอายุ60 

ปีขึ้นไปมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ40-49ปีอายุ
50-59ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา  
พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
แตกต่างกับประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

-ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่าประชาชนที่มี 
รายได้ 10,001-15,000 บาทมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกับประชาชน
ที่มีรายไดต้่ ากว่า10,000 บาท และ15,001 - 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

1. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาล ต าบล
บางลึกอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรตามรายด้าน พบว่า 

ด้านความพอประมาณ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในทุกครัวเรือนมีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิดา บัวระภา (2553)  ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี 
บ้านหลักร้อยหกสิบ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย พบว่าด้านความพอประมาณอยู่ในระดับมาก เพราะ
ประชาชนยังให้ความส าคัญกับสภาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดของสังคมอยู่ หากครอบครัว
เข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วย 

ด้านความมีเหตุผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความดีก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความอ่ิมเอมใจ ความสบายใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้การพิจารณาที่จะกระท ากิจกรรมใด  ๆ ด้วย
ความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ ค านึงถึงเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชญา ทองใบ (2554) ได้
ท าการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พบว่าด้านความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้าราชการครู
เป็นผู้มีการพิจารณาที่จะด าเนินการใด ๆ ด้วยความถี่ถ้วน รอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ ค านึงถึงเหตุและปัจจัย
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตนเองและ
สังคม จึงเป็นผู้มีเหตุผลและให้ความเกื้อกูลผู้ อ่ืนเมื่อประสบปัญหาเรื่องการท างานและเรื่องส่วนตัว รู้จัก
วิเคราะห์ ผลกระทบด้านบวกและลบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อย่างมีเหตุผลก่อนที่จะ
เลือกใช้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหา 
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ด้านการมีภูมิคุ้มกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนมีการเตรียมตัว
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิดา บัว
ระภา (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชน 
ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านหลักร้อยหกสิบ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย พบว่าด้านการมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญช่วยปลูกจิตส านึกที่ดีให้ประชาชนเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี 
ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะน าพาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุข 

ด้านเงื่อนไขความรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนมีความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้านมีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความอดทน และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร ศรีมันตะ (2554) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวแกนน า บ้านสร้างช้าง ต าบลไผ่ อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธรพบว่าด้านเงื่อนไขความรู้อยู่ในระดับมาก เพราะ มีการน าความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

ด้านเงื่อนไขคุณธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนมีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสอดคล้องกับค าสอนของ
ศาสนาในการด าเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาทิพย์ นวลจันทร์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตระหนักเห็นความส าคัญและความจ าเป็นกับการใช้หลักคุณธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี สร้างคุณธรรม
ความดี ละเว้นการท าชั่ว รู้จักเกรงกลัวละอายต่อบาป 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดั้งนี้ 

ด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศหญิงมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
สูงกว่าเพศชายทั้งนี้อาจะเป็นเพราะ เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ระดับครอบครัวมากกว่าเพศชายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นันทิพงศ์ หุ่นเก่า (2556) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการโดรง
เรียนทหารสื่อสาร ผลการวิจัย เพศ พบว่า ข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสาร เพศชายกับเพศหญิงมีระดับความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณแตกต่างกัน โดยข้าราชการโรงเรียนทหาร
สื่อสารเพศชายมีระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณสูงกว่า
ข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสาร เพศหญิงเป็นเพราะว่า ข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสารเพศหญิงมีค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของสังคม 

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตสูงกว่าอายุอ่ืน ๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์เพ่ือ
จ าหน่าย และเป็นรายได้เสริมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิพงศ์ หุ่นเก่า (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
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น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการโดรงเรียนทหารสื่อสาร
ผลการวิจัย อายุ พบว่าข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสารที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่มีอายุ
ไม่เกิน 30 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมากกว่าผู้ที่มี
อายุ 41-50 และผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปี เป็นเพราะว่าข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสารที่มีอายุน้อยยังมีรายได้ไม่
มากนัก จึงมีการจัดสรรรายได้ของตนเองให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละเดือน 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน ๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เป็นพ้ืนที่ในชนบท
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้สูงอายุ และจะมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เป็นผู้ที่น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริงมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร 
ช านาญปืน วิโรจน์ พันธวรรณ์ และ ธนพร อาษาพร (2555)ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
เพราะกลุ่มตัวอย่างเมื่อมีการศึกษาท่ีสูงขึ้นก็จะมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น มีความ
รอบคอบระมัดระวังในการด าเนินการต่าง ๆ และจะด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาน้อย 

ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไปมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้อ่ืน ๆ เพราะ ประชาชนที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ้น ไป มีการ
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อยกว่าและมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่ค่อยค านึงถึงการเก็บออม และ
แบ่งสันปันส่วนไว้ใช้ในยามจ าเป็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์สูรย์ พิรักษา (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของก าลังพลกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สาย
สรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก ผลการวิจัย พบว่าข้าราชการต ารวจ
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สาเหตุอาจเนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลนั้นมีตัว
บ่งชี้ของค่าใช้จ่ายตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการปรับตัวของสินค้าขึ้นตามสถานการณ์ ท าให้เกิด
การใช้จ่ายที่สูงขึ้น สินค้ามีราคาแพงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการที่ได้ศึกษาการวิจัยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาล ต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ดังนี้ 
 1. ควรจัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาโดยมีการเชิญประชาชนที่ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงและผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในการประยุกต์ใช้มาบรรยายภายในชุมชน 

2. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน  
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ต าบลบางลึก เพ่ือจะได้น ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เรื่องการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความเมตตาจากอาจารย์บุญวัฒน์  
สว่างวงศ์ ที่อนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ด้วย 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางและช่วยเหลือ ประสานงานใน
ด้านต่าง ๆ จนท าให้วิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดชุมพร ที่ได้กรุณาให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามด้วยความเต็มใจจนเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 คุณค่า และประโยชน์ใด  ๆ  ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่คณาจารย์ ตลอดจน
กัลยาณมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

จิรัชญา ทองใบ. (2554). การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของครู โรงเรียนยโสธร
พิทยาคม อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 

ชลธิดา บัวระภา. (2553). การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชน :ศึกษา
เฉพาะกรณี บ้านหลักร้อยหกสิบ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 

ถาวร ศรีมันตะ. (2554). การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวแกนน า บ้านสร้างช้าง 
ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

นันทิพงศ์ หุ่นเก่า. (2556). การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการโรงเรียนทหารสื่อสาร วิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) คณะรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ผกาทิพย์ นวลจันทร์. (2554). หลักการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

พงษ์สูรย์ พิรักษา. (2556). การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของก าลังพลกอง
โรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธ
ทหารบก การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
955 

สาคร ช านาญปืน, วิโรจน์ พันธวรรณ์ และ ธนพร อาษาพร. (2555). การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว การ
ค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์. 

สุเมธ ตันติเวชกุล.(2539). ความหมายและนิยามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

อภิชัย พันธเสน. (2550). สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activity. 

Education and Psychological Measurement, 30 (3): 607-610. 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 956 

นิเวศส ำนึกในวรรณกรรมเยำวชนลูกโลกสเีขียว 
ชลธิชำ มนตรี 1, จิรำภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 2 

1สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 
2อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา, 

Email : s59123401071@ssru.ac.th1, jiraporn.ad@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่องนี้ มุ่งศึกษานิเวศส านึกในวรรณกรรมเยาวชนลูกโลกสีเขียว  โดยศึกษาจาก
วรรณกรรมเยาวชนโครงการลูกโลกสีเขียวที่ได้รับรางวัลดีเด่น ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมทั้ง 5 เรื่องมีการ
ปลูกจิตส านึกให้มนุษย์สนใจที่จะดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และไม่ละเลยธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม บอกเล่า
ประโยชน์ของธรรมชาติและสร้างจิตส านึกเชิงนิเวศให้ผู้อ่านอย่างหลากหลาย ดังนี้ 1. จิตส านึกของมนุษย์
ต่อนิเวศ ในด้านการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการปกป้องช่วยเหลือ 2. บทบาทของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ 
แบ่งออกเป็น มนุษย์กับการรักษานิเวศ และมนุษย์กับการท าลายนิเวศ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนิเวศ 
4. การปลูกจิตส านึกเชิงนิเวศ และ 5. จิตส านึกเชิงนิเวศระหว่างคนเมืองและคนป่า แสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติมีการพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะธรรมชาติให้ประโยชน์แก่มนุษย์และมนุษย์ก็
จะช่วยดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ในการศึกษาพบว่ามนุษย์จะเป็นฝ่ายพ่ึงพาธรรมชาติมากกว่า ไม่ว่า
จะเป็นด้านการด ารงชีวิต ได้แก่ การหาอาหารจากธรรมชาติ การสร้างที่อยู่อาศัย การใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค 
และเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ด้านการตั้งถ่ินฐาน ด้านการประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
 
ค ำส ำคัญ : นิเวศส านึก, วรรณกรรมเยาวชนลูกโลกสีเขียว, จิตส านึก 

mailto:jiraporn.ad@ssru.ac.th


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 957 

Ecological awareness in young-adult fiction: green world  
Chonthicha Montri1 , Jiraporn Atchariyaprasert2 

1 Student majored in Thai language program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University, 
2Instructor, Thai language program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University, 

Email : s59123401071@ssru.ac.th1, jiraporn.ad@ssru.ac.th2 

 
Abstract 

This paper aims to study ecological awareness in young-adult fiction: Green World. 5 
literacy works received excellence awards were selected to study and it was found that 5 
works mentioned environment and nature directly and indirectly and provided diverse 
narratives of nature and ecological awareness i.e., 1. ecological awareness campaign in 
preservation and recovery 2. human awareness through the works categorized into 
awareness towards animal and nature 3. Human roles towards ecology in the works 
categorized into human and ecological preservation and human and ecological destruction 
4. awareness development reinforced by belief and 5. ecological awareness of townsfolk 
and countryman. It was found that human and nature were in an interdependent 
relationship as the nature offered benefits for humanity; on the other hands, human 
preserved the nature. Notably, human depended on nature so much than nature itself such 
as livelihood i.e., food sources; shelter; medical herb and clothing; settlement, occupation 
and cultural relationship. 
  
Keywords : ecology, literature, awareness and livelihood 
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บทน ำ 
วรรณกรรมแนวนิเวศวิทยา คือการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมโดยใช้ความรู้ด้าน

นิเวศวิทยา แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา มีการสอดแทรกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน
งานเขียนหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร และการสอดแทรกเรื่องราวของธรรมชาติ
นั้น สามารถสะท้อนให้มนุษย์มีจิตส านึก ใส่ใจ อนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม งานเขียน
ต่างๆนั้นล้วนให้ประโยชน์ ข้อคิด และข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย 

 การอ่านวรรณกรรมเยาวชนหรือนิทานการที่เด็กและเยาวชนแนวนิเวศวิทยานั้นก็ล้วนเป็นการปลูกฝัง
ความรู้ จิตใจที่ต้องการจะอนุรักษ์ และให้เห็นถึงลงบทโทษต่างๆจากการที่ธรรมชาติถูกท าลาย ท าให้มนุษย์ได้
ส านึกว่าตนเองมีส่วนท าร้าย ท าลายธรรมชาติทั้งการท าโดยรู้สึกตัวคือการตั้งใจท าลายเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือท าลายเพราะปัจจัยอ่ืน ๆ และท าลายทั้งที่ไม่รู้สึกตัวคือการท าลายโดยที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจ เรื่องราว
ของธรรมชาติถูกถ่ายทอดออกมาอยู่เสมอ ท าให้ผู้คนที่อ่านงานวรรณกรรมส่วนใหญ่เกิดความตระหนักและ
สนใจที่จะดูแลและใส่ใจ รักษาธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ดังที่ ธัญญา สังขพันธานนท์  (2556, น.40) ได้กล่าวไว้ว่า 
วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ คือวาทกรรมชนิดหนึ่ง ที่พยายามให้ความหมายและสร้างความรู้ใหม่ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในวรรณคดี โดยก าหนดแนวคิดและ
ความหมายในการศึกษาวรรณคดีทั้งในด้านกฎเกณฑ์ วิธีการวิเคราะห์วิ จารณ์ในฐานะที่เป็น "พ้ืนที่ใหม่" 
(heterotopia) ของทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ ที่แสดงให้เห็นการต่อสู้ช่วงชิงทางความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างนิยามความหมายให้กับการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณคดี ที่แตกต่างไปจาก
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์อ่ืน ๆ 

จากปัญหานิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย รวมไปถึงจิตส านึกของมนุษย์ที่ต้องการจะดูแล อนุรักษ์
ธรรมชาติมีน้อยลง ท าให้งานเขียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงไปเช่นเดียวกัน    
จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเรื่องราวของความสัมพันธ์และจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมผ่านงานเขียนวรรณกรรม พร้อมกับต้องการศึกษากลวิธีในการประพันธ์ของผู้แต่งที่เป็นสื่อให้
ผู้คนหันมาสนใจ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และงานเขียนลูกโลกสีเขียว
เป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ รักษาป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงเลือกงาน
วรรณกรรมจากโครงการลูกโลกสีเขียวมาทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องภาพอาถรรพณ์ ของภาณุมาศ ภูมิถาวร 
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง ของญิบ พันจันทร์ เรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ ของ วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร เรื่องหางบ่วง 
เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า ของสิริมงคล แท้สูงเนิน เรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส ของอุไรรัตน์ โรจจ์
นานนท์ วรรณกรรมที่ผู้วิจัยค้นคว้ามานั้น ก็เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงจิตส านึกของมนุษย์ผ่านงานเขียนวรรณกรรม 
การอ่านวรรณกรรมลูกโลกสีเขียวนอกจากจะได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ส านึกของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ พร้อมปลูกฝังให้ผู้อ่านสนใจที่จะเริ่มมาดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ลดการท าร้าย 
ท าลายธรรมชาติ การอ่านวรรณกรรมลูกโลกสีเขียวยังได้เห็นธรรมชาติที่งดงามที่มนุษย์ส่วนหนึ่งตั้งใจที่จะดูแล
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

วรรณกรรมแนวนิเวศวิทยาท าให้ผู้อ่านและผู้ที่ต้องการศึกษางานในสาขาวิชานี้มีความตระหนักและ
เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และวรรณกรรมก็เป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้มนุษย์มีจิตส านึกต่อธรรมชาติ การศึกษา
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วรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติสามารถศึกษาได้จากหลายแห่งรวมทั้งศึกษาจาก
วรรณกรรมลูกโลกสีเขียวที่นอกจากจะเป็นงานเขียนบันเทิงคดีแล้ว ยังมีงานสารคดี งานเขียนเรียงความ และ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลงานเขียนดีเด่นโครงการลูกโลกสีเขียว 

 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวรรณกรรมวิจารณ์แนวนิเวศส านึก (Ecocriticism) ของทางฝั่งตะวันตกนั้นอาจกล่าวได้ว่า
เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติการศึกษา
งานเขียนภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ความผูกพันกับ
ชนบทและท้องถิ่นเริ่มปรากฏออกมามากข้ึนแต่ยังไม่มีการพูดถึงอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งในช่วง ค.ศ.1989 
และมีวิชาวรรณกรรมแนวนิเวศวิทยาขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบัน (เกษม จันทร์, 2544, น.11) 

ในการศึกษาวรรณกรรมเชิงนิเวศ เชอรีล กล็อตเฟลต ผู้เริ่มต้นการศึกษาวรรณกรรมในแนวนิเวศ
ส านึก อธิบายถึงความหมายและขอบข่ายของการวิจารณ์เชิงนิเวศไว้ว่า เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ยึดโลกเป็นศูนย์กลางที่จะน าไปสู่การศึกษาวรรณกรรม นักวิจารณ์แนว
อนุรักษ์ธรรมชาติและนักทฤษฎีอนุรักษ์ธรรมชาติได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  เช่น ธรรมชาติได้รับการ
น าเสนอในบทประพันธ์อย่างไร บทบาทของฉากธรรมชาติที่แสดงในโครงเรื่องของนวนิยายเป็นอย่างไร ค่านิยม
ที่แสดงในวรรณกรรมนั้นสอดคล้องกับภูมิปัญญาของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือไม่ งานเขียนเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติของนักเขียนชายกับนักเขียนหญิงเหมือนกันหรือไม่ ผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมได้แทรกซึม
เข้าไปในเนื้อหาของวรรณกรรมรวมสมัยและวัฒนธรรมประชานิยม ด้วยแนวทางใดและด้วยเหตุผลใด ท า
อย่างไรจึงจะให้วิทยาศาสตร์เปิดตัวเองมาสู่การวิเคราะห์วรรณกรรม อะไรคือจุดร่วมที่พอจะเป็นไปได้ระหว่าง
วรรณคดีศึกษากับวาทกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะสัมพันธ์กันได้ในสาขาวิชา เหมือนกับวรรณกรรมที่ผู้วิจัย
ได้ยกมา ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทของธรรมชาติ ฉากและความนึกคิดของตัวละครที่มีต่อธรรมชาติให้สอดคล้อง
กับแนวคิดของเชอรีล กล็อตเฟลต นอกจากนั้นยังได้ศึกษาแนวคิดของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556, น.32-
33) ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในหนังสือวรรณคดีสีเขียว 
กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทยว่า การขยายขอบเขตการศึกษาบทบาทของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในงานวรรณกรรม ได้รับแรงกระตุ้นมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การเกิด
วิกฤตสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ จากกระบวนทัศน์แบบลดส่วนหรือแบบกลไก คือการมองโลกหรือธรรมชาติในฐานะ
เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ไม่มีชีวิต และเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปจัดการควบคุมเพ่ือน ามารับใช้ความ
ต้องการของมนุษย์มาสู่กระบวนทัศน์แบบองค์รวม ที่เชื่อว่าทุกๆสรรพสิ่งในโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วน
ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย และมีความเชื่อมโยงผสมผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่าง
แยกไม่ได้ โลกจึงมิได้เป็นเพียงวัตถุที่รับรู้ได้โดยมนุษย์เท่านั้น หากยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนอีกมากมาย
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เกินการรับรู้ของมนุษย์ กระบวนทัศน์นี้จึงเชื่อว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มีชีวิตอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติและมีสภาวะแบบเดียวกับธรรมชาติ 

เมื่อได้ศึกษาวรรณกรรมนิเวศวิทยาท าให้เกิดจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย Shalit ได้ให้
ความเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับสัตว์หรือมนุษย์และมองสิ่งแวดล้อมในมุมแคบ โดยเฉพาะพวกที่
เห็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ยิ่งมองว่ามนุษย์มีความส าคัญมากกว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดท า
นโยบายของนักการเมือง เป็นสิ่งที่สามารถน าไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่สามารถท าอะไรได้มาก เพราะ
นักการเมืองมักให้ความสนใจแต่คะแนนเสียงมากกว่าการให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มักให้
ความส าคัญเร่งด่วนกับโครงการที่เห็นผลไวเข้าตาประชาชนมากกว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เห็นผลช้ากว่า 
Shalit แนะน าให้แก้ปัญหาโดยใช้หลักการประชาธิปไตยร่วมกับสังคมนิยม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและหาเหตุผลที่
ดี มาโน้มน้าวให้ทุกคนเข้าใจหลักการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพราะพวกเสรีทุนนิยมเห็นแก่ได้ส่วนใหญ่ มักขาด
จิตส านึกในด้านนี้ (Katetip Jitnom, 2557) 

เช่นเดียวกับการศึกษาเปลี่ยนจิตส านึก นักสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชาชนจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนจิตส านึกของประชาชนให้มีความรักและความหวงแหนธรรมชาติ จะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
และถ้าหากสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของประชาชนให้รักและใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ ระบบนิเวศน์ก็คงจะ
อยู่รอดปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอน การให้การศึกษาและเปลี่ยนจิตส านึกนี้เป็นวิธีการที่สันติและไม่มีการบีบ
บังคับใจแต่ประการใด (Katetip Jitnom, 2557) 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวรรณกรรมเชิงนิเวศ โดยมีขั้นตอนในการศึกษา 
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวข้อวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือ ผู้วิจัยก าหนดว่าจะศึกษางานเกี่ยววรรณกรรมแนว
นิเวศวิทยา และหาตัวบทที่ต้องการศึกษาคือการหาวรรณกรรมทั้ง 5เรื่อง จากโครงการลูกโลกสีเขียว 

2. เลือกตัวบทที่จะศึกษา โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม  

3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือเรียน สารคดี วรรณกรรม ฯลฯ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมนิเวศวิทยาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
5. รวบรวมและเรียบเรียงผลจากศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 
ผลกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “นิเวศส านึกในวรรณกรรมเยาวชนลูกโลกสีเขียว” พบความสัมพันธ์และจิตส านึกของ
มนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมอยู่ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. จิตส ำนึกของมนุษย์ต่อนิเวศ 
เมื่อมนุษย์กับธรรมชาติเริ่มอยู่ห่างไกลกันท าให้ผู้คนเริ่มมีความคิดต่อนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการเขียนงานวรรณกรรมแนวนิเวศนั้นผู้แต่งจึงต้องใส่เนื้อหาที่สามารถสร้างความคิด 
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ปลุกจิตส านึกของผู้อ่านให้มีความสนใจที่จะดูแล รักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศไว้ โดยมีการแสดงออกถึงจิตส านึก
ของมนุษย์ผ่านงานวรรณกรรมไว้ดังนี้   

1.1 จิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์  
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน 5 เรื่องที่ผู้แต่งแสดงให้เห็นการมีจิตส านึกที่จะ

รักษาป่าของมนุษย์ไว้ผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เรื่องภาพอาถรรพณ์นั้น การที่
ตัวละครทราบว่าป่าจะถูกแบ่งออกไปให้นายทุนอย่างถูกกฎหมายแต่ทุกคนก็ไม่ได้ท้อแท้ ปละมุ่งมั่นจะให้พ้ืนที่
นับพันไร่กลับมาเป็นของส่วนรวมให้ได้อีกครั้ง ผู้แต่งเขียนให้ผู้อ่านเอาใจช่วยและเป็นก าลังใจให้ตัวละคร
ปกป้องป่าให้ส าเร็จ พร้อมทั้งมีการแก้ปัญหาโดยอาศัยสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
หนึ่งได้ตีพิมพ์เรื่องราวของป่าแม่มะเลือมอย่างต่อเนื่องนานนับสัปดาห์เพ่ือให้ประชาชนในเรื่องรับรู้  และมี
ความหวังว่าสักวันหนึ่งผืนป่าจะต้องกลับมาเป็นของคนไทยทุกคนดังเดิม สะท้อนให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าไม่ว่าเราจะ
เป็นใคร อายุเท่าใด หรือเพศอะไร ถ้าเรามีจิตส านึกหรือมีความต้องการที่จะดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ เราก็
สามารถท าได้เสมอ และมีผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลา เพียงเราเริ่มคิดที่จะดูแลป่า ก็สามารถ
ช่วยเหลือป่าจากผู้บุรุกได้แล้ว หรือการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ในเรื่องผีเสื้อและสายรุ้งผ่านบทสนทนา
ของตัวละครดังนี้ 

“กลัวอนาคตลูกหลานต้องตกทุกข์ได้ยาก ต้องล าบากยิ่งขึ้น เพราะป่าที่เคยร่มเย็น บางครั้งไม่
มีลมเย็นจากป่า แต่สายลมร้อนเริ่มมาเยือน” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.26) 

ผู้แต่งสื่อถึงความคิดของตัวละครที่กังวลใจว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นี้จะหายไป กังวลถึงอนาคตว่าจะไม่
มีป่าที่ร่มเย็นถ้าทุกคนไม่ร่วมมือร่วมใจกันดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าไว้ ในเรื่องเผ่ามันนิไม่ได้ต้องการอะไรจากผืน
ป่า นอกจากที่อยู่อาศัย การรักษาโรค และอาหาร ไม่ได้หวังยึดครองเป็นเจ้าของป่ า ท าให้กลุ่มมันนิปลูก
จิตส านึกให้มันนิรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของป่า ว่าเมื่อมีป่าก็มีชีวิต เช่นเดียวกันกับเรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ 
มีการแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์เด่นๆ คือ ในตอนที่ชาวบ้านยังไม่ไปเก็บใบโพธิ์ทองค าทุกคนอยู่กันอย่างสุข
สบาย มีน้ ามีอาหารให้กินตลอดปี แต่เมื่อความโลภครอบง า ชาวบ้านไม่สนใจที่จะดูแลธรรมชาติ และยังไปเก็บ
ใบโพธิ์มา ท าให้ธรรมชาติถูกท าลาย เหมือนชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันที่ไปท าลาย เบียดเบียนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ระบบนิเวศไม่สมดุลและเกิดความต้องการครอบครองสิ่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เรามีน้ า
ดื่มมีข้าวให้กิน มีที่นอน มียารักษาโรคก็เพียงพอต่อการด ารงชีวิตแล้ว เป็นการสร้างจิตส านึกให้ผู้อ่านเห็น
คุณค่าของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ผู้แต่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ต้องการมีสิ่งที่มีราคาอย่างใบโพธิ์ทองค าแต่กลับใช้
ประโยชน์อะไรไม่ได้ ใบโพธิ์ทองค าจึงเป็นสิ่งไร้ค่า สิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงคือน้ าเปล่าที่ใช้ในการด ารงชีวิต
ต่างหาก ท าให้ใบโพธิ์ทองค าที่เคยมีคุณค่าก็มีราคาถูกกว่าน้ าที่หาได้ตามธรรมชาติเสียอีก ในส่วนของ
วรรณกรรมเรื่องหางบ่วงเจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ตัวละครใช้ชีวิตอยู่ริมบึงน้ าที่มีการพ่ึงพา
ธรรมชาติ ชาวบ้านต้องจับสัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์ปีกเพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิต พระสงฆ์ในเรื่องได้กล่าวไว้ว่า 
การจับสัตว์เพ่ือใช่ในการด ารงชีวิตเรานั้นสามารถท าได้ แต่ส าหรับสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยเฉพาะนกน้ าบางชนิด
นั้นขอให้ชาวบ้านเว้นไว้ อย่าท าลายมัน เพ่ือประโยชน์ของระบบนิเวศ ท่านจึงขอไว้ “สามอย่า” คือ อย่าล่า 
อย่าเลี้ยง และอย่ากิน 

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ในวรรณกรรมล้วนแต่เป็นเรื่องที่ผู้แต่งต้องการถ่ายทอดเพ่ือปลูกฝังให้ผู้อ่าน
ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ให้แปรปรวนและสูญหายไป พร้อมทั้งยังช่วยให้มนุษย์
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เห็นประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติ ป่าไม้ ล าธาร สัตว์ป่า และช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ธรรมชาติเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่ออนาคตอีกด้วย ในเรื่องของจิตส านึกด้านการอนุรักษ์นั้น ผู้แต่งจะสร้างให้เห็นถึงธรรมชาติที่
สวยงาม มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านต้องการดูแลรักษาสิ่งที่สวยงามนี้ไว้ไม่ให้สูญ
หายไป 

1.2 จิตส ำนึกด้ำนกำรฟื้นฟู  
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้งน าเสนอให้เห็นภาพ ชาวบ้านเผ่ามันนิทุกคนต้องการให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์

อีกครั้ง เพื่อให้ตนเองมีน้ าใช้ มีลมเย็น มีอาหารไว้ประทังชีวิต เมื่อตกเย็นชาวบ้านจะเห็นผู้เฒ่าออกมาอ้อนวอน
ร้องขอไม่ว่าจะร้องขอต่อดวงจันทร์หรือเจ้าหน้าที่รัฐว่า “ขอให้ป่าและค่างคืนมา” หลายคนที่ฟังก็อาจจะคิด
หรือเข้าใจผิดว่าผู้เฒ่าต้องการครอบครองป่าและจับค่างกิน แต่ความจริงแล้วพ่อผู้เฒ่าหมายถึง  ความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ถูกท าลาย ต้องการจะฟ้ืนฟูให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ทั้งน้ า ทั้งป่า ทั้งอาหาร สัตว์ป่า 
และธรรมชาติอื่น ๆ การสร้างจิตส านึกในการฟ้ืนฟูนั้น ผู้แต่งสร้างตัวละครที่ชื่อ ‘วะแย’ เกิดความสงสัยว่าชีวิต
ของคนในเมืองจะอาศัยอย่างไร ท าไมไม่เหมือนในป่า ท าให้ผู้ที่อ่านวรรณกรรมได้กลับมาย้อนคิดว่าตนเองก็
สามารถใช้ชีวิตง่าย ๆ ไม่ต้องเบียดเบียนใคร เพียงเริ่มต้นจากการปรับการใช้ชีวิตของตน ดังนี้   

“ “คนเมืองหลวงมากเหมือนมด อากาศที่นั่นหายใจแทบไม่ออก บนถนนมีแต่ควันพิษ      
รถปรับอากาศก็มี รถเมล์ร้อนก็มี เรือด่วนเจ้าพระยาก็มี บนยอดตึกสูง ๆ  มีแต่โฆษณา" เบอละพูดยึดยาว ” (ณิบ พันธ์
จันทร์, 2549, น.33) 

จากค าบอกเล่าของเบอละท าให้ตัวละครอย่าง “วะแย” ฟังแล้วตั้งค าถามกับตนเองว่าการไม่มีต้นไม้
แล้วคนเมืองจะสร้างทับนอนได้อย่างไร จะหาผลไม้กินได้ท่ีไหน จะเอาอะไรกิน ลิงค่างจะอยู่อย่างไร หมูป่าก็คง
ไม่มีที่จะขุดรูอยู่ กลางคืนจะสว่างเหมือนกลางวันได้อย่างไร จะเอาแสงมาจากไหน น้ ามาจากไหนจึงไหลไปได้
ทุกบ้านหรือไหลมาจากยอดเขาอย่างบ้านเรา แล้วต้นไม้ในเมืองหายไปไหนหมด ท าให้ผู้อ่านตระหนักได้ว่า
ธรรมชาตินั้นส าคัญยิ่ง เมื่อเราไม่มีบ้าน ไม่มีรถ เราก็สามารถด ารงชีวิตได้ แต่ถ้าหากขาดธรรมชาตินั้น มนุษย์ก็
จะไม่มีทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร และน้ าดื่ม เมื่อได้อ่านวรรณกรรมแล้วก็เกิดความตระหนักที่จะฟ้ืนฟูธรรมชาติที่
ถูกท าลายไปให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังที่เคยเป็น เช่นเดียวกันกับเรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์เป็นตอนที่ชาวบ้าน
ร่วมมือกนัและกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ธรรมชาติกลับคืนแก่หมู่บ้าน ซึ่งในตอนแรกนั้นชาวบ้านทุก
คนก็อยู่กันอย่างมีความสุข มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เมื่อความโลภเข้ามาก็ท าให้ธรรมชาติที่เคยมีหายไป และ
ชาวบ้านจึงตระหนักได้ว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าเท่าธรรมชาติแล้ว ทุกคนจึงร่วมมือกันน าใบโพธิ์ทองที่เคยเด็ดมาไปคืน
ต้นโพธิ์ 

การสร้างจิตส านึกด้านการฟ้ืนฟูในวรรณกรรมผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของธรรมชาติที่ถูก
ท าลายทั้งจากการกระท าของมนุษย์ และได้เห็นผลเสียที่เกิดจากการท าลาย ท าให้ผู้อ่านรู้สึกหดหู่ ความไม่
สวยงามของธรรมชาติปลูกจิตส านึกให้ผู้อ่านต้องการฟ้ืนฟูให้ธรรมชาติที่เคยงดงามกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง การ
ฟ้ืนฟูในวรรณกรรมลูกโลกสีเขียวที่ยกมานี้ ตัวละครต้องการฟ้ืนฟูธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นเป็นที่อยู่อาศัย
ของพวกเขา ผู้แต่งอาจจะสร้างจิตส านึกด้านนี้มาโดยตรงและบอกผู้อ่านให้เห็นถึงปัญหาผ่านค าพูดและ
ความคิดของตัวละคร 
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1.3 จิตส ำนึกในกำรปกป้องช่วยเหลือ 
การสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจิตส านึกในการปกป้องช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตนั้น ผู้เขียนงานวรรณกรรม

ไม่ได้สร้างให้เห็นความส าคัญของสัตว์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังต้องการที่จะสร้างความคิดให้ผู้อ่านปกป้อง รักษาป่า 
ล าธาร แม่น้ า ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปกป้องตนเองจากสิ่งอันตรายได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีการศึกษาเรื่อง
จิตส านึกของมนุษยท์ี่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ 

1.3.1 กำรปกป้องช่วยเหลือสัตว ์
จิตส านึกในการปกป้องช่วยเหลือสัตว์ โดยแสดงถึงจิตส านึกที่มนุษย์มีต่อสัตว์โดยตรง ในวรรณกรรม

นั้นจะแสดงผ่านเหตุการณ์ที่ตัวละครประสบเอง ซึ่งมีทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องภาพอาถรรพณ์และเรื่องหาง
บ่วงเจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า เช่น เรื่องภาพอาถรรพณ ์แสดงถึงจิตส านึกที่มนุษย์มีต่อสัตว์โดยตรง เช่น เมื่อครั้งที่มี
งูก าลังถูกมนุษย์ท าร้ายอยู่บนต้นไม้ ตัวละครในเรื่องอย่างจารุก็พยายามห้าม ในตอนที่งูตายเขารู้สึกเสียใจที่ไม่
สามารถช่วยเหลืองูตัวนั้นได้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเสียใจไปด้วย หรือจะเป็นตอนที่ตัวละครพากันกลับไปป่า
อีกครั้งเมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จ พวกเขาไม่ลืมเตือนเพ่ือนให้เก็บพลาสติกให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันไม่ให้
สัตว์ป่ามาพบเห็นและกินเข้าไปอาจท าให้เกิดอันตรายได้  

การสร้างจิตส านึกต่อสัตว์ทางอ้อม จะเป็นการสร้างจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ผ่านค าสอน ผ่าน
การปลูกฝังของตัวละครผู้ใหญ่ที่ถ่ายทอดสู่เด็ก ซึ่งได้แก่ เรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง เรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ เช่น การ
สร้างจิตส านึกต่อสัตว์เรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง ตัวละครผู้เฒ่าซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าจะสร้างจิตส านึกให้คนในเผ่าและ
ลูกหลานของตนไม่ท าอันตรายต่อสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กที่สามารถจับต้องได้รวมไปถึงสัตว์ใหญ่ การฆ่า
สัตว์ท าได้เพียงไม่กี่เหตุผลคือ ต้องฆ่าเพ่ือป้องกันตัว และฆ่าเพ่ือต้องใช้ในการประทังชีวิต ชาวป่าต่างเสียใจที่
สัตว์ป่าต่างๆถูกล่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เขาคิดว่าพวกเขาล่าสัตว์ สัตว์ในป่าก็ไม่มีวันหมด เพราะพวกเขา
ล่าเพ่ือเอามากินทีละตัว ตัวหนึ่งกินได้หลายวัน ตัวไหนที่แข็งแรงเป็นหัวหน้าฝูงก็ไม่เอามากิน เพราะสัตว์ป่า
ชนิดนั้นจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่สูญพันธุ์ แต่ชาวบ้านกลับพกปืนเข้ามาหลายกระบอก เมื่อเจอฝูงสัตว์ก็ล่าไปหมด
ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว สัตว์ในป่าสามารถบ่งบอกได้ว่าป่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเพียงใด ยกตัวอย่างการ
สร้างจิตส านึกทางอ้อม ดังนี้  

“วิ่งไล่ผีเสื้อได้ แต่อย่าตี อย่าจับให้ตายคามือ ผีเสื้อก็มีชีวิต เราก็มีชีวิต” (ญิบ พันจันทร์, 
2549, น.27)  

จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจดีของชาวป่า รู้จักที่จะปกป้อง ดูแล และไม่เบียดเบียดสัตว์
และสิ่งมีชีวิต เพราะผีเสื้อแม้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้มนุษย์ในทางตรงแต่ทางระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมักมี
ประโยชน์ต่อกันเสมอ และการที่ผู้แต่งกล่าวว่า ผีเสื้อก็มีชีวิต เราก็มีชีวิต แสดงให้เห็นว่าผีเสื้อก็รักชีวิตของ
ตนเองเช่นเดียวกับที่เรารัก การที่คนในเผ่าสอนลูกนั้นก็เป็นการปลูกจิตส านึกให้เด็กรักและเห็นคุณค่าของ
สิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ อาศัยอยู่ในป่าผืนนี้เช่นเดียวกับพวกเขา  

ในเรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ ผู้แต่งไม่ได้สร้างจิตส านึกการปกป้องช่วยเหลือสัตว์โดยตรง แต่เป็นการ
ปลูกฝังให้ตัวละครเรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตผ่านอารมณ์ความรู้สึกสงสารสัตว์ โดยสร้างให้มีสุนัขเดินเข้ามา
ในบ้านของตัวละคร ซึ่งตอนแรกพ่อจะไล่ แต่เกิดความสงสารและความเอ็นดูจึงเลี้ยงไว้เป็นการมีจิตส านึกที่เกิด
จากความสงสารว่าเมื่อถ้าไล่ไปแล้วหมาจะไปอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตอย่างไร จึงรับเลี้ยงเพ่ือดูแลให้สัตว์มีชีวิตที่ไม่
ล าบาก  
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จิตส านึกในการปกป้องช่วยเหลือสัตว์นั้น ผู้แต่งต้องการให้มนุษย์ตระหนักถึงความส าคัญและ
แสดงให้เห็นคุณค่าของสัตว์ ว่าสัตว์ต่างๆก็มีชีวิตมีลมหายใจ ถึงจะไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่เขาก็รัก
ชีวิตของตนเองไม่ต่างจากมนุษย์ เมื่อไม่มีสัตว์ระบบนิเวศต่างๆก็แปรปรวนท าให้ธรรมชาติสูญหายไปเรื่อยๆ 
การท าร้ายสัตว์นั้นก็เหมือนการท าลายธรรมชาติให้ห่างไกลออกไปจากมนุษย์เช่นกัน 

1.3.2 กำรปกป้องดูแลธรรมชำติ 
เรื่องภาพอาถรรพณ์ ผู้แต่งได้ตั้งโครงการตระเวนวันเพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชนด้วยการปลูกฝังให้

เข้าใจว่า ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาป่าไว้ได้ โดยหัวหน้าทีมได้บอกกับสมาชิกว่า เราอาจจะเป็นแค่คน
เล็กๆคนหนึ่ง ที่ขอมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า รักษาต้นไม้ทุกต้นให้มันมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานที่สุด         
ไม่ท าลายธรรมชาติที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา เรามาที่นี่เพ่ือให้รู้ซึ้งถึงบุญคุณของป่า ถ้าไม่มีป่าไม้ก็จะเกิดความ
แห้งแล้ง อากาศร้อน และเกิดน้ าท่วม เป็นการปลูกจิตส านึกในเรื่องของป่าไม้ เช่นเดียวกันกับเรื่องผีเสื้อและ
สายรุ้ง น าเสนอให้เห็นว่าสัตว์ป่าสามารถวิ่งหนี บินหนี และร้องขอชีวิตยามเจ็บปวด แต่ธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นแม่น้ า ต้นไม้ ใบหญ้า ไม่สามารถดิ้นรนจากการถูกท าลาย ชาวป่าส่วนใหญ่เสียใจที่ต้นไม้ถูกโค่นท าลายจาก
คนในเมือง จนมีความคิดว่า ถ้าตนเองเป็นต้นไม้ก็อยากจะเดินหนีคนโค่นไปไกล ๆ ที่ดินไหนไม่มีการโค่นต้นไม้
ก็อยากจะอยู่ที่ตรงนั้น มนุษย์จึงต้องมีจิตส านึกที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ เพราะนิเวศต่าง ๆ เชื่อมโยงกันเสมอ 
เมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ก็จะท าให้ระบบนิเวศแปรปรวน ส่งผลให้เกิดภัยต่างๆตามมา  

“ไม้ล้มลงต้นหนึ่ง น้ าทะเลก็หายไป ถ้าภูเขาไม่มีป่า ทะเลก็ไม่มีน้ า” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.65) 
จากข้อความนี้เป็นค าสอนของเผ่ามันนิที่สอนต่อๆกันมา เพ่ือให้มนุษย์ซึ่งมีพลังสมอง มีสองมือส านึก

ได้ว่าสามารถดูแลหรือท าลายสิ่งต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้มนุษย์ร่วมกันดูแลรักษาป่าไว้ก็ต้องเริ่มจาก
การเปลี่ยนความคิด ให้เห็นถึงความส าคัญของป่า เห็นภัยต่างๆที่ตามมาเมื่อไม่มีป่า การปลูกจิตส านึกจึงเป็น
หนทางเดียวที่ท าให้การรักษาป่าเป็นไปได้ ไม่เพียงแต่ต้นไม้เท่านั้นที่คนต้องให้ความส าคัญ การรักษาแม่น้ าล า
ธารเองก็เช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่มนุษย์เราเท่านั้นที่ต้องใช้น้ า สัตว์ต่าง ๆ และต้นไม้ทุกต้นก็ต้องการน้ ามา
หล่อเลี้ยงเพ่ือให้ตนเจริญเติบโต แต่ก่อนล าธารต่างๆในป่าเคยใช้ดื่มใช้กินมาหลายร้อยปี แต่วันนี้ดื่มไม่ได้เพราะ
การบุกรุกป่าของชาวบ้านที่ต้องการมีสวนเป็นของตัวเอง สร้างความเดือดร้อนให้คนป่าและสัตว์ทุกชนิด  
น้ าที่เคยดื่มกลับมียาฆ่าหญ้าไหลลงแม่น้ าล าธาร ไปจนถึงทะเลสาบ ปลาในคลองก็เน่าตายเพราะสารต่าง ๆ
มากมาย ท าให้เผ่ามันนิต้องคอยหาน้ าดื่มท่ีหยดย้อยลงมาจากต้นไม้แทนการดื่มน้ าในล าธาร 

วรรณกรรมชี้ให้เห็นว่าไม่เพียงแตเ่ราต้องดูแลรักษาสัตว์เท่านั้น แต่ต้องดูแลต้นไม้ ล าธารด้วย ทั้งหมด
ล้วนมีชีวิตที่ต้องการการดูแลรักษาเช่นกัน ผู้แต่งได้สร้างส านึกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติผ่านวรรณกรรมไว้
หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การให้ค าสอน ข้อคิด และคติเตือนใจ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร หรือภาพ
ความสวยงามของธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้อ่านนั้นได้ซึมซับ พร้อมกับมีความคิดที่ต้องการรักษาป่า ต้นไม้ ล าธารไว้
ให้งดงามอยู่เสมอเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต 

2. บทบำทของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ 
มนุษย์มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้ระบบนิเวศสมบูรณ์หรือแปรปรวน ในวรรณกรรมมีการสอดแทรก

บทบาทของมนุษย์ให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางการปฏิบัติและผลที่ได้รับเมื่อไม่ดูแลรักษานิเวศไว้ บทบาทของ
มนุษย์ในวรรณกรรมมีทั้งทางดีและไม่ดี มีทั้งเรื่องของการดูแลรักษาและการท าลาย 
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2.1 มนุษย์กับกำรรักษำนิเวศ 
บทบาทของมนุษย์กับการรักษานิเวศปรากฏในวรรณกรรม 2 ลักษณะคือ การรักษาธรรมชาติและการ

รักษาสิ่งแวดล้อม โดยปรากฏในวรรณกรรมหมดทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องภาพอาถรรพณ์ เรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ 
เรื่องหางบ่วง เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้าและเรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส  

วรรณกรรมเรื่องภาพอาถรรพณ์และเรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์  น าเสนอให้เห็นบทบาทของมนุษย์ในการ
รักษาธรรมชาติ โดยผู้แต่งเน้นถึงการดูแล รักษา ธรรมชาติ โดยในเรื่องภาพอาถรรพณ์ ความรู้ที่ได้รับมาจาก
โครงการตระเวนวัน ท าให้ตัวละครรู้วิธีการที่จะดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การไม่ทิ้งขยะไว้ในป่า รับประทาน
อะไรก็ต้องเก็บเสมอ รวมถึงการดับไฟให้สนิทเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า เป็นการแสดงออกของตัวละครที่มี
ความห่วงใยทั้งสัตว์ที่อยู่ในป่าและเห็นถึงความเดือดร้อนของการไม่ดูแลและรับผิดชอบการกระท าของพวกเขา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรท า เพ่ือไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ส่วนเรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ 
น าเสนอผ่านความเดือดร้อนที่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต้องพบไม่ว่าจะเป็น ความแห้งแล้งของล าธาร ป่าไม้แห้ง
เหี่ยวล้มตายทั้งป่า ท าให้ตัวละครเด่น คือก้องจึงตัดสินใจจะเอาใบโพธิ์ไปคืนต้นต้นโพธิ์ด้วยความกล้าหาญ ก้อง
ต้องการรักษาระบบนิเวศเอาไว้ เพ่ือให้ชาวบ้านกลับมาอยู่อย่างมีความสุขอีกครั้ง เขาตระหนักถึงปัญหาที่
ตามมา ธรรมชาติแปรปรวนจนท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะอาหารและล าธารไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่เดิม 
ก้องจึงเสียสละเดินเอาใบโพธิ์ที่เคยเด็ดมาจากต้น ขึ้นเขาไปคืนด้วยตนเอง 

เรื่องหางบ่วง เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า และเรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส น าเสนอให้เห็น
บทบาทของมนุษยใ์นการรักษาสิ่งแวดล้อม ในวรรณกรรมเรื่องหางบ่วงเจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า เมื่อมีนักท่องเที่ยว
มาศึกษาบึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ด้วยความต้องการที่จะรักษา และดูแลระบบนิเวศของบึง นักท่องเที่ยวจึงท า
โครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรามาดูแลพร้อมกับจัดตั้งอุทยานและตั้งศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดขึ้นมา 
เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด ในบึงแห่งนี้มีจระเข้อยู่ด้วยจึงต้องสร้างฟาร์มเลี้ยงจระเข้ให้เป็นสัดส่วน ท าสะพาน
พร้อมเปิดให้คนภายนอกเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งนี้ นอกจากมนุษย์จะมีบทบาทช่วยเหลือ
สิ่งมีชีวิต พืช และสัตว์ ในบริเวณนั้นแล้ว ยังช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันให้มีงานท าเป็นหลักเป็นแหล่งอีก โดย
ชาวบ้านแห่งนั้นจะมีงานท าอยู่ที่อุทยานและศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืด เป็นต้น ส่วนเรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการ
เดินทางของน้ าใส ผู้แต่งสร้างให้ตัวละครมีบทบาทในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการกระท า เช่น
การท าน้ าตาลปี๊บขายของตัวละคร นอกจากจะต้องการอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้แล้ว ถุงที่ใส่น้ าตาลปี๊บก็หลีกเลี่ยงการ
ใช้ถุงพลาสติกเพ่ือช่วยลดโลกร้อนและไม่ต้องการท าลายสิ่งแวดล้ม 

บทบาทของมนุษย์กับการรักษานิเวศ คือการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตัวละครที่เป็นมนุษย์ว่ามี
บทบาท หน้าที่ ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เช่นการไม่ทิ้งขยะไว้ในป่าของเด็ กใน
โครงการตะเวนวันจากวรรณกรรมเรื่องภาพอาถรรพณ์ การไม่ใช้ถุงพลาสติกเพ่ือลดโลกร้อนจากวรรณกรรม
เรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้มนุษย์ได้ทราบว่าทุกคนสามารถท า
สิ่งต่างๆในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน 

2.2 มนุษย์กับกำรท ำลำยนิเวศ  
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง มีการน าเสนอการท าลายนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ การท าลายป่า โดยตัด

ต้นไม้เพ่ือที่จะน าไปขาย และผู้ท าลายจะเป็นมนุษย์ในเมืองที่มีหน้าที่การงานใหญ่โต แต่มีความเห็นแก่ตัว โดย
ในวรรณกรรมมีตอนที่ตัวละครตัดไม้หอมเพ่ือเอาไปขาย รู้ทางหนีทีไล่ ท างานกันเป็นขบวนการ มีการบุกรุกป่า
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โดยการอ้างว่าได้รับการสัมปทานให้โค่นต้นไม้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่มีชาวบ้านคน ใดรู้ว่าเขาได้รับ
สัมปทานจริงหรือไม่ หรือถ้าได้รับสัมปทานจริงเขาสามารถโค่นต้นไม้ได้ที่ใด จ านวนเท่าไร เมื่อก่อนมนุษย์กับ
ธรรมชาติจะอยู่ด้วยกันอย่างพ่ึงพิง ช่วยเหลือกัน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน คนคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
เห็นประโยชน์ของธรรมชาติว่ามีมากมายมหาศาลเพียงไร ท าให้เกิดความโลภ ความเห็นแก่ตัว จึงเป็นที่มาของ
การท าลายป่า และล่าสัตว์ ดังตัวอย่าง   

“ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ธรรมชาติถูกท าลาย ผืนป่ามีเนื้อที่ป่าน้อยลง สัตว์
ป่าถูกล่า” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.20) 

บทบาทมนุษย์กับการท าลายนิเวศแสดงให้เห็นถึงปัญหาของธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ท าลาย การเขียนให้
เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วมไม่ได้สร้างความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย เพราะเมื่อระบบนิเวศแปรปรวนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย วรรณกรรม
จึงเตือนใจและเตือนสติให้ผู้อ่านได้รับรู้และเห็นถึงความเดือนร้อนของสิ่งมีชีวิตต่างๆ 

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับนิเวศ 
มนุษย์กับธรรมชาตินั ้นต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการมีชีวิตรอด มนุษย์ต้องใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติ ระบบนิเวศต้องได้รับการดูแลจากมนุษย์ ความสัมพันธ์ด้านการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ มต่างๆ การประกอบอาชีพ 
และวัฒนธรรม ล้วนต่างต้องพ่ึงพาสิ่งต่างๆจากธรรมชาติทั้งสิ้น  

3.1 ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรด ำรงชีวิต 
การพ่ึงพาธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นมีทั้งการพ่ึงพาด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ของการด ารงชีวิต วรรณกรรมแนวนิเวศส านึกส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเรื่องการ
พ่ึงพาของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติเสมอ  

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติด้านอาหารในเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง ตัวละครส่วนใหญ่เป็นชาวป่า 
ท าให้ต้องพ่ึงพาอาหารจากป่ามากกว่า และคนในเมืองเองที่ต้องซื้ออาหารจากชาวป่าเพ่ือด ารงชีวิต โดยผู้แต่ง
ให้ความส าคัญเรื่องอาหารอยู่ไม่น้อย แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของป่าว่า เมื่อมีป่า ก็จะมีอาหาร ไม่ต้องเสียเงิน
ฟุ่มเฟือยซื้ออาหารมารับประทาน แต่สามารถหาอาหารจากสิ่งใกล้ตัว ดังนี้  

“ในน้ าใสมีปลาแหวกว่ายขึ้นเหนือน้ า เขาใช้เบ็ดตกปลาพอประทังชีวิต” (ญิบ พันจันทร์
,2549, น.40)  

อาหารจากป่านั้นมีทั้งบนบก ทั้งบนอากาศ ทั้งในแม่น้ าล าธาร ตัวละครส่วนใหญ่จะตกปลา ยิงนก 
ขุดเผือกขุดมัน หาผลไม้รับประทานเพ่ือประทังชีวิตในแต่ละวัน การหาอาหารของตัวละครนั้นต้องมีความคุ้น
ชินกับการใช้ชีวิตอยู่ ในป่า การที่จะมั่นใจว่าของสิ่งนี้กินไปแล้วจะอันตรายหรือไม่ บางครั้งก็หาจาก
สัญชาตญาณ บางครั้งก็ดูจากการกินของสัตว์ป่า เมื่อสัตว์กินแล้วไม่เป็นอะไร ชาวป่าก็สามารถกินของสิ่งนั้นได้
เช่นกัน นอกจากด้านอาหารแล้ว มนุษย์ยังได้พ่ึงพาธรรมชาติในเรื่องของที่อยู่อาศัย ในเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในการสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือที่ตัวละครในเรื่องอย่างเผ่ามันนิเรียกว่า 
“ทับ” นั้น สร้างจากสิ่งต่างๆท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ โดยการใช้ไม้ง่ามสองอันปักไว้ ในง่ามไม้มีไม้วางพาด จากนั้น
เอาไม้เล็กๆหรือล าไม้ไผ่หลายๆล าวางพาด ด้านหนึ่งวางบนดิน ก่อนหาใบตอง ใบหวาย ใบพุดช้างมาวางซ้อน ๆ 
กันเพื่อกันแดดกันฝน บางคนเอาปีกไม้ที่ชาวบ้านเลื่อยทิ้งไว้มารองนอน หรือใช้ไม้ไผ่มาต่อ  ๆ กันเพ่ือท า
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เป็นที่นอน ส่วนวรรณกรรมเรื่องหางบ่วง เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า การสร้างเรือน หรือที่อยู่ของตัวละครใน
วรรณกรรม ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นไม้ติดบึงน้ า โดยการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อท าเรือและสร้างบ้าน และ
วรรณกรรมเรื ่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส การสร้างที่อยู่อาศัยของตัวละครนั้น จะ เป็น
บ้านเรือนไทย มีศาลายื่นออกมาท่าน้ า ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีแต่หน้าต่างที่คอยรับลมจากธรรมชาติ เพราะ
ต้องการอยูใ่กล้ชิดกับธรรมชาติให้มากท่ีสุด นอกจากนั้นมนุษย์ยังใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในด้านยารักษาโรค 
ดังปรากฏในเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง โดยเผ่ามันนิใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ไม่ได้เข้าไปใช้บริการกับโรงพยาบาล
เมือง เพราะเป็นคนป่าและไม่ได้มีบัตรประชาชน จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ในเผ่าจึงต้องดูแลรักษากันเองยามป่วยไข้จากสมุนไพรใกล้ตัว พ่อเฒ่าของเผ่ามันนิเคยบอกไว้ ว่า 
ป่าทั้งป่าเป็นห้องยา มันนิก็เหมือนหมอยา ต้องรู้จักจัดยาและผสมยา ถ้ามันนิถูกท าลายถึงมีสมุนไพรก็ไร้
ความหมาย แต่ถ้ามีแต่มันนิแต่ไม่มีสมุนไพรก็ไร้ค่า เผ่ามันนิรักษาได้ทุกอย่างตั้งแต่ป่วยไข้ ภัยจากสัตว์ป่า 
ธรรมชาติ หรือการเกิดแก่เจ็บตาย เช่น การคลอดลูก ดังนี้  

“พลบค่ าน้ าคร่ าแตก ได้ยินเสียงลูกร้องอุแว้ๆ ก้องป่า พ่อเคี่ยมหูยานจุดตะเกียงน้ ามันส่อง
แสงวอมแวมไว้ก่อนแล้ว เขาใช้ไม้ไผ่ตัดสายสะดือให้ลูกขาดจากรก” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.25) 

การคลอดลูกนั้นเป็นเรื่องใหญ่ส าหรับมนุษย์ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุใดขึ้นระหว่างการท าคลอด นั่นก็
หมายถึงความสูญเสีย แต่เผ่ามันนิกลับขยายเผ่าขึ้นมาเรื่อยๆจากการท าคลอดเองของคนในป่า โดย ใช้ยา
สมุนไพรรักษาท้ังตอนก าลังตั้งครรภ์ ตอนคลอด หลังคลอด ตลอดจนการตัดสายสะดือยังใช้ไม้ไผ่ซึ่งสามารถหา
ได้ตามธรรมชาติมาใช้ หรือการที่คนในเผ่าต้องการลองใช้น้ าตาลจากในเมืองมาปรุงอาหารท าให้ปวดฟัน จึงน า
กะลาไปเผาไฟ ใช้ถ่านกะลาต้มเกลือก่อนเอาน้ าต้มนั้นมาให้คนในเผ่าอมแก้ปวดฟัน บางครั้งชาวป่าป่วยเป็น
ไข้มาเลเรีย ก็รักษาด้วยสมุนไพรตามป่า ส่วนด้านเครื่องนุ่งห่มนั้น ในเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง ก่อนที่ความเป็น
เมืองจะเข้าไปนั้นแต่ก่อนคนในเผ่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ หรือถ้าจะใส่ก็อาศัยธรรมชาติคือการหาใบไม้มานุ่งเพ่ือออกมา
พบชาวบ้านในหมู่บ้าน แต่เมื่อเห็นคนเมืองเขาใส่เสื้อผ้ากัน คนในเผ่ามันนิจึงหาผ้ามาใส่ เมื่อขาดก็หมุนเรื่อยๆ 
และวรรณกรรมเรื่องหางบ่วงเจ้าหญิงแห่งบึงหญ้า ไม่ได้มีปรากฏความสัมพันธ์ของมนุษย์กับนิเวศในเรื่องของ
เครื่องนุ่งห่มอย่างชัดเจน แต่ผู้แต่งกล่าวถึงในเชิงการแต่งตัวของตัวละคร คือ กล่าวถึงปีกงอบใบลาน ของตัว
ละครหญิงที่ชื่อบุณฑริก ซึ่งเป็นการน าสิ่งของจากธรรมชาติมาสานจนได้งอบใบนี้ 

3.2 ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน 
ความสัมพันธ์ด้านการตั้งถิ่นฐานแสดงให้เห็นความคิดของมนุษย์ที่รู้จักเลือกสถานที่สร้างถิ่นฐาน 

เพ่ือให้สะดวกต่อการด ารงชีวิต ในเรื่องภาพอาถรรพณ์การตั้งถิ่นฐานของบ้านพ่ีช่อฟ้าที่ช่วยเหลือเด็กๆจากการ
หลงป่า จะเลือกตั้งในที่ท่ีใกล้ล าธาร เพ่ือง่ายต่อการหาน้ าใช้ในชีวิตประจ าวัน และเลือกสถานที่ที่สามารถปลูก
ผักได้ เพ่ือน ามาเป็นอาหาร วรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและสายรุ้งการตั้งถิ่นฐานเป็นจุดส าคัญของเผ่ามันนิไม่ใช่จะ
ตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้ เพราะในป่าสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกัน อันตรายก็มีอยู่รอบทิศทาง เผ่ามันนิจึงเลือก
สถานที่ที่ต่อให้มีฝนตกหนักแค่ไหนก็จะไม่มีน้ าท่วมขัง และจะต้องเป็นสถานที่ที่สามารถหาเผือกหามัน หาผล
หมากรากไม้ และหาอาหารมาประทังชีวิตได้ ดังนี้  

“จนกระท่ังพบเนินที่ชอบอยู่ใกล้สายน้ า ฝนตกหนักแค่ไหนน้ าไม่ท่วม มีผลไม้ชุกชุมอยู่ไม่ไกล 
มีตน้ไม้ใหญ่ยักษ์เป็นเพื่อนกันลมกันฝน” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.41)  
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สถานที่ตั้งถิ่นฐานนอกจากจะต้องมีน้ า มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แล้วยังต้องสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ 
ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากภัยป่า อันตรายจากสัตว์ป่า แต่ที่ป้องกันไม่ได้คืออันตรายจากมนุษย์เมืองที่
ต้องการเอารัดเอาเปรียบบุกรุกพ้ืนที่สร้างความเดือดร้อนให้สิ่งมีชีวิตในผืนป่า 

ความสัมพันธ์ด้านการตั้งถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐานในป่า หรือการตั้งถิ่นฐานใน
เมือง สิ่งที่วรรณกรรมทุกเรื่องมีนั้น คือการตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ า ล าคลอง และล าธารทุกเรื่อง เพ่ือความสะดวก
และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การเลือกที่อยู่อาศัยของชาวป่าไม่ได้เลือกเพราะใกล้แหล่งอาหารเพียง
อย่างเดียวแต่ต้องดูว่าสถานที่นั้นสามารถหลีกหนีสัตว์ป่าได้หรือไม่ ต่างจากในเมืองถึงแม้จะมีการสร้างที่อยู่
อาศัยริมน้ าแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสัตว์ป่า  

3.3 ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  
วรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและสายรุ้งน าเสนอว่าอาชีพของเผ่ามันนิไม่ได้เป็นอาชีพที่ตายตัว เพราะชาวป่า

ทุกคนไม่ได้ต้องการเงินเพราะไม่รู้ความส าคัญของเงินเหมือนมนุษย์ในเมือง แต่ก่อนในผืนป่าอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยสิ่งต่างๆ ไม่ต้องออกไปซื้อของกินของใช้ แต่ในตอนนี้ของป่าหายาก ชาวป่าจึงต้องเก็บของที่ตนหาได้ เช่น 
เห็ด สะตอป่า หรือท าด้ามจอบด้ามพร้าออกไปขายให้ชาวบ้านในเมือง และต้องการน าเงินไปซื้อของใช้กลับเข้า
มาในป่า รวมถึงเงินที่ต้องส่งเสียลูกของตนเรียนหนังสืออีกด้วย  

เรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส ตัวละครมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติคือการเก็บมะพร้าว
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพ่ือประกอบเป็นอาชีพของตน ขายทั้งมะพร้าวสด ทั้งน ามะพร้าวมาท า
น้ าตาลขาย ปัจจุบันอาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าวของชาวสวนลดลงไปมาก คนไม่ค่อยสืบทอดกันเพราะเป็น
อาชีพทีค่่อนข้างล าบาก ต้องตั้งใจท าอย่างจริงจัง การที่จะได้น้ าตาลปี๊บมานั้นไม่ใช่เพียงรดน้ าต้นไม้เท่านั้น แต่
มีหลายขั้นตอนมาก  

วรรณกรรมที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงการประกอบอาชีพ คือเรื่องภาพอาถรรพณ์ เพราะตัวละครในเรื่อง
เป็นเพียงเด็กนักเรียนในเมือง และการอยู่ในเมืองท าให้การประกอบอาชีพของตัวละครในวรรณกรรมเรื่องนี้
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ  

ความสัมพันธ์ด้านการประกอบอาชีพ เป็นการประกอบอาชีพเพ่ือน าเงินมาจุนเจือครอบครัว การสร้าง
รายได้ของมนุษย์นั้น ธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมนุษย์ วรรณกรรมแนวนิเวศส านึกจึงมีการเขียนที่
แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักว่าตนเองนั้นก าลังพ่ึงพา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4 ควำมสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรม 
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้งนั้นได้ปรากฏวัฒนธรรมที่เรียกว่าไปขุดหัวมัน ชาวป่าจะอยู่กันเป็นครอบครัว การ

สร้างทับหรือท่ีอยู่อาศัยนั้นในตอนเป็นเด็กกลุ่มมันนิจะอยู่ทับเดียวกับพ่อแม่ แต่เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว
จะแยกกันไปสร้างทับต่างหาก เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการมีครอบครัวเป็นของตนเอง แต่ถ้าเป็นคนโสด เมื่อโตขึ้น
ก็ต้องแยกทับจากพ่อแม่เช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ในทับเพียงคนเดียว เมื่อเผ่ามันนิมีครอบครัวและยังคงอยู่ในวัย
เจริญพันธุ์ เมื่อมีอารมณ์รักใคร่ก็จะพากันเดินเข้าป่า เพ่ือหาสถานที่ท่ีเหมาะสม เช่น ข้างจอมปลวก ข้างโขดหิน 
หรือที่มีพุ่มไม้บังตาเพ่ือไม่ให้ใครเข้ามายุ่งหรือเกี่ยวข้อง บางครั้งก็จะเอาไม้ไผ่ปักไว้ตรงปากทางเข้า ปลายไม้ไผ่
นั้นจะมีหญ้าอยู่หนึ่งก ามือถูกหนีบไว้ เพ่ือให้คนที่ผ่านไปมาทราบว่าไม่ควรเดินเข้าไปหรือท าการรบกวนใด  ๆ 
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ชาวบ้านเรียกการกระท านี้ว่า “ไปขุดหัวมัน” การกระท าเช่นนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์โดยมี
ธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับนิเวศในวรรณกรรม  แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นล้วนต้อง
อาศัยสิ่งต่างๆในธรรมชาติ เพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงน าเสนอให้เห็นประโยชน์ของ
ธรรมชาติทีส่อดแทรกผ่านงานวรรณกรรม และชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความฉลาดที่เลือกสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ า 
เพ่ือให้ตนเองสะดวกต่อการด ารงชีวิต และให้มนุษย์ตระหนักว่าตนเองนั้นก าลังพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. กำรปลูกจิตส ำนึกเชิงนิเวศ 
การปลูกจิตส านึกเชิงนิเวศปรากฏผ่านความเชื่อเรื่องภาพอาถรรพณ์ ไม่ได้มีความเชื่อที่เล่าต่อ ๆ      

กันมาเป็นเรื่องราว แต่เป็นความเชื่อผ่านความฝันและรูปภาพที่ตัวละครถ่ายมา ว่าป่าที่พวกเขาไปเป็นป่า
อาถรรพณ์ ท าให้พวกเขาต้องการเข้าไปค้นหาความจริงผ่านความเชื่อนั้น โดยผู้แต่งแต่งให้มีปมในเรื่องความ
เชื่อเพียงเพราะต้องการให้ตัวละครเข้าไปตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาฝันถึง แต่กลับกลายเป็นว่า
ความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องราวในอดีต แต่เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีการบุกรุกป่า โดยลางบอกเหตุนี้ตัวละครทั้งหมด
เชื่อกันว่าเป็นค าเตือนจากเจ้าป่าเจ้าเขานั่นเอง  

ส่วนวรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและสายรุ้งมีความเชื่อเรื่อง “ญาเงาะ” หรือ “แม่คนเดิม” ที่อยู่ห่างออกไป
ไกลแสนไกล โดยที่อยู่ของแม่คนเดิมมีการเล่าต่อๆกันมาว่า มีสายน้ าเล็ก ๆ ไหลออกมาจากฐานที่นั่งของแม่คน
เดิมหลายสาย ซึ่งเชื่อกันว่าต้นน้ าแต่ละสายที่ไหลออกมานั้น เป็นบ่อเกิดของต้นน้ าของโลก สายน้ าญาเงาะมา
จากป่าใหญ่รอบ ๆ ฐาน ต้นไม้แต่ละต้น กิ่ง ก้าน ใบ ล าต้น ม้วนขดเป็นวงหรือโค้งงอเป็นรูปต่างๆเมื่ อต้นไม้
เมื่อยต้องการพักผ่อน ไม้ใหญ่รอบฐานญาเงาะแต่ละต้นมักจะค่อยๆเปลี่ยนที่อยู่ให้ตนเองเสมอ ๆ เพ่ือต้องการ
เลือกที่อยู่ให้เหมาะสมกับตนเอง เกิดเป็นความสมบูรณ์ของป่า ตรงไหนเป็นพ้ืนที่โล่ง ต้นไม้เล็ก ๆ ก็จะเดิน
น าหน้าไปก่อน ฐานของแม่คนเดิมนั้นเป็นขี้ผึ้งและเมื่อวันใดที่โลกถูกท าลายด้วยฝีมือมนุษย์ เช่น การเกิด
สงคราม การทดลองระเบิด อารมณ์ของนางก็จะแปรปรวน ท าให้แท่นขี้ผึ้งก้อนนั้นเริ่มร้อนจนละลายลงมาใน
ที่สุดคล้ายกับน้ าแข็งข้ัวโลกที่ละลายลงมาท าให้น้ าทะเลหนุนสูงขึ้น ต้นไม้รอบฐานจะบิดเบี้ยวท าให้เกิดแผ่นดิน
ร้าวแตกแยก ในปัจจุบันก็เปรียบเหมือนการเกิดแผ่นดินไหวทั้งในน้ าและบนบกสร้างความเดือดร้อนให้สิ่งมีชีวิต
บนโลกแม่คนเดิมจะเฝ้ามองมนุษย์ทุกคนตลอดเวลา ท าให้มันนิทั้งหลายไม่ท าความชั่ว ไม่คิดร้าย ไม่โลภ      
ไม่อิจฉาริษยา เพราะกลัวญาเงาะจะเห็น ชาวเผ่ามันนิเชื่อกันว่าใครท าความดีตายไปก็จะได้พบแม่คนเดิมพร้อม
กับได้กลับไปสู่สถานที่ที่ตนหวังไว้ แต่ถ้าคนที่ตายไปเป็นคนไม่ดีแม่คนเดิมก็จะไม่ยอมรับ วิญญาณจะล่องลอย
ต้องไปอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ลูกไม้ ก้อนหิน ในที่มืด หรืออาศัยอยู่ในสัตว์ที่น่ารังเกียจ และยังมีความเชื่อเรื่องการ
หานกแบกปีกสีเลือด ซึ่งเป็นนกที่มีปีกใหญ่กว่าปกติ แต่ก็เหมือนไม่มีปีกเพราะปีกนั้นไม่มีขนพับโค้งงอขึ้น
ด้านบนจึงดเูหมือนนกเดินแบกปีกของตนเอง ขาทั้งสองข้างของมันมั่นคง แข็งแรง วิ่งเร็วเหมือนกับสายลม เผ่า
มันนิจึงพยายามหานกแบกปีกให้เจอเพราะแม่คนเดินมีความปรารถนาที่จะเจอวิญญาณของคนๆนั้นหลังความ
ตาย การมีความเชื่อเรื่องแม่คนเดิมท าให้มนุษย์คิดดี ท าดี ไม่ท าร้ายคิดร้ายต่อใคร เพราะไม่อยากไปสิงอยู่ตาม
ต้นไม้ ผลไม้ หรือก้อนหิน ที่ขยับตัวไปไหน ท าอะไรไม่ได้ นอกจากนั้นวรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและสายรุ้งยังมี
ความเชื่อเรื่องการเกิดรุ้งกินน้ า คือสัตว์เลี้ยงของญาเงาะซึ่งเป็นงูใหญ่ล าตัวสีน้ าตาลสลับแดงที่ท้องมีสีแดงอ่อน 
สีเขียว และสีอื่นๆสลับลายอีกเจ็ดสี และเมื่อใดที่ฝนตกงูใหญ่ก็จะเลื้อยออกมาจากป่าช้า ๆ ล าตัวยาวเลื้อยโค้ง
พาดผ่านเส้นทาง โดยเรียกงูตัวนี้ว่า “หวู” ปีไหนที่หวูปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าเป็นเส้นโค้งและมีแสงเจ็ดสีบ่อย
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นั้นก็จะเชื่อกันว่าปีนั้นป่าแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ เป็นความเชื่อที่ท าให้มนุษย์ดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้
ระบบนิเวศเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น เพ่ือให้เกิดหวูหรือรุ้งกินน้ า เป็นการปลูกจิตส านึกผ่านความเชื่อให้มนุษย์
เห็นความส าคัญของธรรมชาติ  

การปลูกจิตส านึกเชิงนิเวศผ่านความเชื่อนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่ท าให้สิ่งมีชีวิตมีความศรัทธา
และมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งเรื่องของการออกตามหาสิ่งต่างๆในภาพถ่ายในเรื่องภาพอาถรรพณ์ เรื่องที่มา
ของญาเงาะ นกแบกปีก และหวู ผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ตัวละครต้องจงรักภักดี ต้องเกรงกลัวต่อ
ธรรมชาติ เพ่ือให้มนุษย์ช่วยกันดูแล และไม่กล้าท าร้ายท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเท่านั้น 
นับว่าเป็นการปลูกจิตส านึกผ่านความเชื่อของคนให้ช่วยกันปฏิบัติตนเป็นคนดี 

5. จิตส ำนึกเชิงนิเวศระหว่ำงคนเมืองและคนป่ำ 
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้งแยกความคิดของคนป่าและคนเมืองออกอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าคนป่าอย่างเผ่า

มันนิกลัวคนเมือง ไม่ว่าจะกลัวความโลภ เล่ห์เหลี่ยม และความโหดเหี้ยม ผู้ใหญ่ในเผ่าจะเตือนลูกหลานอยู่
เสมอถึงความแตกต่างระหว่างป่ากับเมือง ยกตัวอย่างเช่น  

““ถ้าไปโรงเรียนแล้วเรียนไม่ได้ให้มาบ้าน เพราะในเมืองทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเรา คนใน
เมืองก็ต่างไปจากพวกเรา” พ่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างเมืองกับป่า” (ญิบ พันจันทร์,2549, น.20) 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เผ่ามันนิต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อลูกของตนในวัน
ข้างหน้า แต่การที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนก็ต้องเข้าไปในเมือง เพราะโรงเรียนไม่มีอยู่ในป่า การเข้าไปในเมืองท าให้
มันนิเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตในเมืองและป่าได้อย่างชัดเจน และบางครั้งเผ่ามันนิก็ได้ลองรับแบบ
การใช้ชีวิตของคนในเมืองมาปรับใช้ เช่น แต่ก่อนกินเนื้อสัตว์ มีการแคะฟันรักษาฟัน พอตอนนี้กินน้ าตาลมากๆ
เกิดการปวดฟัน ไม่มียารักษา ตัวยาหาในป่าไม่ได้เพราะไม่รู้จะใช้ยาอะไรรักษาท าให้เกิดปัญหาตามมา การใช้
ชีวิตนั้นก็ต่างกันมาก คนในเมืองไม่ได้ขุดเผือกขุดมันหรือนอนในทับเหมือนกับคนป่า การเดินทางของคนใน
เมืองก็เป็นไปอย่างสะดวก อาหารการกิน การรักษาโรคก็มีอย่างครบครัน ท าให้คนในเมืองมองว่าคนป่าใช้ชีวิต
ด้วยความล าบาก อย่างเช่นตัวอย่างนี้  

“ก็ดีกว่าค่างหัวหยิกหย็องในป่า ห้องน้ าก็ไม่มี เห็นแม่บอกว่ายังนอนบนพ้ืนดิน กินบนพ้ืน
ทราย ยังกินหัวมัน จริงไหมๆ” (ญิบ พันจันทร์, 2549, น.32) 

จากตัวอย่างเป็นค าพูดของมนุษย์ในเมืองที่พูดกับมันนิที่เข้ามาศึกษา ผู้คนในเมืองมองว่าการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติขาดความสะดวกสบาย ไม่มีห้องน้ าแล้วจะอยู่อย่างไร จะนอนที่ใด กินข้าวที่ใดหรือกินกับ
อะไร คนเมืองมองว่าการใช้ชีวิตของคนในป่าไม่ได้มีตัวเลือกมากมายเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่แต่ในทางกลับกัน 
ความคิดของคนในเผ่ามันนิที่มองว่าการใช้ชีวิตในเมืองไม่มีความสะดวกสบายสู้อยู่ในป่าไม่ได้ จะท าอะไรก็ต้อง
ไปเป็นลูกจ้างเขา อาหารก็ไม่ได้กินฟรีเหมือนการไปหาของป่า ต้องมีเงินมาแลก ไปไหนมาไหนก็เหมือนมีคุกขัง 
ผู้คนแล้งน้ าใจไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เหมือนคนในเผ่าของตน 

การใช้ชีวิตของมนุษย์และธรรมชาติก็มีความสัมพันธ์กัน ผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงการมีจิตส านึกที่จะรักษา
ป่าของมนุษย์ที่ยังมีอยู่ผ่านวรรณกรรมทั้งยังแสดงความกังวลใจกลัวว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นี้จะหายไป ท าให้
ต้องปลูกจิตส านึกให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของป่า วรรณกรรมลูกโลกสีเขียวที่เลือกมามีความเป็น
นิเวศส านึกทุกเรื่อง การสร้างจิตส านึกในวรรณกรรมผู้แต่งมีการสร้างทั้งในด้านอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูให้นิเวศ
กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การสร้างจิตส านึกในวรรณกรรมสามารถสร้างได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
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จิตส านึกจากค าสอนของผู้ใหญ่ สร้างจากความเชื่อหรือวัฒนธรรม เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจึงไม่ใช่การเบียดเบียนกัน แต่เป็นการพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิต การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และในด้านวัฒนธรรม  

วรรณกรรมทั้ง 5 เรื่องนั้นมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติว่ามีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
โดยส่วนใหญ่มนุษย์จะเป็นฝ่ายพ่ึงพาธรรมชาติมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการด ารงชีวิต ได้แก่ การหาอาหาร
จากธรรมชาติ การสร้างที่อยู่อาศัย การใช้ยาสมุนไพรรักษาโรค และการน าสิ่งต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติมา
เป็นเครื่องนุ่งห่มให้ตนเอง ด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ใช้ความสามารถหาที่ตั้งถิ่นฐานในที่ที่อุดมไปด้วยอาหาร 
ใกล้ล าน้ า เพื่อสะดวกต่อการด ารงชีวิต และหาที่อยู่ที่ไม่มีน้ าท่วมขัง สามารถหลบภัยได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากสัตว์
ป่าหรือภัยจากธรรมชาติ ความสัมพันธ์ด้านการประกอบอาชีพ มนุษย์ประกอบอาชีพได้จากการน าเอาของจาก
ธรรมชาติไปขายเพ่ือเลี้ยงครอบครัวของตน จะเห็นได้ธรรมชาติมีความส าคัญต่อมนุษย์มาก เป็นเหตุผลให้
มนุษย์ต้องใส่ใจ ดูแลระบบนิเวศให้สมดุลอยู่เสมอ การเริ่มต้นที่จะดูแลนิเวศนั้นท าได้โดยการเริ่มปลูกจิตส านึก
ให้แก่มนุษย์  การศึกษาวรรณกรรมทั้ง 5 เรื่อง พบว่าทุกเรื่องมีการปลูกจิตส านึกให้มนุษย์สนใจที่จะดูแล 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และไม่ละเลยธรรมชาติ  
 

อภิปรำยผล  
จากการวิจัยเรื่อง “นิเวศส านึกในวรรณกรรมเยาวชนลูกโลกสีเขียว” พบว่ามีลักษณะที่น่าสังเกต คือ 

ในวรรณกรรมลูกโลกสีเขียวไม่ค่อยมีการกล่าวถึงตัวละครที่ท าลายธรรมชาติเป็นตัวเป็นตน ไม่ได้ปรากฏตัว
ละครผู้ท าลายอย่างเด่นชัด มีการกล่าวเพียงว่าการที่ธรรมชาติถูกท าลายนั้นล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ซึ่งไม่ได้มี
บทบาทเด่นเท่าตัวละครฝ่ายอนุรักษ์ นั่นเป็นเพราะผู้แต่งต้องการปลูกฝังให้ผู้อ่านมีความต้องการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรบ้าง จึงแต่ง
ให้ตัวละครอนุรักษ์เด่นชัดกว่าตัวละครผู้ท าลาย ในส่วนบทสรุปของตัวละครนั้น ฝ่ายท าลายธรรมชาติมักจะถูก
ลงโทษในตอนจบเรื่องเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการท าลายธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องไม่ดีทั้งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
บนโลก ซึ่งบทลงโทษนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่มนุษย์สามารถควบคุมได้ คือการติดคุก การได้รับโทษทางกฎหมาย 
และปัจจัยที่ท าให้ตัวละครเลือกที่จะอนุรักษ์และไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ล้ วนมาจากประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น  
ในส่วนของการเลือกอนุรักษ์นั้นเพราะตัวละครมีความสุขในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ต้องการปกป้องที่อยู่อาศัย
ของตนเอง ปกป้องสถานที่ที่ตนเองรักและผูกพันจึงเลือกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือให้ตนเองมีความสุข และ
ปัจจัยในการเลือกที่จะท าลายธรรมชาติเพราะตัวละครต้องการอ านาจ และเงิน จึงเลือกที่จะท าลายธรรมชาติ
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ในส่วนของการตอบโต้ของธรรมชาตินั้นคือการที่ธรรมชาติไม่งดงามดังเดิม เกิด
ความแห้งแล้ง มนุษย์ไม่สามารถพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติได้ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวละครเลือกฝ่ายอนุรักษ์เลือก
ปกป้องธรรมชาติ และเพราะเป็นวรรณกรรมเยาวชนผู้แต่งจึงให้ตัวละครเด็กเป็นตัวด าเนินเรื่อง จากการศึกษา
ค้นคว้าของผู้วิจัย วรรณกรรมที่ได้ศึกษานั้นมีการใช้ตัวละครเด็กด าเนินเรื่อง 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องภาพอาถรรพณ์ 
เรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง เรื่องเด็กชายกับใบโพธิ์ เรื่องหิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ าใส ยกเว้นเรื่องหางบ่วง 
เจ้าหญิงแห่งบึงหญ้าเท่านั้นที่ไม่มีตัวละครเด็กตัวละครในเรื่องนี้จะเป็นสัตว์และผู้ใหญ่ทั้งสิ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “นิเวศส านึกในวรรณกรรมเยาวชนลูกโลกสีเขียว” ผู้วิจัยพบ

ประเด็นที่ควรจะศึกษาดังนี ้
1. ควรศึกษาวรรณกรรมอ่ืนๆในโครงการลูกโลกสีเขียวในแนวนิเวศวิทยา 
2. ควรศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่ามันนิในวรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง เพราะตัวละครล้วนอาศัยอยู่

ในป่าตั้งแต่เกิดจนตาย ท าให้มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนคนในเมือง 
3. ควรศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติในวรรณกรรมนิเวศส านึก 
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การมีส่วนร่วมในการปอ้งกันยาเสพติดของชมุชนหมู่บ้านหินสี  
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี

ทัศนีย์วรรณ ทองสุก1, วันจักร น้อยจันทร์2 

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  
2อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

Email : s59123450113@ssru.ac.th1, Eve0890272405@gmail.com, wanchak.no@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด และเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านหินสี 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหินสี 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 297 คน การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้
ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way 
ANOVA) 

ผลการวิจัย  พบว่า  
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน มีภาพรวมการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.53) เมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านที่สูง
ที่สุดคือ ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.80) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 4 การร่วมตัดสินใจในแนวทางที่เหมาะสม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.77) รองลงมาด้านที่ 3 การร่วมประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.49 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.85) รองลงมา
ด้านที่ 1 การป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.74) รองลงมาด้านที่ 5 การเข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.43, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71) ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านที่ 6 การเข้าร่วมในการ
ตรวจตราดูแลและประเมินผลที่เกิดข้ึน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
= 0.87) ตามล าดับ 

2) ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพ และอาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ .05 ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การป้องกันยาเสพติด, จังหวัดราชบุรี
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the participation in drug prevention 
and 2) to compare the participation in drug prevention between personal factors of the 
citizen in Hinsi village, Yanghak, Paktor, Ratchaburi. The sample included 297 people 
calculated by using Krejcie and Morgan formula. Data were collected using 5 level rating 
scale questionnaire and checklist and were statistically analyzed in percentage, mean, 
standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA)  

The results of this study as follows:   
1) The overall level of participation in drug prevention was at a medium level (  ̅ = 

3.37, S.D. = 0.53). When considering 6 aspects, it was found that the aspect with the highest 
average value was the 2nd aspect; the participation in drug prevention in the community at a 
high level (  ̅ = 3.71, S.D. = 0.80). The subordinate was 4th aspect; the decision participation 
in the right direction at a medium level (  ̅ = 3.51, S.D. = 0.77). The subordinate was 3rd 
aspect; the meeting to discuss at a medium level (  ̅ = 3.49, S.D. = 0.85). The subordinate 
was 1st aspect; protecting oneself from drugs at a medium level (  ̅ = 3.45, S.D. = 0.74). The 
subordinate was 5th aspect; the participation in project operations at a medium level (  ̅ = 
3.43, S.D. = 0.71). And the lowest average value was the 6th aspect; the participation in the 
surveillance, monitoring, and evaluation of occurrences at a medium level (  ̅ = 3.37, S.D. = 
0.87).  

2) When classified by the people who have gender, status, occupation found that is 
participate in drug prevention significantly differently at .05 level. It is following the 
assumptions set. And classified by the people who have age, education, residence found 
that is not participating in drug prevention significantly differently at .05 level. 
 
Keywords : Participation,Drugs Prevention,Ratchaburi province 
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บทน า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ยาเสพติดเป็นภัย

คุกคามที่ส าคัญต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในและภายนอกของทุกประเทศ จะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนและซับซ้อนยากต่อการป้องกันและปราบปรามมากยิ่งขึ้น องค์การสหประชาชาติ (The United 
Nations) วัชรพ ประสารราชกิจ. 2543 

แนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 คือ ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล แก้ปัญหาแบบองค์รวมด้วยการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร สร้างความสมดุลย์ของยุทธศาสตร์ทั้งดา้นการลดอุปสงค์ยาเสพติดและการ
ลดอุปทานยาเสพติด และผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและ
มาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและ
วิสัยทัศน์ อาเซียนภายในปี 2562 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่วิกฤติที่ส าคัญของประชาคมโลกส าหรับประเทศและชุมชนปัญหานี้เป็น
ปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขและได้ให้ความส าคัญโดยตลอดและมีการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทั้ง
ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถส าเร็จได้
ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่จ าเป็นที่จะต้องอาศัยก าลังและความร่วมมือจาก
ประชาชนทุกคนในทุกภาคทุกส่วนในสังคมเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปโดยเร็วและรวมถึง
ยังท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมาสนใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้ลดลง
และไม่สามารถควบคุมปัญหาไม่ให้ลุกลามหรือคงอยู่กับที่ได้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรที่
จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยย่างยิ่งเฉพาะในเรื่องของการแพร่ระบาทของของยาเสพติดด้วยวิธีเข้าถึงแหล่ง
ผลิต ผู้ร่วมประชุม เพ่ือออกกฎ ระเบียบ หรือร่วมมือกับต ารวจในการสอดส่องดูแลช่วยเหลือให้ ปราศจากยา
เสพติด หรือกระทั้งเป็นการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและสังคม และมีการสืบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับแหล่งผลิตจ าหน่ายยาเสพติด และแจ้งให้ต ารวจทราบและสืบสวนจับกุมท าให้การป้องกัน
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติที่จะต้องด าเนินการแก้ไข สาเหตุของการแพร่ระบาทของยาเสพ
ติดที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีอัตราสูงเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ปี และมีผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การค้า
ยาเสพติดที่ท าให้ผลก าไรสูง เนื่องจากต้นทุนที่ต่ าจนกลายเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรงทั้งในชนบทและในเมือง  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยดังกล่าวคือ ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน
หินสี ต าบล ยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เกิดปัญหาทางด้านสังคมหลายประการ เช่น ปัญหาวัยรุ่น
ป่วนเมือง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรมในการขโมย และอาชญากรรมต่างๆ ที่ตามมาซึ่ง
จะน าไปถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวแล้วจะพบว่าในทุกสภาพของปัญหาล้วนมีสาเหตุมาจากยาเสพติดได้  เป็น
บ่อเกิดที่ท าให้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้แรงงานที่
ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง ปัจจัยขององค์ประกอบความส าเร็จและความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของ
ยาเสพติดที่ส าคัญคือประชาชาชน ซึ่งมีส่วนในการชี้แนวทางที่ถูกต้องในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ข้าราชการในการป้องกันยาเสพติดและในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพจะต้องยึดพ้ืนที่ๆ  เป็นหลัก
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน เยาวชนให้ทุกๆ ฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหา โดย
ให้ผู้น าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะให้ความส าคัญในการป้องกันแก่เด็กและเยาวชน 
เพ่ือลดความต้องการในการใช้ยาเสพติดที่ควบคูไ่ปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในการติดยาที่ดี เพ่ือลดปริมาณและปัญหาในการผลิตและจ าหน่ายของยาเสพติดโดยอาศัยประชาชนในพ้ืนที่  
การป้องกันยาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดโอกาสการกระท าผิดเกี่ยวกับการชื้อขาย การเสพยาเสพติดใน
ชุมชน ได้แก่ การสร้างเขตปลอดยาเสพติดในชุมชน โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดนสมาชิกร่วมกันสอดส่อง
ตรวจตราในชุมชน โดยมีการประสานงานอย่างใกลช้ิดกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ แนวคิดในการด าเนินงาน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมาตรการป้องกันยาเสพติดมาตราการบ าบัดและฟ้ืนฟู (ส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558,หน้า1-80)  ดังนั้นประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและ
ผ่านพ้นไปด้วยดี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบล
ยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่
อาศัยต่างกัน 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
วิจัย ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
จินตวีร์ เกษมศุข (2554) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรู้และความช านาญร่วมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง จึงหมายถึงการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับร่วมกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น
แนวความคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็นกระแสของความคิดที่ท าให้ผู้คนใน
สังคมตระหนักดีว่า การด าเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียควรเป็นผู้มีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันจึงต้องประยุกต์แนวคิด 
ให้ตอบรับกับแนวคิดประชาธิปไตย โดยต้องสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอันเป็นส่วน
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หนึ่งของการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนส าคัญของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มจากความต้องการ
ของชุมชนแทนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
อรวรรณ หุ่นดี (2531,หน้า 101-105) กล่าวถึงคนติดยาเสพติดไว้ว่า ส่วนมากจะเป็นคนที่มีบุคลิกชอบ

เอาแต่พ่ึงพิงผู้อื่นคนประเภทนี้เมื่อได้พบสิ่งใดท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจให้ตนสบายใจก็จะยึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นที่
พ่ึง โดยที่จะเอาตัวเองไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างถาวร ยาเสพติดให้โทษหมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิด
ใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความ
ต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกลับให้
รวมถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและ
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแต่ไม่หมายความถึง ยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตามที่กฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษ
ผสมอยู่ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
การป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวคิดของ Nowlis, Helen H. (อ้างถึงใน มนัส ธิราขันธ์, 2557, 

หน้า 23-25) หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการล่วงหน้าโดยการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ทั้งในระบบโรงเรียนนอก ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กันในเรื่องคุณภาพชีวิตและยาเสพติด การป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติด
ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคลให้มีความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการปรับปรุงสภาพ
ใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายไปใช้ยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง การด าเนินการภาย
หลังจากเกิดปัญหายาเสพติดแล้วเพ่ือให้ปัญหาถูกขจัดออกไปจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยการบ าบัดรักษา
ตลอดจนใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนโดยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้องค์ประกอบของยาเสพติด อันได้แก่คน ยา และสิ่งแวดล้อม Nowlis, Helen 
H. (อ้างถึงใน มนัส ธิราขันธ์, 2557, หน้า 23-25) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้เสนอรูปแบบของการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ 4 รปูแบบดังนี้ 

3.1. รูปแบบทางศีลธรรมและกฎหมาย การดาเนินงานในรูปแบบนี้จึงให้ออกกฎหมายลงโทษ
ผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด 

3.2. รูปแบบทางสุขภาพอนามัย รูปแบบนี้เน้นการควบคุมปริมาณยาเสพติดในท้องตลาดให้ลด
น้อยลง รณรงค์ให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาเพ่ือให้คนในสังคมรับรู้ 
ส่วนผู้ที่ติดยาเสพติดก็ให้บ าบัดรักษา 

3.3. รูปแบบทางจิตวิทยาสังคม รูปแบบนี้เน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการป้องกันลักษณะนี้จะเน้นปลูกฝังค่านิยม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไม่ให้เข้าไปใช้ยาเสพ
ติด ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลผลักดันให้คนหันไปใช้ยาให้ดีขึ้น 
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3.4. รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ลดความกดดันส่งผลการใช้ยาเสพติดน้อยลง เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
และองค์กรทางสังคมควรตอบสนองพ้ืนฐานความจ าเป็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จุลศักดิ์ บุญแดง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด ในเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน 396 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน t-test และ One-way ANOVA หากพบความแตกต่าง
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ ภายหลังทดสอบความแปรปรวน ด้วยวิธีการแบบ LSD 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นอันดับ 1 
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการถัดไป คือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มี
การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติด  
1. ด้านการป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันยา
เสพติด 
3. ด้านการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
4. ด้านการร่วมตัดสินใจในแนวทางที่
เหมาะสม 
5. ด้านการเข้าร่วมในการปฏิบัติงาน 
ตามโครงการ 
6. ด้านการเข้าร่วมในการตรวจตราดูแล
และประเมินผลที่เกิดขึ้น 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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กรอบแนวคิดการวิจัยได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ในชุมชน หมู่บ้านหินสีต าบล ยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ของประชาชนในชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
หมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากประชากรในชุมชนหมู่บ้าน
หินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยใช้สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร  1,304 คน ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 297 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

โดยมีวิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด ดังนี้ 
1. วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยตรงถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ 

ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 297 คน โดยก่อนที่จะมี
การกรอกแบบฟอร์มแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มให้ทราบ และให้เวลา
ในการกรอกแบบสอบถามแล้วท าการเก็บรวบรวมหลังจากเสร็จสิ้น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจ าแนก ได้ ดังนี้  
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และระยะเวลาที่อยู่อาศัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และแปลความหมายค่าเฉลี่ย  

(3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหินสี 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test กรณีปัจจัยส่วนบุคคลมี 2 
กลุ่ม และท าการทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way 
ANOVA)  

กลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) จากการก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร 1,304 คน โดยได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 297 
คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงมีสูตรในการค านวณกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหินสีต าบลยางหัก อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรีโดยประมาณ1,304 คน (บรรยายสรุปข้อมูลต าบลยางหัก, 2558) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากการก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร 1 ,304 คน 
โดยได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 297 คนโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้านหินสีต าบล ยางหัก อ าเภอปาก

ท่อ จังหวัดราชบุรีในด่านต่างๆดังนี้  
- ด้านการป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
- ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
- ด้านการร่วมในการตัดสินใจในแนวทางท่ีเหมาะสม 
- ด้านการร่วมในท่ีประชุมเพ่ือปรึกษา 
- ด้านการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- ด้านการเข้าร่วมในการตรวจตราดูแลและประเมินผล 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ของชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ของ
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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1. การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด้านการป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด 3.45 0.74 ปานกลาง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน 3.71 0.80 มาก 
3. ด้านการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 3.49 0.85 ปานกลาง 
4. ด้านการร่วมตัดสินใจหาแนวทางท่ีเหมาะสม 3.51 0.77 มาก 
5. ด้านการเข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการ 3.43 0.71 ปานกลาง 
6. ด้านการเข้าร่วมในการตรวจตราดูแลและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น 

3.37 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.53 ปานกลาง 
 

จากตารางที่1 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน มีภาพรวมการมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) เมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า 
ด้านที่สูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80 ) รองลงมาได้แก่ การร่วมตัดสินใจในแนวทางที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77 ) รองลงมาด้านที่ 3 การร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารืออยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.49, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85 ) รองลงมาด้านที่ 1 การป้องกันตนเองให้
พ้นจากยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 ) รองลงมาด้านที่ 5 
การเข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.71)  ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านที่ 6 การเข้าร่วมในการตรวจตราดูแลและประเมินผลที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) ตามล าดับ 

 
2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 982 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

ตัวแปร  ̅ S.D. t/F Sig. ค่าที่แตกต่าง 
  เพศ 
1) ชาย    
2)  หญิง   

 
3.64 
3.36 

 
0.49 
0.54 

 
4.68 

 
0.00* 

 
(1) <  (2) 

อายุ  - - 1.82 0.11 - 
ระดับการศึกษา - - 2.10 0.10 - 
สถานะภาพ 
1โสด                          
2.หย่าร้าง                      
3.อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส 
4.สมรส   

 
3.50 
3.62 
3.69 
3.19 

 
0.34 
0.47 
0.63 
0.51 

 
 

10.06 

 
 

0.00* 

 
(1) > (4), 
(2) > (4), 
(3) > (4), 

อาชีพ 
1.ราชการรัฐวิสาหกิจ        
2.ค้าขาย                             
3.พนักงานบริษัท              
4.เกษตรกรรม/รับจ้าง         
5.นักเรียนนักศึกษา                           

 
3.50 
3.37 
3.72 
3.60 
3.34 

 
0.34 
0.39 
0.42 
0.54 
0.63 

 
 
 

5.88 

 
 
 

0.01* 
 
 

 
 
 

(2)<(3), (3)>(5) 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัย - - 0.41 0.75 - 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดจ าแนกตามเพศ พบว่า   
การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  หมายความว่า 
เพศท่ีแตกต่างกันมีมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดจ าแนกตามอายุ พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.11 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.10 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่ า 
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheff’s Method) โดยผลการทดสอบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน เป็นรายคู่ 
จ าแนกตามสถานภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกับผู้ที่มีสถานภาพสมรส 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
สูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส  

ผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกับผู้ที่มีสถานภาพ
สมรส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ยาเสพติด สูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส 

ผู้ที่มีสถานภาพอยู่ด้วยกันไม่สมรส มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกับผู้ที่มี
สถานภาพสมรส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีสถานภาพอยู่ด้วยกันไม่สมรส มีค่าเฉลี่ยการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด สูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพ ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด พบว่าการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’s Method) 
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน เป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ มี
รายละเอียดดังนี้ 
ผู้ที่มีอาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพ
ติด สูงกว่าผู้ที่มีอาชีพค้าขายผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
แตกต่างกับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มี
ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด สูงกว่าผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษา 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดจ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัย ต่อการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันยาเสพติด พบว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.75 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุป 
จากผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ของชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบลยางหัก 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน มีภาพรวมการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านที่สูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก  รองลงมาได้แก่ การร่วมตัดสินใจในแนวทางท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
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2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยา
เสพติดไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี เพศ สถานะภาพ และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยา
เสพติดแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

เมื่อพิจารณาจากภาพรวมการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากว่าประชาชนที่หมู่บ้านหินสี ต าบล ยางหัก อ าเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี มีความหลากหลายทั้งด้าน
อายุ อาชีพ สถานภาพ รวมทั้งระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนนี้ ซึ่งประชาชนต่างมี ความคิด ประสบการณ์ และ
การรับรู้ปัญหาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางไม่อยู่ใน
ระดับมากหรือน้อยได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลศักดิ์ บุญแดง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นอันดับ 1 รองลงมา 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการถัดไป คือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปละแก้ไขปัญหาเสพติด ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากว่าปัจจัยในการด ารงชีวิตประจ าวันเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่สูกว่าเพศชายเป็น
ปัจจัยทางสังคมจึงท าให้อัตราเฉลี่ยงของเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีจ านวนเพศที่มากกว่าผู้ชาย ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
งานวิจัยของ  วีระพงษ์ บัวทอง (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในเขต
ต าบลสันทราย จ านวน 345 คน งานวิจัยของ กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนในเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ านวน 194 คน และงานวิจัย
ของ วุฒิชัย เร่งพัฒนพิบูล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
สวนจ านวน 396 คน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากเพศชายมักถูกมองว่ามี
ความกล้าหาญกว่าเพศหญิง อีกทั้งในสังคมไทยเพศหญิงถูกมองว่ามีหน้าที่ภายในบ้าน เช่น การอบรมสั่งสอน
ลูก การทาอาหาร ดูแลรักษาความสะอาดบ้าน ส่วนเพศชายจะมีหน้าที่นอกบ้าน เช่น การประกอบอาชีพหา
เลี้ยงครอบครัว เป็นต้น 
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ประชาชนที่มอีายุที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดไม่แตกต่างกัน อายุ เป็นการบ่งบอก
ถึงบุคคลทีม่ีอายุที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ในการด ารงค์ชีวิตที่มากและได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
มากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าดังนั้นอายุของประชาชนน่าจะเป็นตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุดเขต แจ้งกระจ่าง (2547) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ยาเสพติดของครูระดับประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า อายุที่
ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน 
เพราะว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีส่วนท าให้คนเกิดความคิด รู้จักตนเอง คนที่มีการศึกษา
อาจเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งระดับการศึกษานี้อาจเป็นตัวแปรขอการมีส่วนร่วมในสังคมที่สามารถป้องกัน
แก้ปัญหายาเสพติด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ เพลินสุข ทองค าม่ัน (2546) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านต้านยาเสพติดศึกษาเฉพาะกรณีต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายจาก
การศึกษาพบว่าการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของ      
วุฒิชัย สอนประสาน (2547) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาบ้าของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษามีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาบ้าของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 

ประชาชนที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน เนื่องจากว่า
ประชาชนมีสถานภาพที่ที่ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่าวนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติดในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกันจึงท าให้ประชาชนมีสถานภาพที่ต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ ใจเอ้ือ (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของชุมชน:กรณีศึกษา ต าบลหนองเสื้อช้างอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี คือ 
ประชาชนในเขตต าบลหนองเสื้อช้าง จ านวน 200 คน พบว่า ประชาชนมีสถานภาพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติดท่ีต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ.0.5 

ประชาชนที่มอีาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน อาชีพเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในชุมชนจึงมี
อาชีพที่หากหายอาชีพจึงเป็นปัจจัยในการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จั งหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ านวน 194 คน พบว่า ประชาชนที่
มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน จะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา การท างาน การ
เลี้ยงครอบครัว ความวิตกในด้านความปลอดภัยของครอบครัวแตกต่างกัน อีกทั้งบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ ก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่าอาชีพอ่ืน 

ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจึงท าให้มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในการด ารงค์
ชีวิตประจ าวันแตกต่างต่างกัน ซึงสอดค้อกับงานวิจัยของ สถิต สังข์ประไพ (2553) ที่ศึกษาเรื่อบทบาทและการ
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มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย์ในเขตอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ผลกาวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 36-50 ปีมีต าแหน่งเป็นผู้ดูแล/เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์มีระยะท างาน 6-10 ปี ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบริษัท เป็นสถานประกอการประเภทหอพัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
ป้อกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องการแจ้งเบาะแส การให้ข้อมูลข่าวสารและการรับทราบข่าวสารในการ
ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดของภาครัฐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอในการน าไปปฏิบัติ 
1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านหินสี ต าบล ยางหัก อ าเภอ 

ปากท่อ จังหวัดราบุรีในภาพอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งด้านการป้องกันตนเองให้พ้นจากยาเสพติด ด้านการร่วม
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ . ด้านการร่วมตัดสินใจหาแนวทางที่เหมาะสม ด้านการเข้าร่วมในการปฏิบัติงานตาม
โครงการดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรมีการเพ่ิมการอบรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆในการป้องกันปัญหายา
เสพติดควรจัดให้มีเวทีในระชุมชนเพ่ือให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดการและแก้ไขปัญหา 

2. . ด้านการเข้าร่วมในการตรวจตราดูแลและประเมินผลที่เกิดขึ้นเป็นด้านที่ประชาชนในชุมชนให้
ความร่วมมือในด้านนี้น้อยที่สุดควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการจัดท าโครงการก าหนดแนวทางการตรวจตรา
ดูแลและประเมิณผลโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ศึกษาปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ปัญหาของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านหินสี 

ต าบล ยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี เช่น ท าไมประชาชนในชุมชนถึงมีส่วนร่วมในควรการ  ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด มากน้อยหรือไม่ให้ความร่วมมือ 

2. ควรศึกษาวิจัยที่จะศึกษาให้ชัดเจนและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารอ่างอิงให้ชัดเจนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือรับทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่ เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง         
จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ านวน 398 คน โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร 
ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (T-test) ทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม รองลงมาคือด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ดี ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการบริหาร 

2) ประชาชนที่มี เพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, ชุมชน,เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
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Abstract 

The purpose of this research was 1) to study the level of participation of the citizen in 
community development in the Mueang Pu Chao Samingphrai Municipality area, Phra Pradaeng, 
district, Samut Prakarn province. 2) To compare participation of the citizen in community 
development in the Mueang Pu Chao Samingphrai Municipality area, Phra Pradaeng, district, 
Samut Prakarn province, which was classified by personal factors. The sample consisted of 398 
people who were living in the Pu Chao Samingphrai municipality area by calculating the scope 
of the sample from the formula of Taro Yamane. The data were collected by questionnaires. 
The statistics used for the analysis include frequency distribution, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA analysis, and if differences were found, the 
differences in pair were later analyzed by LSD method. 

The research found that 
1) The participation in community development in the area of Pu Chao Samingphrai 

Municipality, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province, the overall is at a medium 
level. When considering each aspect in order from the average found that the aspect with 
the highest mean is the environment care and development. Followed by the maintenance 
of local arts and culture, the acting as a good representative of the community, the 
maintenance, and development of public utilities and facilities. And the aspect with the 
least mean is administrative. 

2) The differences of gender and marital status of the persons participated in 
community development in Pu Chao Samingphrai municipality area, Phra Pradaeng district, 
Samut Prakan province, overall is no different. As The differences of ages, levels of 
education, occupation, monthly income and duration of living in different areas of the 
persons participated in community development in Pu Chao Samingphrai municipality area, 
Phra Pradaeng district, Samut Prakarn province in overall is the differences were statistically 
significant at the 0.05 level. 
Keywords : participation, development, community, Mueang Pu Chao Samingphrai
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวม

ไปถึงประเทศชาติ ให้ไปในทิศทางท่ีเจริญก้าวหน้ามากข้ึน ซึ่งการพัฒนาชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่ทางรัฐบาล
ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันประชาชนยังขาดความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เกิดจากปัญหาในด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งเกิดจากสาเหตุ ที่ประชาชนมีความคิดว่า ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ถ้าตนไม่ท า ก็ไม่ได้
เกิดปัญหาอะไรขึ้น และประชาชนเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่เป็นวัตถุ ไม่มีการซ่อมแซมใดๆ เพราะถือว่าตนไม่ใช่เจ้าของ รัฐบาล
จึงต้องหาวิธีเพ่ือที่จะให้ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น โดยที่ประชาชนเป็นผู้รับรู้  สนับสนุนและได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นหลัก รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนมากยิ่งขึ้นในทุกด้าน เพ่ือที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาภายในชุมชน รวมไปถึงการ
ตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น รู้วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนอีกด้วย 

ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นเขตเทศบาลที่มีประชาชนหนาแน่น ซึ่งปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เป็น เด็ก เยาวชน วัยท างาน ที่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ  สาเหตุหลักส่วน
ใหญ่ที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ านวนมากเป็นคนนอกพ้ืนที่ จึงไม่ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย โดยไม่ได้สนใจในการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาชุมชน สนใจทุ่มเทกับการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พรายไม่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด และประชาชนให้ส าคัญการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไร 

ดังนั้น จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง “ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ”เพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
991 

สมมติฐานของการวิจัย 
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2539 :12 อ้างถึงในวิชาญ หงส์นฤชัย, 2549 :17) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนไม่ว่าปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้า
มามีส่วนรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยการร่วมกันคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และร่วมในการติดตามและประเมินผล 

บุญสม เศรษฐโอฬารกิจ( 2550 :12 อ้างถึงในนงลักษณ์ ธรรมบ ารุง, 2555 : 14)กล่าวสรุปว่า การ
มีส่วนร่วมมีความส าคัญ คือ เป็นการสร้างความอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
จัดการที่ดี ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกในชุมนต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญที่จะน าสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้ในที่สุด  

1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วิโรจน์ รูปดี ( 2547 อ้างถึงในวราภรณ์ พรหมแก้ว, 2556 : 17 ) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 
1. ความเกรงผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า 
2. ความต้องการเป็นกลุ่มบวก 
3. ความเชื่อในตัวผู้น า 
4. ความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
5. การค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน 
6. การยอมรับแบบอย่าง 
7. ความไม่พอใจสภาพแวดล้อม 
8. การยอมรับในอ านาจรัฐ 
9. ฐานะเศรษฐกิจ 

1.2 ปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วรรทัด ลัยนันทน์ (อ้างถึงในจิรพล สนธิคุณ, 2554 :30) กล่าวถึง สาเหตุของความขัดแย้งจากการมี

ส่วนร่วม ได้แก ่
1. มีค่านิยมแตกต่างกัน 
2. จุดมุ่งหมายของตนไม่ตรงกัน 
3. ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
4. เป้าประสงค์ไม่เหมือนกัน 
5. มีความจ ากัดของทรัพยากร 
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6. เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
1.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Cohen and Uphoff (1980 อ้างถึงในวิษณุ หยกจินดา, 2557 :10–11) เสนอรูปแบบการมีส่วน

ร่วมเป็น 4 แบบ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น

ประการแรกสุด คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่
เกี่ยวข้องการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท า
ประโยชน์โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงานการประสานงานและการขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น 

 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์
ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสีย
ของโครงซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกตคือความเห็น 
ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได 
2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

สนธยา พลศรี (2545 อ้างถึงในพรรณเพ็ญ วัฒนมงคลลาภ , 2560 :30) ได้กล่าวถึง “การพัฒนา
คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ” 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527 : 34 อ้างถึงในนงลักษณ์ ธรรมบ ารุง, 2555 :23) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาว่า “ ความเพียรพยายามร่วมกันของประชาชนเพื่อปรับปรุงความสามารถของประชาชน ในการเข้า
มามีส่วนร่วมการก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง และการผนึกระดมความเพียรพยายามในการกระท ากิจกรรมทั้ง
ปวงของประชาชน ” 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (ม.ป.ป. อ้างในไพศาล วงษ์อารี , 2522 :24,อ้างถึงในพรรณเพ็ญ วัฒนมง
คลลาภ, 2560 :30) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก่อนที่จะมีการพัฒนาตามมาจะต้องมี
สิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเข้ามาผสมผสานจึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าการพัฒนา ลักษณะที่เพ่ิมเข้ามานั้นที่
ส าคัญคือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

กรมการพัฒนาชุมชน (อ้างถึงในจิรพล สนธิคุณ, 2554 :45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาชุมชน 
คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้านและ
ชุมชน ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่น าเอา
บริการของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

2.1 หลักการ วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน 
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ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550 อ้างถึงในพรรณเพ็ญ วัฒนมงคลลาภ , 2560 :30–31) ได้กล่าว 
หลักการ วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชนไว้ดังนี้   

1. ทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้ มากที่สุดในการสร้างความเจริญให้ 
ท้องถิ่นนั้นดีขึ้น 
2. ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติต่างๆ 

ตามโครงการพัฒนาชุมชน 
3. ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพ่ือจะได้รับความคิดเห็น 
ต่างๆตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น 
4. ผู้น าชุมชนควรที่จะได้รับการเปลี่ยนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปและจะต้องมี 
การเตรียมบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้น าชุมชนไว้หลาย ๆ คน 
5. พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. หากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การนั้นจะต้องสามารถท าหน้าที่ได้อย่างดีไม่ใช่ 
ว่าจัดตั้งหน่วยงานนั้นขึ้นเพ่ือแสดงผลของการพัฒนาชุมชน 
7. การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ควรให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือให้ผู้คนใน 
ท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบบนี้ได้ถูกต้อง 
วิธีการพัฒนาชุมชน 
1. เกี่ยวกับด้านเสนอค าแนะน าของชาวบ้านในการพัฒนา หมายถึง การแก้ไขปรับปรุงปัญหาหาก

ชุมชนท้องถิ่นนั้นมีจารีตประเพณีที่กีดกัน การพัฒนาก็ด าเนินไปไม่ได้ ต้องให้การศึกษาให้คนในท้องถิ่นรู้เข้าใจ
และยอมรับว่ามีปัญหาอะไรบ้าง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร จากนั้นจะได้วางโครงการปฏิบัติงานต่อไป 

2. เกี่ยวกับด้านผู้มีอาชีพที่จะเป็นผู้น าของชุมชน ช่วยเหลืออย่างมีส่วนร่วม ในทางการพัฒนาชุมชนให้
สามารถด าเนินไปได้ ผู้น าต้องให้ประสบการณเป็นการเรียนรู้แก่คนในชุมชนมากกว่าเป็นผู้วางแผน ไม่เพ่งเล็ง
หนักไปทางสร้างสะพาน ขุดบ่อ จัดระเบียบสังคม แต่ต้องให้คนในชุมชนรู้ตัวหรือเกิดความเข้าใจว่าเขามีหน้าที่
และความส าคัญท่ีจะต้องเข้าร่วมมืออย่างจริงใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

3. เกี่ยวกับด้านนักส ารวจ นักวิจัย ค้นหาวิธีการต่างๆ ที่จะให้เข้าใจกระบวนการในการศึกษาแก่ผู้น า
ชุมชน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน 
ขั้นที่ 1 ประชุม ปรึกษาหรือหารือร่วมกันตามแนวทางที่ได้จัดวางไว้ เป็นการปรึกษาเกี่ยวกับความ

จ าเป็นองสมาชิกในชุมชนจะได้รู้ว่ามีอะไรที่มีความต้องการบ้าง คนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเอง 

ขั้นที่ 2 วางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบส าหรับงานที่คนในชุมชนตกลงเลือก สิ่งส าคัญต้องรู้งานนั้น ต้อง
อยู่ในลักษณะที่ช่วยตัวเองได้ 

ขั้นที่ 3 การสนับสนุนให้ คนในชุมชนท าประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุดตามที่แต่ละคนจะสามารถท าได้ 
ขั้นที่ 4 สร้างความปรารถนาและความตกลงใจในสิ่งที่จะด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงของชุมชนต่อไป ให้

เกิดข้ึนในจิตใจของคนในชุมชนแห่งนั้น ผู้คนที่จะเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนโดยแท้จริงนั้นจะเข้าใจและรู้ได้
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ว่ามีการปรับปรุงอย่างอ่ืนจะต้องท าอีก ผู้ที่มีส่วนช่วยย่อมภาคภูมิ ใจในผลส าเร็จของงาน ถ้าไม่มี
กระบวนการพัฒนานี้ขึ้นการพัฒนาก็ไม่มีผล 

2.2 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 
พัฒน์ บุณยรัตนพันธ์ (2517 :1–2 อ้างถึงในนงลักษณ์ ธรรมบ ารุง, 2555 :27) ได้กล่าวถึงหลัก

ปรัชญามูลฐานของงานพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้ 
1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความส าคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึง

ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ปุถุชนอันหนึ่ง 
2. บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่ก าหนดวิถีการด ารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตน

ต้องการ 
3. บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้ว ย่อมมีความสามารถที่เรียนรู้เปลี่ยนแปลงทัศนะ ประพฤติ

ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 
4. มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความริเริ่มความเป็นผู้น าและความคิดใหม่ๆ ซึ่งซ้อนเร้นอยู่และพลัง

ความสามารถเหล่านี้สามารถเจริญเติบโต และน าออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ้อนเร้นเหล่านี้ได้รับการพัฒนา  
5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นที่พ่ึงปรารถนาและมีความส าคัญ

ยิ่งต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ 
3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จิรพล สนธิคุณ ( 2554) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 4 ด้านมี
ค่าแปลผลในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนที่มี
อาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน         
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สัญญา ภูอาจดั้น ( 2558) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนที่ตอบสอบถามมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ใน
ระดับปานกลางรองลงมาคือ ด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับต่ าสุด เป็นต้น 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มีเพศ และระยะเวลาที่
ท่านพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบังโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สุภชัย สอนสุภาพ (2556) ผลการวิจัยพบว่า1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ 
ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภค มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางและด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ2) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน 
แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษากรอบแนวคิดผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดของ วิชาญ หงส์นฤชัย  (2549) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง         
ปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประชาชนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งสิ้น 73,805 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ร้อยละ5 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ 

 
 

      การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
1. ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม 
2. ด้านการบริหาร 
3. ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
5. ด้านการท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนชุมชนที่ดี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพสมรส 
6. รายได้ต่อเดือน 
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมารวบรวมวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ มาประมวลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูล Least Significant ปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีการของ LSD (Difference ) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.3 มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9  มี
สถานภาพโสด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 218 คิด
เป็นร้อยละ 54.8 และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.7 

ตอนที ่2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับแรก คือ ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก     
(  ̅ = 3.47 ) รองลงมา คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅= 3.36 ) 
ด้านการท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ดี อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅= 3.29 ) ด้านการรักษาดูแลและพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.13 ) และน้อยที่สุด คือด้านการบริหาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  ̅ 2.90 ) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมทุกด้าน   

การพัฒนาชุมชน ระดับการมีส่วนร่วม  
ล าดับ  ̅ (S.D.) แปรผล 

1.ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม 3.47 0.753 มาก 1 
2. ด้านการบริหาร 2.90 1.086 ปานกลาง 5 
3.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.36 0.94 ปานกลาง 2 

4.ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสาธารณูปโภคแล
สาธารณูปการ 

3.13 1.058 ปานกลาง 4 

5.ด้านการท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ดี 3.29 0.999 ปานกลาง 3 
รวม 3.21 0.851 ปานกลาง  
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .555 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .008 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันต่างกัน 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .002 แสดงว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(4) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า   
Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(5) จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .065 แสดงว่าประชาชนที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig.มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(6) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .013 แสดงว่าประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(7) จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .008 แสดงว่า
ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไมแ่ตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ประชาชนที่มีระดับการศกึษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมงิพราย แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

5. ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

6. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7. ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย แตกต่างกัน  

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

อภิปรายผล 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย       

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน
บางส่วนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนมากนัก เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง แต่เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ประชาชนบางส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดี อาจเป็นเพราะว่าประชาชนในส่วน
นั้นให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง เนื่องจากคิดว่าเป็นที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงลักษณ์ ธรรมบ ารุง(2555) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน          
เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรพล สนธิคุณ (2554) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  
อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากชุมชนพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง          
มีรูปแบบลักษณะชนบท มีพ้ืนที่กว้างขวาง แบ่งเป็นหมู่บ้านต่างๆหลายหมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านมีความห่างไกล
กันท าให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีน้อย ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาในแต่ละวันทุ่มเทกับการดูแลพืชสวนส่งผลให้ประชาชนมีเวลาพบปะกันน้อย แต่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้ชุมชนได้รับการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงหาเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ในการพัฒนาชุมชนเสมอถ้ามีโอกาส 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1. ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนส่วนใหญ่จึงเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของบุญสม เศรษฐโอราฬกิจ (2550) กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญ คือ เป็นการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการที่ดี ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่
สมาชิกในชุมชนต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน และลดความขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึนได้ ซึ่งมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
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สุภชัย สอนสุภาพ ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา ยังไม่มีแม่บท และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแต่อย่างใด ประชาชนส่วนใหญ่ ทิ้งขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดหามาเองในครัวเรือน บาง
ครัวเรือนไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะใช้วิธีการเก็บใส่ถุงรวมกับขยะประเภทอ่ืนๆ แล้วน าไปทิ้ง แต่บาง
ครัวเรือนน าไปทิ้งตามท่ีสาธารณะ ริมทางเดิน ใต้ต้นไม้ และในล าห้วย เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะปัญหา
แมลงวันและสัตว์นาโรคชนิดต่างๆ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งยังไม่เป็นระบบท าให้เกิดการปนเปื้อนไม่สามารถ
แยกวัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือได้แต่คุณภาพต่ า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คัดแยกขยะไม่พอเพียง
และไม่ต่อเนื่อง ไม่มีกฎระเบียบที่รองรับการด าเนินงาน เนื่องจากประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อยและยังไม่
เข้าใจนากรน าขยะไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ 

2. ด้านการบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการท างานของผู้น าและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้
ประชาชนนั้นอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับผู้น าและคณะกรรมการด้วย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนด้านการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and 
Uphoff (1980 อ้างถึงในวิษณุ หยกจินดา, 2557 :10–11) เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 4 แบบ         
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรกสุด คือ 
การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้องการ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว 2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานตาม
โครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์โดยวิธีใด 
เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงานการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น          
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของ
ผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม 
ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงซึ่ง
จะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม   4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญ
ที่จะต้องสังเกตคือความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มได้ไม่สอดคล้องกับวิจัยอื่น 

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ทางชุมชนจัดขึ้น ส่วนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐนั้นไม่ทั่วถึงในชุมชน ท าให้ประชาชนไม่
ทราบว่าควรจะไปช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในส่วนไหนของงานที่ชุมชนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
สุภชัย สอนสุภาพ ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เงา อ าเภอขุนยาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

4. ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ประชานชนส่วนใหญ่นั้นอาจได้รับ
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ผลกระทบจากสาธารณูปโภคที่เกิดความเสียหายโดยตรง เช่น ไฟฟ้า ประปา ประชาชนส่วนน้อยอาจจะคิดว่า
ตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเท่านั้น จึงท าให้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ        
สัญญา ภูอาจดั้น (2558) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะประชาชน
มีส่วนร่วมน้อย ในการรับทราบการประเมินผลในโครงการการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การติดตามผลการ
ซ่อมแซมถนนหรือระบบระบายน้ าในชุมชน การรับฟังแผนงานหรือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5. ด้านการท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนช่วยกันคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติก็จะคอยแจ้งคณะกรรมการชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจและมีการรณรงค์การ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน จึงท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น 

2. ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพรายไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน สามารถเล็งเห็นถึง
สาเหตุที่ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไม่ให้ความส าคัญและขาดความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเหมือนกัน ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนที่มีสถานะโสด สมรส หม้าย เข้าใจถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของ
ประชาชนมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันนั้นไม่
เหมือนกัน ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชนที่จะส่งผลท าให้ชุมชนมีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงท าให้ประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทานตะวัน อินทร์จันทร์ 
ไดเ้สนอว่า มีบุคคล 4 ฝ่าย ที่มีส่วนส าคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ประกอบด้วย 
ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลภายนอก ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม เช่น ชั้นทางสังคม ศาสนา อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน ระยะเวลาในท้องถิ่น
และระยะท่ีอยู่ในโครงการ พ้ืนที่ดินถือครองและสถานภาพการท างาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของประยูร 
ศรีประสาธน์ ได้น าเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมีด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง

พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้นยิ่งขึ้น 
2. ประชาชนควรพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ควรร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน” 
2. ควรมีการศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ร่วมกัน ” 
3. ควรมีข้อเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย โดยการใหค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ท าใหวิจัยฉบับ
นี้ส าเร็จไดดวยความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความเอาใจใส่อย่างมาก และขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ทุกท่านที่ให้ความกรุณาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน เพ่ือนนิสิตทุกคนที่คอยช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน ามาตลอด และ
ขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา คุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ความเมตตาแก่ผู้วิจัย ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานในปัจจุบันและอนาคต 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแล้ง อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 2) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการพนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแล้ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 โดยส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
35.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีอายุการท างาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.9 และมีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 35.7 

2) ในภาพรวมของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ข้าราชการ พนักงานประจ า
และพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง  ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
มาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเงื่อนไขคุณธรรม และด้านความมีเหตุผล 
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านเงื่อนไขความรู้ อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

3) การเปรียบเทียบระหว่างการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร     
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้งกับปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว     
ที่ปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง สามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้  การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้งไม่แตกต่างกันในปัจจัย      
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท างาน ส่วนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้งแตกต่างกันในปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ สถานภาพ 

 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, การบริหาร, องค์การบริหารส่วนต าบล 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1004 

The main philosophy applied in the administration Thung lang 
Subdistrict Administration Organization Long district, Phrae province 

Manita jai-ngern1, Boonwat Sawangwong2 

1,2Branch Police administration Under the Faculty of Humanities and Social Sciences 
Email: s59123450030@ssru.ac.th1, boonwat.sa@ssru.ac.th2 

 
Abstract 

This study aims 1) Study level The main philosophy applied in the administration Thung 
lang Subdistrict Administration Organization Long district, Phrae province 2) Compare the difference 
between personal factors The main philosophy applied in the administration Thung lang 
Subdistrict Administration Organization Long district, Phrae province This research is a 
quantitative research subjects used in this study. Senior officials and temporary staff on duty 
thung lang Subdistrict Administration Organization A total of 42 instruments for data collection, 
the data were analyzed using descriptive statistics and the region come. 

Findings of the study were as follows.  
1) The majority of respondents were female, 26 were by 57.1 per cent were aged 

between 41-60 years, 57.1 percent had a high school education / equivalent. 35.7 percent of the 
average monthly income of 5,000-10,000 baht, equivalent to 33.3 percent of working age 5-10 
years accounted for 42.9 percent, and the status of temporary employees accounted for 35.7 
percent. 

2) In an overview of the main navigation philosophy applied to officials and temporary 
staff on duty Thung lang Subdistrict Administration Organization. Have adopted the philosophy 
applied at a high level. Considering each side The moral conditions And rationality In most And 
modesty The immunity Knowledge and conditions At a high level, respectively. 

3) A comparison between the introduction of the philosophy applied in the 
administration of the Thung lang Subdistrict Administration Organization with the privacy 
commissioner. Permanent and temporary employees who perform the Thung lang Subdistrict 
Administration Organization. Test results can be summarized as follows. Implementing the 
philosophy applied in the administration of the Thung lang Subdistrict Administration 
Organization, no difference in factors such as sex, age, education. The average monthly income 
of the working age adopting the sufficiency economy philosophy applied in the administration of 
the Thung lang Subdistrict Administration Organization of different factors, including marital 
status. 

 
Keywords : Sufficient economy, Management, Sub district Administrative Organization
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บทนํา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณาธิคุณชี้แนะ “เศรษฐกิจพอเพียง”อันเป็นปรัชญาที่พระองค์ท่านทรงมี   
พระราชด ารัสชี้แนวทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และชัดเจนมากขึ้นในปี 
2540 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องรักษาความมั่นคงและเถียรภาพเพ่ือที่จะยืนหยัดในการพ่ึงตนเองและพัฒนา    
ในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารประเทศ โดย ยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้ประเทศรอดพ้น
จากวิกฤตและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานก าลังใจและพระราชด าริเกี่ยวกับ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปี 2540 และ 2541 แต่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเวลานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักและน าไปใช้กันมากนัก จนกระทั่งมาถึงปี 2549 หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับความสนใจและมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้งเป็น
องค์กรหนึ่งทีม่ีความส าคัญ และสมควรที่จะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์กร และตระหนักถึงความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เน้นในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเด่นชัด การส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม รวมทั้งการด ารงชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร 
สติปัญญาและความรอบคอบ ซึ่งการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นแนวทางที่ควร
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคน เพ่ือให้มีหลักในการบริหารองค์กรที่ดี ที่พอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคม จะเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถที่จะน ามาใช้ในการบริหารองค์กร โดยเฉพาะ
การพัฒนาและการส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สามารถที่จะพัฒนาองค์กรและแก้ปัญหาต่างๆ 
ภายในองค์กรได้รวมทั้งการด ารงตนให้เป็นคนดีในสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บุญเสริม บุญเจริญผล (2543 หน้า 4-3) ได้ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงคือ เป็นวิธีการด าเนินการ 

การเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอ ด้วยการพยายาม ผลิตสินค้าขึ้นมาเอง ให้พอเพียงส าหรับคนในครอบครัวกินและใช้ 
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หากผลิตได้เหลือเกินเหลือใช้จึงขาย หากผลิตได้ไม่พอก็ต้องซื้อบ้าง มิได้มุ่งผลิตเพื่อขายอย่างเดียว โดยไม่น ามา
บริโภคด้วย นอกจากนั้นการผลิตและการบริโภคต้องอยู่ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและบริโภค 

เกษม วัฒนชัย (2549 หน้า 254) แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวทางการด ารงคอยู่ 
และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ    
การบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เน้นในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล      

และความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด   
“3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 3 ห่วง ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน 
ที่ดีในตัว โดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้และคุณธรรม สามารถด าเนิน กิจกรรมด้าน
ต่างๆอย่ างสมดุล  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11) กล่าวถึง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมของ

บุคคลว่า พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าท าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอาจมีความ พอเพียงแต่ถ้าท าภายใต้อีกเงื่อนไข         
ที่แตกต่างกันอาจไม่เพียงพอ การจะท าความเข้าใจจึงไม่สามารถประเมินเพียงการมองพฤติกรรมปลายทางได้ 
แต่ควรมองถึงปลายทางที่ตัดสินใจภายใต้ เงื่อนไขและในสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วยว่า เป็นตาม
องค์ประกอบของความพอเพียงหรือไม่ พฤติกรรมนั้นมีความเสี่ยงเพียงใด และสามารถน าไปสู่การพัฒนา      
ที่มั่นคงหรือยั่งยืนหรือไม่ ดังนั้น การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ ความเข้าใจ
ผิดคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น ปรัชญานี้ไม่สามารถใช้ได้กับการบริหารในภาคอ่ืนๆ 
เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ เหตุที่คนจ านวน มากคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตร   
ก็เนื่องจากว่าความสนใจในการประยุกต์ใช้ ในระยะแรกได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง ในภาคเกษตรกรรม            
ก่อนเนื่องจากภาคเกษตรยังขาดความสามารถในการพัฒนาและขาดหลักการบริหารอย่างสูง นอกจากนี้      
ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คนส่วนใหญ่จึง เข้าใจว่า         
เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองหรือภาคการเกษตรที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง แท้จริงแล้ว
การมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและบริหารในทุกภาคส่วน
และทุกสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดี ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้กับองค์กรได้ดังนี้ ให้องค์กรใช้นโยบาย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ความมีสติ สงบ และมีหลักการ  การ
พ่ึงพาตนเอง มานะ อุตสาหะ การพ่ึงพาอาศัย รู้รักสามัคคี  ภูมิสังคม อุดรอยรั่ว เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส   
เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด การเติบโตเป้าหมายทีละขั้นอย่างยั่งยืน เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของพนักงาน     
ในองค์กร โดยเฉพาะผู้น าองค์กร ตลอดจนพนักงานและฝ่ายขายในทุกระดับ  ให้มีส านึกในคุณธรรม         
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และ    
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ        
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กชกร ช านาญกิตติชัย (2554) ศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น    
เพศหญิง ร้อยละ 66.98 มีอายุระหว่าง 18 – 19 ร้อยละ 94.92 ศึกษาโปรแกรมการบริหารธุรกิจ ร้อยละ 
30.80 และโปรแกรมนิเทศศาสตร์ ร้อยละ 31.75 อาศัยต่างจังหวัด ร้อยละ 69.20 สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีรายได้พอๆ กับรายจ่าย ร้อยละ 52.38 มีการออมเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
59.37 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่กู้เงินรัฐบาลเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 62.54 2) ในภาพรวมของ          
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นักศึกษาได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
มาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ ด้านคุณธรรม
ในการด าเนินชีวิต ด้านความรู้ในการด าเนินชีวิต ด้านมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต ด้านระบบภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต และด้านความพอประมาณในการด าเนินชีวิต 3) การทดสอบความแตกต่างระหว่างการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา สามารถสรุปผล
การทดสอบได้ดังนี้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย 
ได้แก่ เพศ อายุ โปรแกรมที่ศึกษา ภูมิล าเนา สถานภาพทางเศรษฐกิจการออมเงิน และการใช้บริการเงินกู้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

บุษยา มั่นฤกษ์ (2556) ศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารอบต. ในจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 64.7เป็นเพศ ชาย มีอายุเฉลี่ย 38.72 ปีร้อยละ 69.6 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 45.4 จบระดับปริญญาตรีร้อย ละ 35.7 จบสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร้อยละ 39.1       
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 99.0 นับถือศาสนาพุทธ มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 12.7 ป ี         
มีประสบการณ์การท างานด้าน การบริหารเฉลี่ย 6.7 ปีร้อยละ 22.2 มีสถานภาพในองค์กรเป็นรองนายกฯ 
และมีรายได้เฉลี่ย 17,115 บาทต่อเดือน 2 ระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลภาพรวม อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) โดยเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า ด้านการจัดการองค์การ ด้านการด าเนินงาน และด้านการวางแผน อยู่ใน
ระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72,3.70, 3.59 ตามล าดับ) ส่วนด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง     
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38) 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการของผู้บริหารอบต. มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ในองค์กร กล่าวคือ ผู้บริหารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง            
ไปประยุกต์ใช้ มากกว่าผู้บริหารที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า ผู้บริหารที่มีสถานภาพเป็นนายกฯ มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มากกว่าผู้บริหารที่มีสถานภาพต่ ากว่า นอกจากนี้อายุ ประสบการณ์
การท างาน ประสบการณ์การท างานด้านการ บริหารและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 4 จากค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ฯ พบว่า 
ประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด คือ สามารถประหยัดงบประมาณขององค์กรเกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (ร้อย ละ25.5 ของค าตอบ) ปัญหาอุปสรรคที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด คือ 
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บุคลากร/ประชาชนในพ้ืนที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดวัตถุนิยม บริโภคนิยมและวัฒนธรรม
เดิมขององค์กร(ร้อยละ 35.7 ของค าตอบ) ส่วนข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด คือ ควรมีการปลูกฝัง 
ผู้บริหารให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  (ร้อยละ 27.3 
ของค าตอบ) 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผู้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลัก 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 คน 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีวิธีการดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

1.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ 
พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็น
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยน าแบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
และวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยให้โอกาสผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าแบบสอบถามอย่างอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. อายุการท างาน 
6. สถานภาพ 
 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
ประกอบด้วย 
3 ห่วง 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- การมีภูมิคุ้มกัน 
2 เงื่อนไข 
- ความรู้ 
- คุณธรรม 
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1.3 น าผลที่ได้จากแบบสอบถาม มาสังเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตามรายการ 
(Check-list) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท างาน สถานภาพ 

ตอนที่ 2 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
(Rating scale) เกี่ยวข้องกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม แต่ละ
ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’ s Scale) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5 หมายถึง ปฏิบัติมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์

ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. สถิติเชิงพรรณนา 

1.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายระดับเรื่องการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

2. สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมุติฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway 
ANOVA) และการทดสอบคา่ที่ t-test 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 และเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.1 

อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-60 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.7 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.3 
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อายุการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุการท างาน 5-10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ พบว่า  โดยภาพรวม   
อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าล าดับแรก คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅=4.80) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.50) ด้านความพอประมาณ 
อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.40) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.40) และน้อยที่สุด คือ ด้านเงื่อนไข
ความรู้ อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.20)  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ (ภาพรวม) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับการปฏิบัติ 

ล าดับ 
 ̅ S.D. แปลผล 

ด้านความพอประมาณ 4.40 0.587 มาก 3 
ด้านความมีเหตุผล 4.50 0.462 มากที่สุด 2 
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4.40 0.547 มาก 4 
ด้านเงื่อนไขความรู ้ 4.20 0.489 มาก 5 
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม  4.80 0.478 มากที่สุด 1 
             ภาพรวม                                 4.46           0.408             มาก 
 

การทดสอบสมมติฐานผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

(1) จ าแนกตามเพศภาพรวมพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.771 แสดงว่า ข้าราชการ พนักงานประจ าและ
พนักงานชั่วคราว ที่มีเพศต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า 
Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ เพศที่แตกต่างกัน มีการน าไปใช้ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

(2) จ าแนกตามอายุภาพรวม พบว่าค่า Sig. 0.121 แสดงว่า ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงาน
ชั่วคราว ที่มีอายุต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน มีการน าไปใช้ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

(3) จ าแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม พบว่าค่า Sig. 0.543 แสดงว่า ข้าราชการ พนักงานประจ า
และพนักงานชั่วคราว ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการ
น าไปใช้ ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
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(4) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนภาพรวม พบว่าค่า Sig. 0.398 แสดงว่า ข้าราชการ พนักงาน
ประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน มีการน าไปใช้ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(5) จ าแนกตามอายุการท างานภาพรวม พบว่าค่า Sig. 0.558 แสดงว่า ข้าราชการ พนักงานประจ า
และพนักงานชั่วคราว ที่มีอายุการท างานต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ อายุการท างาน ที่แตกต่างกัน มีการ
น าไปใช้ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (6) จ าแนกตามสถานภาพภาพรวม พบว่าค่า Sig. 0.165 
แสดงว่า ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีสถานภาพต่างกัน มีการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ 
สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีการน าไปใช้ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

อายุการ
ทํางาน 

สถานภาพ 

1.ด้านความพอประมาณ 0.923 0.303 0.901 0.347 0.432 0.823 
2.ด้านความมีเหตุผล 0.877 0.658 0.351 0.514 0.332 0.598 
3.ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 0.720 0.067 0.151 0.451 0.721 0.049 
4.ด้านเงื่อนไขความรู้ 0.266 0.250 0.874 0.089 0.782 0.033 
5.ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 0.799 0.209 0.374 0.089 0.863 0.252 

รวม Sig. 0.771 0.121 0.543 0.398 0.558 0.165 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีเพศต่างกัน มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีอายุต่างกัน มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 
 

 
ยอมรับสมมติฐาน 
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ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีอายุการท างานต่างกัน มีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

ข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราว ที่มีสถานภาพต่างกัน มีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) พบว่า พนักงานเพศชายและหญิงมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  โดยภาพรวม          
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา เนตรแจ่มศรี (2550: 71) ที่ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การ ปฏิบัติกรณีศึกษาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ดอ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี” ที่พบว่า
ประชาชน ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติไม่แตกต่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552: 133–134) ที่ศึกษาเรื่อง “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน : ศึกษากรณีหมู่บ้านต้นกระโดน ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี” ที่พบว่า คนในชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา) พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา ราชแก้ว (2550: 106–108) ที่ศึกษาเรื่อง “การนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี” ที่พบว่าพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน   

ปัจจัยส่วนบุคคล (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการ  
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้าน
เงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา ราชแก้ว (2550: 98–99) 101 ที่ศึกษาเรื่อง“การน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดปทุมธานี ”    
ที่พบว่า พนักงานขับรถโดยสารประจ าทางที่มีรายได้แตกต่างกันมี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน  
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ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุการท างาน) พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกันมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณสิตา อรัญยะพันธุ์ (2552 :39) ที่ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2” ที่ พบว่า 
บุคลากรที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล (สถานภาพ) พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่      
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน 
และ ด้านเงื่อนไขความรู้ แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างในด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ ด้านเงื่อนไขความรู้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงกว่า สามารถรับมือและหาทางป้องกันความ
ล้มเหลวจากสถานะการต่าง ๆ ได้ดีกว่า มีความรู้ความเข้าใจ มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบมากกว่าผู้
ที่มีสถานะอ่ืนๆรองลงมา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท าให้ ผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
กาญจนา บุญยัง (2552:164) ที่ศึกษาเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล” ที่พบว่า
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารของอบต. เป็นปัจจัย แห่งความส าเร็จในการส่งเสริมให้น าปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้บริหารอบต. ที่มีภาวะผู้น าสูง มีการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าน้อย และสอดคล้อง กับการศึกษาของ
ภูริปัญญา เกิดศรี (2553: 76) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยความส าเร็จในการประยุกต์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปที่ดินศึกษากรณีต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี” ที่พบว่า บุคลากรที่มีภาวะ
ผู้น ามากกว่ามีความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าบุคลากรที่มีภาวะผู้น าน้อย  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ควรมีการอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ บุคลากรของ
องค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกับกลุ่ม
บุคลากรขององค์การที่มีสถานภาพการท างานประสบการณ์การท างานและ ประสบการณ์การท างานด้านการ
บริหารที่น้อย (เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพการท างานและประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการน าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ) และ
สอดคล้องกับค าถามปลายเปิด ในเรื่องข้อเสนอแนะในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการอบต. ที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ ควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังในเรื่องการประยุกต์หลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการแก่กลุ่มบุคลากรขององค์การ 

2. ควรมีการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ด้ านการมี
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ภูมิคุ้มกัน ให้มากยิ่งขึ้น (เนื่องจากผลการศึกษา พบว่าการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร ด้านการมีภูมิคุ้มกันต่ ารองลงมาจากด้านเงื่อนไขความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.40)   

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือของอาจารย์            
บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบและแก้ไขร่าง
งานวิจัยมาโดยตลอดผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ งานวิจัยของผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง            
ไปด้วยดีที่ได้เมตตาสละเวลาให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์            
ต่องานวิจัยนี้ซึ่งส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดีและขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ให้
โอกาสในการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามปัจจัย  
ส่วนบุคคล เป็นการศึกษา เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์       
จังหวัดปัตตานี จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่การเก็บแบบสอบถาม การศึกษาครั้งนี้
ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตทั้งหมด 8 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสุขภาพ  และความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้ านความก้าวหน้าและมั่นคง  
ในการท างาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล    
ด้านความภูมิใจองค์กร และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าความถี่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและท าการทดสอบด้วย T-Test F-Test และ ANOVA  
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย3.32 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงเงินเดือนแตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน มีคุณภาพชีวิต 
การท างานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน บุคลากรเทศบาล จังหวัดปัตตานี 
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Abstract 

The purpose of this research were to study and compare the quality of work life 
classified by personal characteristics. This research is the survey research, and the sample 
group in this research were 80 personnel in Na Pradu municipality, Khok Pho district,Pattani 
province. The research instruments were questionnaire in 8 aspects of life qualities. They 
were divided by the appropriate and fair remuneration, occupational safety and health, 
personal ability development, working promotion and stability, democracy in the 
organization, the balance role during working and health, pride of the organization, benefits 
and social responsibility. The data analysis was analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation and tested with T-Test, F-Test and ANOVA. 

The results were as follows: the quality of work life of personnel in Na Pradu 
municipality Khok Pho district Pattani province on the overall 8 aspects is at a moderate 
level, with an average of 3.32 and the results of the work life quality of personnel was 
classified by personal characteristics with different salary ranges and different work life 
quality had statistical significance at the level of 0.05. Otherwise, the sample group that was 
included as sex, age, educational level, job position, length of work with a work life quality 
that is not significantly different at the level of 0.05 

 
Keywords : quality work life, personnel in municipality, Pattani province 
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บทน า 
ประเทศไทยมีระบบราชการเป็นระบบการท างานอย่างหนึ่งของรัฐมีความส าคัญที่ช่วยในการพัฒนา

ประเทศให้มีความก้าวหน้า เป็นกลไกลการบริหารงานที่ทุกรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้ความส าคัญ 
และเป็นกลไกลหลักในการวางแผนออกนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตาม การบริหารราชการแผ่นดิน การจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ) ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ระบบราชการไทยมีการจัดรูปแบบองค์การที่มีกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน
สามารถป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจได้ เพราะการท างานต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎเกณฑ์ และ มี
หลักฐานเสมอการท างานตามระบบราชการเปรียบเสมือนการผลิตสิ่งของด้วยเครื่องจักรสามารถผลิตออกมาได้
แต่โครงสร้างระบบราชการมีโครงสร้างของส่วนราชการที่มีขนาดใหญ่ และ ซับซ้อนจึงท าให้เกิดการบริหารงาน
ไม่คล่องตัว   ดังนั้นบุคลากรที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ต้องใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตน
พอใจก็จะท า ให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีดีซึ่งส่งผลที่ดีต่อการท างาน (โกวิทย์ พวงงาม , 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบล จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พุทธศักราช 2537 ซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ในมาตรา40     
สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณที่ว่างมาติดต่อกัน สามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 15,000 
บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบล ที่ได้ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ อาจตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลให้ท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย         
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้ในประกาศด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิน่ (รัตน์ติกรณ์ จีนบุตรม ,2551 ) 

เทศบาลต าบลนาประดู่ อยู่ในจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบ เช่นการรอบวางระเบิด เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2562 คนร้าย
ลอบยิงเข้าใส่ด้านหน้าสถานีต ารวจภูธรนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และน าระเบิดซุกซ่อนไว้ใน
รถจักรยานยนต์ ก่อนกดชนวนระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ต ารวจถูกสะเก็ดระเบิด     
ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีได้รับบาดเจ็บ จ านวน 1 ราย น าส่ง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 สถานีต ารวจภูธรนาประดู่ ถูกคนร้ายจ านวน 6 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 
3 คัน ใช้อาวุธปืนไม้ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ เป็นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ก่อนเสียเสียชีวิต
ในเวลาต่อมา ขณะน าส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 5 ราย จากตัวอย่างเหตุการณ์
ดังกล่าวนับว่ามีความรุนแรงต่อเนื่องและยืดเยื้อยาวนานท าให้ประชาชน พระภิกษุ ครู ต ารวจ ทหาร พยาบาล 
นักเรียน และข้าราชการอ่ืน ๆ มีสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ และส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวาดกลัวระแวง  
ไม่มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลต่อการเป็นอยู่และขวัญก าลังใจ 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งโดยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณภาพสูง จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างดี อย่ างไรก็ตามการที่บุคลากรจะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีคุณภาพเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นบุคลากรจ าเป็นจะต้องได้รับ
ขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้เกิดความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้นด้วยขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งที่ท าให้คนอยากจะ
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ท างานให้ได้ดีโดยความสมัครใจและมีความสุขกับการท างานซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารจะละเลยไม่ได้ ฉะนั้น
จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ต้องให้ความส าคัญ โดยการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นแก่ 
บุคลากรในองค์กรให้ได้ (วัชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง , 2552 ) 

จากปัญหาดังกล่าวศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่       
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพ่ือต้องการทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน และเพ่ือเปรียบเทียบ    
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็น
แนวทางในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่      
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่น่าพึงพอใจให้มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร เทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์      

จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้ให้นิยามว่า คุณภพชีวิตการท างาน หมายถึง การประเมินสถานะใน

ลักษณะต่าง ๆ ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคลคุณภาพชีวิต
การท างานจะให้ความส าคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคล และ ประสิทธิภาพขององค์กา รวมทั้งความพอใจของ
บุคลากรกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขององค์การ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลกระทบต่อ
บุคคลและองค์การ ทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค 

ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse and Commings.1985) ได้นิยามความหมายของ “คุณภาพชีวิตการท างาน” 
ว่าเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตคือประสิทธิผลขององค์การอันเนื่องมาจากความผาสุก (Well-Being) ใน
งานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการท างานซึ่งท าให้พนักงานมีความพึง
พอใจในงานนั้น ๆ คุณภาพชีวิตในการท างานจะส่งผลต่อองค์การ   3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตขององค์การ ประการที่สอง ช่วยเพิ่มพูนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติจนเป็นแรงจูงใจแก่พวกเขาในการ
ท างาน และประการสามคุณชีวิตในการท างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

Hackman and Suttle (1977) ใหความหมายว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่สนองความผาสุก
และความพึงใจของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับคนงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารงานหรือ
แม้แต่เจ้าของบริษัทหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี นอกจากมีส่วนท าให้บุคคลพึงพอใจแล้ว 
ยังอาจส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองด้านอ่ืน ๆ เช่น สถาพแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่าง ๆ และที่ส าคัญ 
คุณภาพชีวิตในงานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันองค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตรา
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การขาดงาน การลาออก และอุบัติเหตุลดน้อยลงขณะที่ประสิทธิผลขององค์กรในแง่ขวัญและก าลังใจ ความพึง
พอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

Kerce and Kewley (1993) กว่าว่าคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึง กลุ่มหรือวิธีการหรือเทคโนโลยี
ในการท าให้สิ่งแวดล้อมในการท างานเอ้ืออ านวยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และ พนักงานมีความ พึงพอใจในงานเพ่ิม
มากขึ้น โดยจะมุ่งผลลัพธ์ไปที่ตัวพนักงานมากกว่าการบริหารจัดการนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนระบบงาน การท าให้งานน่าสนใจ การใช้วิธีการใหม่ ๆ ในระบบ การให้รางวัล 
และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างาน ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานของคนในองค์กรจึงประกอบด้วย
ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน ลักษณะงาน ความผูกพันกับงาน 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
นักวิชาการหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายประเทศได้รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ ดังนี้ 
แนวคิดของ วอลตัน (Walton , 1973) ได้ให้มุมมองของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 8 ด้าน 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
3. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
6. ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร 
7. บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล 
8. ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่      

อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้          
(วอลตัน Walton,1973) 

    ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.เงินเดือน 
5.ระยะเวลาการท างาน
ท างาน 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน มีองค์ประกอบ     8 ด้าน 
1.ด้านผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
2.สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
3.การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4.ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 
5.ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
6.บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล 
7.ความภูมิใจในองค์กร 
8.ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

ทั้งหมด 80 คน (ฝ่ายบุคคลเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2562) เป็นผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่  
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบข้อมูลทั่วไปจ านวน 6 ข้อ โดยเป็น

แบบปลายปิด(Close ended question)ให้เลือกตอบในช่องที่ก าหนด 
ตอนที่2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการ ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด(Close ended 
question)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม(questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการดังนี้ สร้ างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุม     
ทุกประเด็น ที่ต้องการทดสอบเพ่ือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้ 
น าแบบสอบถาม จ านวน 80 ฉบับ ที่ได้รับจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์และลงรหัส    

เพ่ือประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรและการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร และเปรียบเทียบปัจจัย

ส่วนบุคคลกับการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโดยการทดสอบ        
(t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One - Way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยหา ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive  Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatio) 
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ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1  ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ ชีวิต 

1.ด้านค่าตอบแทนและความเป็นธรรม   2.93 .487 ปานกลาง 
2.ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 3.17 .563 ปานกลาง 
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล     3.19 .657 ปานกลาง 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน     3.13 .686 ปานกลาง 
5. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน   3.38 .657 ปานกลาง 
6. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 3.46 .673 มาก 
7. ด้านความภูมิใจในองค์กร      3.42 .636 มาก 
8. ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.72 .514 มาก 

รวม 3.32 .514 ปานกลาง 
 

จากตารางที่1 พบว่าระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับปานกลาง (x  = 3.32, SD = .514) เมื่อแยกเป็นรายด้านตามคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก 3.72 
รองลงมา คือ ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล อยู่ในระดับมาก3.46 รองลงมาคือ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมาก 3.42 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 2.93 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปร    S.D. F/T P-Valae คู่แตกต่าง 
เพศ 

(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
3.36 
3.28 

 
0.489 
0.539 

0.651 0.517 - 

อาย ุ
(1) 20-30 ปี 
(2) 31-35 ปี 
(3) 36-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 50 ปีขึ้นไป 

 
3.06 
3.95 
3.22 
3.47 
3.45 

 
0.504 
0.603 
0.454 
0.429 
0.378 

1.851 0.128 - 
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ตัวแปร    S.D. F/T P-Valae คู่แตกต่าง 
การศึกษา 

(1) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(2) อนุปริญญา /ปวส. 
(3) ปริญญาตรี 
(4) สูงกว่าปริญญาตรี 

 
3.22 
3.39 
3.36 
3.09 

 
0.554 
0.417 
0.536 
0.556 

0.784 0.506 - 

รายได้ 
(1) น้อยกว่า10,000 บาท 
(2) 10,001-15,000 บาท 
(3) 15,001-20,000 บาท 
(4) 20,001 บาทข้ึนไป 

 
3.34 
3.05 
3.60 
3.28 

 
0.436 
0.705 
0.357 
0.520 

0.975 0.426 (1)>(2), (2)<(3) 

ระยะเวลาในการท างาน 
(1) 1-2 ปี 
(2) 3-4 ปี 
(3) 5-6 ปี 
(4) 6 ปีข้ึนไป 

 
3.34 
3.17 
3.23 
3.52 

 
0.568 
0.517 
0.614 
0.258 

1.900 0.137 - 

 
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เพศชาย(x   = 3.36, S.D. = 0.429) และเพศหญิง (x  = 3.28, S.D 

= 0.539) มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน (p-value = 
.128) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  (p-
value = .506) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน (p-value = 
.039) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พบว่า ช่วงเงินเดือน 10,001-
15,000 บาท ( x  = 3.05) มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกับ ช่วงเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท(x  = 
3.34) และช่วงเงินเดือน 15,001-20,000 บาท (x  = 3.60) 

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไม่
แตกต่างกัน (p-value = .137) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

 
สรุปผลการวิจัย  

1.ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านตามคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมากรองลงมา คือ ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับ
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สุขภาพที่มีความสมดุล อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การท างานที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ไม่แตกต่างกัน  และกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินเดือน 
แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  เพราะ การใช้ชีวิตของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดความหวาดระแวงส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน และเงินเดือนไม่เพียงพอต่อ
การใช่จ่ายภายในครอบครัว แต่มีความมั่นคงในการท างานมีการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนต่อในระดับ
ต่าง ๆ และมีการส่งบุคลากรไปอบรมดูงานนอกสถานที่ท าให้บุคลากรได้เรียนรู้ประสบการณ์ ถึงแม้จะไม่สุข
สบายแต่ก็มีความมั่นคง ซึ่งแย้งกับการศึกษาของ  รัตนาภรณ์ บุญมี (2558)  เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ที่พบว่าผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาล
ต าบลนาดี พบว่าพนักงานเทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยด้านที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ท างาน
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการ
บริหารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับและที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์     
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การท างานที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่รายได้ต่อเดือนเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตจึงท าให้คนที่มีรายได้ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวันรัตน์ ตนา
นนท์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันของระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig. เท่ากับ .014) ในด้านกลุ่ม / ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา  อายุราชการ ระดับ รายได้ประจ าเดือน และรายได้นอกเหนือจาก
เงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเงินเดือน แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างานแตกต่างกันเนื่องจากเงินเดือนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ แม่กอง (2558) เรื่องคุณภาพชีวิตกหารท างานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่พบว่า เงินเดือนพบ ว่าโดยภาพรวมของ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1025 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอมายอที่มีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานมากกว่าบุคลากรที่  มีเงินเดือนน้อยกว่า 10,001 บาท บุคลากรที่มีเงินเดือน10,001-15,000 บาท    
และบุคลากรที่มีเงินเดือน 15,001-20,000 บาทผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เพราะบุคลากรที่มีเงินเดือนมากกว่า 
20,000 บาทมีคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกันด้านการ
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุลด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงานมากกว่า 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมมีคุณภาพชีวิตในการท างานน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและใส่ใจบุคลากรในการ
จัดการรายได้ที่ได้มาแต่ละเดือนเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน และเพียงส าหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของ
บุคลากรในครอบครัว 

2. จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม และ
ควรมีการส่งเสริมช่วยให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรอยู่อย่างสบาย และสนับสนุนนโยบายในการ
พัฒนาความเจริญเติบโตในหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในหลากหลายพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรเทศบาลในพ้ืนที่ที่หลากหลาย และทราบถึงความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
เทศบาลในแต่ละพ้ืนที ่

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี วิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก  อาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซึ่ง
กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ก าลังใจมาตลอดในระยะเวลาการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ่งและกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือ แนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย  
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิเคราะห์ และการเขียนบทความ จนท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีต าบลนาประดู่ บุคลากรเทศบาลต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์     
จังหวัดปัตตานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จนท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ 
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ประการสุดท้ายกราบขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวที่คอยอยู่เบื้อหลังเป็นก าลังใจให้เสมอมา 
หากรายงานวิจัยฉบับนี้สามารถสร้างคุณค่าหรือเกิดประโยชน์อันใดต่อสังคม ผู้ศึกษาขอมอบความดี

ให้แก่ผู้ที่มีพระคุณข้างต้น แต่ถ้ามีข้อพกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับเพ่ือน ามาแก้ไขและปรับปรุงใน
การศึกษาครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพเสนอ ตัวละคร“คนบ้า”ในภาพยนตร์ไทยจ านวน 3 

เรื่อง ได้แก่ หลังคาแดง,ไอ้ฟัก และไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ภาค 2  
ผลการศึกษาพบว่ามีการน าเสนอตัวละคร“คนบ้า”ในลักษณะที่หลากหลาย โดยน าเสนอลักษณะ

พฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ การแสดงออกทางร่างกายของตัวละคร “คนบ้า”ในด้านการแต่งกาย และ
แต่งหน้า  การแสดงออกทางการกระท าหรือค าพูดซึ่งแตกต่างจากตัวละครที่เป็นคนปกติ การน าเสนอคนบ้ากับ
มิติทางเพศ ได้แก่ คนบ้าที่เป็นเพศหญิงภายใต้กรอบของสังคม คนบ้าที่เป็นเพศชายภายใต้กรอบของสังคม 
น าเสนอเรื่องการกีดกัน“คนบ้า”ออกจากสังคม ได้แก่ การกีดกันตัวละคร “คนบ้า”จากครอบครัว การกีดกัน
ตัวละคร “คนบ้า”จากกลุ่มเพ่ือน  กีดกันตัวละคร “คนบ้า”จากชุมชน  และการน าเสนอทัศนคติที่มีต่อ      
“คนบ้า” ได้แก่ “คนบ้า”ในฐานะผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอาการ  “คนบ้า”เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของสังคม  
“คนบ้า”ในฐานะเพ่ือนมนุษย์กับคนปกติ  “คนบ้า”ในฐานะคนรักกับคนปกติ   

 
ค าส าคัญ : คนบ้า, คนปกติ, ภาพเสนอ, ภาพยนตร์ไทย 
 

mailto:S59123401027@ssru.ac.th


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1028 

The “insane one” characters in Langkha Daeng, Ai-Fak and 
Thibaan…The Series (second season) (Thai movie) 

Wilawan Khlangthong1, Jiraporn Atchariyaprasert 2 

1Student majored in Thai language program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University,  
2Instructor (Dr.), Thai language program, Faculty of Social Science and Humanities, Suan Sunandha Rajabhat University,  

Email: S59123401027@ssru.ac.th1, Jiraporn.ad@ssru.ac.th 

 
Abstract 

This paper aims to study a representation of the “insane one” characters in 3 Thai 
movies i.e., Langkha Daeng, Ai-Fak and Thibaan… The Series (second season). 

It was found that the insane ones were represented in various characteristics i.e., 
body language acting through dressing and makeup and action or verbalization that are 
strange from a normal person. Sex representations in the insane ones were as an insane 
female and male under the social framework. Social status was represented as an isolated 
“insane” person i.e., isolating the “insane” characters from their family, friends and 
community. Social attitude towards the “insane” characters was represented as a sick ones 
which need a medical attention, as an abomination of the society, as a friend with normal 
person and a love one with normal person. 
 
Keywords : insane one, normal one, representation and Thai movie 
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บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดด้านสิทธิเสรีภาพทางความคิดและยกระดับชีวิตของ

บุคคลมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากความพยายามของชนชั้นปกครองในสังคมที่มีการด าเนินนโยบายการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ นโยบายขับเคลื่อนทางการศึกษา และนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แต่ทว่าก็ยังไม่
ครอบคลุมและยังผลไปยังกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีอยู่ในสังคมเท่าที่ควรนัก เมื่อพิจารณาในมุมมองของความเป็น
จริง บุคคลที่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดแผกแปลกแยกออกไปจากคนในสังคม อย่างคนชายขอบ กลุ่ม
เพศสภาพที่แปลกแยกและแสดงออกถึงลักษณะอาการ ความบ้า ที่ปรากฏในสังคม ซึ่งสังคมยังให้ความหมาย
กับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด ผิดแผกแตกแยกหรือเป็นส่วนเกินทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสิ่งหนึ่งที่
บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง และไม่ให้การยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของสังคม แม้ว่าบุคคลนั้นได้สร้าง
ผลประโยชน์หรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใด ๆ ต่อสังคมก็ตาม 

ความบ้ายังมีปรากฏในสังคมปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบชีวิตประจ าวันและรูปแบบของ 
“ภาพยนตร์” ซึ่งภาพยนตร์ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าเสนอเรื่องราวที่สัมพันธ์กันระหว่างภาพยนตร์กับ
ภาวะที่เกิดขึ้นต่อคนกลุ่มหนึ่งในฐานะภาพแทนสังคม และการประกอบการสร้างความจริงของมนุษย์ และมี        
การน าเสนอเรื่องราวของมนุษย์หลากหลายรูปแบบ การน าเสนอภาพยนตร์บางประเภท ยังมีการแฝงแนว
ความรู้สึกนึกคิดที่มีผลต่อการแสดงออก ทั้งทางพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ เพ่ือให้ผู้รับชมภาพยนตร์น า
ข้อคิดท่ีได้ไปปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดและจัดการกับความเข้าใจของตนที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง  

การน าเสนอภาพยนตร์ผ่านเรื่องราวและตัวละครนั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการกระท าระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง ที่ก าหนดบทบาทและพ้ืนที่เพ่ือแบ่งแยกระหว่างความผิดปกติหรือความบ้าออกจาก
สังคม ซึ่งขัดแย้งกับหลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการปฏิบัติตนของบุคคลนั้น  ๆ ที่ควรจะ
ได้รับอย่างคนทั่วไป จึงเป็นที่น่าสนใจว่า  ตัวละคร “คนบ้า” ในภาพยนตร์ไทยเรื่องหลังคาแดง, ไอ้ฟัก และ 
ไทบ้าน…  เดอะซีรี่ส์ภาค 2 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดและความรู้สึกของคนบ้าในอีกด้านหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและจิตใจของกลุ่มคนเหล่านี้ให้กับคนในสังคมได้รับทราบ 

 
วัตถุประสงค์ 
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เรื่องไอ้ฟักและเรื่องไทบ้าน…เดอะซีรี่ส์ภาค 2 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

จากงานศึกษาของวันเพ็ญ บงกชสถิต ได้กล่าวไว้ว่า ความบ้าเป็นที่ปรากฏไปทั่วโลกในรูปแบบ      
ความเชื่อของแต่ละยุคแต่ละรูปแบบแล้วต่อมาก็ได้มีผู้ที่มีหลักทฤษฎีในการหาเหตุผลมาประกอบและมีความ
น่าเชื่อถือนั่นก็คือเรอเน เดการ์ต  (Rene Descartes) เป็นผู้ปฏิวัติแนวคิดท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่ง
ที่ถูกกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอย อย่างเช่น อ านาจเหนือธรรมชาติ ปีศาจ ซาตาน แม่มดพ่อมดที่ไม่มีใครสามารถ
ปฏิเสธแนวคิดของเขาได้ ซึ่งเดการ์ตได้ศึกษาผ่านหลักการเช่นเดียวกันกับทางคณิตศาสตร์ที่เขาเคยศึกษามา 
โดยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้ึนภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อว่าเราสามารถหาค าตอบให้กับสิ่งเหล่านั้น
ได้ ภายใต้ทฤษฎีแม่บทของเขาที่เรียกว่า “ ฉันคิด ดังนั้นฉันจึงมีตัวตน” โดยใช้หลักการ 4 ข้อนั่นก็คืออย่าเชื่อ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1030 

ว่าสิ่งใดคือความจริงจนกว่าสิ่งนั้นจะปราศจากข้อสงสัย แยกปัญหาออกเพ่ือการวิเคราะห์ที่กระจ่าง พิจารณา
จากปัญหาที่เล็กไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น และสุดท้ายคือการตรวจสอบสิ่งที่ได้ทั้งหมดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของวันเพ็ญ บงกชสถิต (ม.ป.ป:20-25)ที่ได้ค าตอบที่แน่นอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระเจ้ามีจริง
หรือไม่ ปีศาจและแม่มดมีตัวตนอย่างไร ซึ่งแนวคิดของเดการ์ตนั้นปฏิเสธความคิดและความเชื่อทางต านาน 
ศาสนาที่มีมาแต่เดิมจนหมดสิ้น ภายหลังการปฏิวัติแนวคิดนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหม่ๆ ทีส่อดคล้องกับงานเขียนของ ธีรยุทธ บุญมี (2551:12) กล่าวว่ายุคสมัยที่ก าลังเข้าสู่ความเป็น
ปัจจุบัน เป็นสมัยใหม่มากขึ้นความคิดเดิมในอดีตหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่ได้มีความชัดเจนอย่างเมื่อก่อน 
เนื่องจากโลกมีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยที่เกิด
ปรากฏการณ์ทางการเมือง ความคิดใหม่ ๆ จึงค่อย ๆ เกิดขึ้น ซึ่งมีบุคคลส าคัญปรากฏขึ้นในช่วงนี้หลายคน
อาทิ  โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) สะท้อนแนวคิดความเป็นสารนิยม สะท้อนแนวคิดทางอภิปรัชญา 
เป็นต้น หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคความคิดที่เป็นสมัยใหม่มากขึ้นนั่นก็คือ แนวคิดของ มิเชลล์ ฟูโกต์ นักปรัชญา
ชาวฝรั่งเศสที่ศึกษาปัญหาความบ้าและความผิดแปลกแตกต่างของบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายใต้กลไกอันสลับซับซ้อน 
โดยศึกษาผ่านภาพสะท้อนของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์และหาค าตอบภายใต้สิ่งที่เขา
เรียกว่าวาทกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางด้านแนวคิดแขนงต่าง  ๆ รวมไปถึงหลักปรัชญาที่มีอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกิดขึ้นกับสังคม  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ มิเชลล์ ฟูโกต์ และ
น ามาใช้วิเคราะห์ตัวบทในการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาโดยการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ มิเชลล์ ฟูโกต์ (คีตา 
บุญยพานิช 2558:3-10) พบว่าแท้ที่จริงแล้ว ความบ้า นั้นคืออาการป่วยทางจิตที่เกิดจากสังคม ไม่ได้เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ที่มีอาการผิดปกตินั้นได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และการ
ถ่ายทอดออกสู่ลักษณะภายนอกให้คนปกติที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ทั่วไปได้เห็น  จนท าให้เกิดการแบ่งแยก
บริเวณระหว่างกลุ่มคนปกติและคนผิดปกติ โดยมีการสร้างสถานกักกัน Hospital General เพ่ือจ ากัดบริเวณ
ของกลุ่มคนผิดปกติออกจากสังคมที่เรียกตัวเองว่าปกติ และเมื่อสถานกักกันสิ้นสุดลง ก็ได้มีสถานที่ที่เป็น
เสมือนข้ัวตรงข้ามเกิดข้ึนนั่นก็คือ Bicetre Hospital ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรักษา ความบ้า หรือผู้ที่มีอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาทด้วยวิธีการทางแพทย์หรือที่รู้จักกันในชื่อของ การรักษาทางจิตเวช โดยมีการรักษาผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการสมัยใหม่ ภายใต้การร่วมมือกันของ ฟิสลิป ไพเนล(Philippe Pinel) นักฟิสิกส์ชาว
ฝรั่งเศส และ ซามูลเอลตุค (Samuel Tuke)สาธุชนผู้เคร่งศาสนาชาวอังกฤษ ดังที่ คีตา บุญพาณิช (2558) ได้
กล่าวไว้จากการศึกษา  ความบ้า  ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่า ความบ้า ปรากฏชัดในทุก
หนทุกแห่งของอดีต ซึ่งแล้วแต่ระยะเวลาในช่วงนั้นที่ความบ้าจะแสดงออกมาในรูปแบบใด หรือใครกลุ่มใดให้
ความสนใจ เมื่อเทียบกันให้ชัดเจนมากขึ้น ดังเช่นหากมองย้อนกลับเมื่อช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงช่วง
ศตวรรษที่ 18 ความบ้า ถูกมองในรูปแบบของความเชื่อ ต านาน เรื่องราว รวมไปถึงพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่ง
ผ่านการแสดงออกทั้งภายในและภายนอกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้อ านาจความคิดของกลุ่มคน ศาสนา 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในเวลาต่อมา ความบ้า กลับปรากฏขึ้นอีกครั้งในรูปแบบของสภาวะทางจิต ความ
ผิดปกติของระบบประสาท ที่มีการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ มากกว่าที่จะเป็นการกักขัง ทารุณด้วยวิธีการที่
โหดเหี้ยมดังเช่นในอดีต ปัจจุบันแม้โรงพยาบาลจิตเวชจะให้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการกักขังผู้ป่วยที่อยู่ภายใน
โรงพยาบาลนั้นจะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องแม้ในอดีตจะแสดงออกในเชิงลบก็ตาม แท้จริงแล้วความ
บ้าที่แสดงออกชัดเจนขึ้นในปัจจุบันก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนให้การยอมรับแต่อย่างใด บ้างยังถูกกีดกัน
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ออกจากสังคมด้วยเหตุผลบางประการ บ้างก็ได้รับการรักษาอย่างดีในเชิงของการรักษาทางการแพทย์ด้วย
เหตุผลทางมนุษยธรรม ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษากรณีคนบ้าอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ งานวิจัยของเจนใจ ปุณโณป
ถัมภ์ (2007) ศึกษาเรื่อง “ความบ้าที่เป็นอาการของสังคมอเมริกันในนวนิยายอเมริกันศตวรรษที่ 20 โดยศึกษา
จาก เดอะซาวน์แอนด์เดอะฟิวรี ของวิลเลียม ฟอล์กเนอร์, แคทช์-22 ของโจเซฟ เฮลเลอร์ และวัน ฟลู โอเวอร์ 
เตอะคุกคูส์ เนสท์ ของเคน คีซีย์” เป็นการวิจัยที่ศึกษาความเป็นไประหว่างความสัมพันธ์ของ ความบ้า ใน
วัฒนธรรมและสังคมอเมริกัน จากนวนิยายสามเรื่องในศตวรรษที่ 20 ได้แก่ เดอะซาวน์แอนด์เดอะฟิวรี ของวิ
ลเลี่ยม ฟอล์กเนอร์,แคท-22 ของโจเซฟ เฮลเลอร์ และวัน ฟลูโอเวอร์  เตอะ คุกคูส์ เนสท์ ของเคน คีซีย์ ซึ่ง
เสนอให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนปริบทการใช้วาท
กรรมในความเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของชาวอเมริกัน ซึ่งมีผลอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงไปของ ความบ้า 
ที่มีผลมาจากการตีความ การนิยาม และความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม และการวิจัยในครั้งนี้ยังสะท้อน
ให้เห็นถึง ความบ้า ที่กลับมามีบทบาทในสังคมอเมริกาอีกครั้ง หลังจากถูกกีดกัน จ ากัด และถูกกีดกันออกไป
จากสังคมตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 60 ซึ่งการกลับมามีบทบาทส าคัญอีกครั้งนั้นส่งผลให้แนวคิดของฟูโกต์ ที่
กล่าวถึง ความบ้า ว่ามิใช่อาการทางร่างกายหรือจิตใจที่มีผลจากความเจ็บป่วย แต่เป็นเพียงอุปาทานและกรอบ
ทางความคิดภายใต้กลไกของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมตัดสินและสร้างข้อจ ากัดขึ้นเพ่ือแบ่งแยกและกีดกัด
กลุ่มคนบางกลุ่มที่ดูผิดแปลกให้ออกไปจากการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ความบ้า 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจ ากัดไว้เพ่ือให้คนบางกลุ่มในสังคมที่มีการแสดงออกพฤติกรรมบาง
ประการที่แตกต่างไปจากคนปกติในการสื่อสาร หรือเป็นอันตรายต่อสังคม แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่หาค าตอบ
ไม่ได้ในความเป็นอเมริกันร่วมสมัย ความบ้า หรือสภาวะทางจิต ที่เคยไร้ตัวตนนั้น ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง
ในรูปแบบการสะท้อนผ่านกระแสนิยมของผลงานอย่างนวนิยายและภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้คน
จ านวนมากกล้าออกมายอมรับในความผิดปกติทางจิตของตนเอง และเข้ารับการรักษาบ าบัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนไปของ ความบ้า ที่มีการสร้างบริบทแตกต่างไปจากอดีตหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมของความเป็นอเมริกันร่วมสมัยที่สร้าง
ปรากฏการณท์ี่ถูกกีดกันของความบ้าซึ่งไร้ตัวตนในอดีตให้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ คือ ภาพยนตร์ไทยเรื่องหลังคา
แดง, ไอ้ฟัก และไทบ้าน…เดอะซีรี่ส์ภาค 2 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้จากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพ่ือท าความเข้าใจและต่อยอดการวิเคราะห์ตัวบท 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษารวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความบ้า”และมีตัวละคร     
“คนบ้า” และศึกษาแนวคิดเรื่อง “ความบ้า”จากนักคิด นักทฤษฎีต่าง ๆ จากนั้นคัดเลือกภาพยนตร์ที่น ามา
ศึกษา “คนบ้า”ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย โดยใช้เกณฑ์คือ ภาพยนตร์จ านวน 3 เรื่อง ได้มีการน าเสนอ       
ตัวละครคนบ้าเป็นตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเรื่องทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างจากภาพยนตร์
เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เน้นการน าเสนอตัวละครคนบ้าในทุกมิติ ซ่ึงเป็นลักษณะอาการของคนบ้าที่เกิดขึ้นจริงภายใน
สังคม  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1032 

3. น าเสนอการวิเคราะห์ตัวละคร “คนบ้า” ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยในเชิงพรรณนากล่าวคือ การ
ยกตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในภาพยนตร์ จากนั้นจึงสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวละคร “คนบ้า” ในภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดง,ไอ้ฟักและไทบ้าน…      
เดอะซีรี่ส์ภาค2 พบว่ามีการน าเสนอ ดังนี้ 

1. ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของ “คนบ้า” 
ภาพยนตร์มีการน าเสนอ “ความบ้า”ผ่านตัวละคร โดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งนี้ลักษณะพฤติกรรมภายนอกอาจกล่าวได้ว่า เป็นลักษณะทางกายภาพของคนบ้าที่แสดงออกมาสู่
สายตาของคนทั่วไปได้เห็น อย่างเช่น การแต่งกาย การแต่งหน้า แม้กระทั่งการแสดงออกทางการกระท าหรือ
ทางค าพูดผ่านบทสนทนาที่ผ่านระบบความคิดในแบบของคนท่ีถูกเรียกว่าเป็นคนบ้า ซึ่งมีความผิดแปลกไปจาก
คนปกติท่ัวไปในสังคม คือ การแสดงออกทางการแต่งกาย ภาพยนตร์มีการน าเสนอ “คนบ้า” ผ่านการแต่งกาย
ซึ่งประกอบไปด้วย การสวมชุดแปลกประหลาดที่มาจากความชอบของตัวละครคนบ้า การแต่งกายที่บ่งบอกถึง
ชนชั้นทางสังคมของคนบ้า การแต่งหน้าของตัวละครคนบ้าเพศหญิง ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์จ านวน 3 เรื่อง
หลังคาแดง,ไอ้ฟักและไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ภาค 2 ตัวอย่างเช่น เรื่องไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ภาค 2 ตัวละคร     
“โรเบิร์ด”ตัวละครคนบ้าเพศชายที่แต่งกายสกปรก สวมใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ทั้งนี้เป็นการน าเสนอคนบ้าผ่านชน
ชั้นของคนบ้าที่มีในสังคม กล่าวคือคนบ้าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เขาไม่สามารถเลือก
ชุดหรือมีก าลังในการซื้อเสื้อผ้ามาผลัดเปลี่ยนจากเดิมที่สวมใส่อยู่ก็เป็นได้ นอกจากนั้นยังมีเนื้อตัวมอมแมม 
ทรงผมรุงรัง ทีเ่ป็นภาพปรากฏสู่คนภายนอกและกลายเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหาหรือเข้าใกล้  นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงออกทางการกระท าหรือค าพูด โดยภาพยนตร์มีการน าเสนอ “คนบ้า”ผ่านการกระท าของตัวละครคนบ้า
ทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งการกระท าของตัวละครเน้นไปที่การแสดงออกว่าคนบ้านั้นแตกต่างไปจากผู้คนปกติโดยสิ้นเชิง 
ทางการแพทย์ถือว่าเป็นลักษณะอาการการแสดงออกของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางสมองหรือโรคจิตเวช จะ
หายขาดได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาทางการแพทย์และวิธีการจิตวิทยาบ าบัดสภาพจิตใจภายในของผู้ป่วย
เท่านั้น ผู้ป่วยจึงจะสามารถกระท าตัวเหมือนคนปกติท่ัวไปได้ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในเรื่องหลังคาแดง ตัวละคร
ผู้ป่วยจิตเวช แสดงออกถึงความบ้าของตนเองได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวละคร “ต้อย”ชอบพูดคุยกับกระเป๋าอยู่
เสมอ หากมองในความเป็นจริง คนปกติทั่วไปจะไม่สามารถสนทนากับสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ บทสนทนาจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีผู้พูดและผู้ฟังในขณะเดียวกัน ตัวอย่างที่ 2 ตัวละครคนบ้าในภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟัก กล่าวคือ “สม
ทรง” ตัวละครคนบ้าผู้หญิงที่มีสติปัญญาขาด ๆ เกิน ๆ ที่มีการตอบโต้คนปกติทั่วไปด้วยการเปิดกระโปรงต่อ
หน้าพระสงฆ์และชาวบ้าน ภายในบริเวณวัดซึ่งถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ของชาวบ้าน การที่สมทรงเปิดกระโปรงนั้นเป็นเพียงลักษณะ การกระท าที่อยากตอบโต้คนปกติเท่านั้น ซึ่งตัว
ละครสมทรงนีม้ีสถานะในสังคมเป็นคนบ้า คนปกติท่ัวไปจึงตัดสินว่าเธอท าอะไรผิดแผกไปจากคนปกติท่ัวไป 

2. คนบ้ากับมิติทางเพศ 
การน าเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับคนบ้าจ านวน 3เรื่อง คือเรื่องหลังคาแดง เรื่องไอ้ฟัก เรื่องไทบ้าน…

เดอะซีรี่ส์ 2 ได้มีการน าเสนอคนบ้าที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย โดยมีการแสดงออกทางลักษณะและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันจากเพศของคนบ้า กล่าวคือคนบ้าที่เป็นเพศหญิงมีการน าเสนอวิถีชีวิตบทบาทการรับรู้
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ความชอบเหมือนกับเพศหญิงทั่วไปที่ปรากฏในสังคม ส่วนการน าเสนอคนบ้าเพศชายมีการแสดงให้เห็นถึง
บทบาททางสังคมที่ได้ตั้งไว้กับเพศชายอย่างคนปกติทั่วไป ดังต่อไปนี้ คนบ้าที่เป็นเพศหญิง มีการน าเสนอตัว
ละครคนบ้าที่เป็นเพศหญิงปรากฏในภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องหลังคาแดง และไอ้ฟัก โดย
ภาพยนตร์มีการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดของคนบ้าเพศหญิงผ่านการแสดงออกทางอารมณ์และกายภาพ
ภายนอก ดังตัวอย่างเรื่องไอ้ฟัก มีการน าเสนอตัวละครคนบ้าที่เป็นเพศหญิงคือ สมทรง ภาพยนตร์น าเสนอให้
เห็นถึงบทบาทของความเป็นผู้หญิงในตัวสมทรงคือ การที่ลุงฟูรับสมทรงมาดูแลในฐานะเมีย  ท าให้ชาวบ้านมี
มุมมองในด้านการกดทับคนบ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากลุงฟูเป็นผู้ชายที่แก่แล้ว ซ้ าร้ายสมทรงยังมีสถานะทางสังคมว่า
เป็นคนบ้า จึงเป็นเหตุท าให้ชาวบ้านรังเกียจสมทรงมากกว่าเดิม ทั้งนี้ยังปรากฏการเหยียดเพศหญิงในตัวละคร
สมทรงดังต่อไปนี้ 

 
...ขนาดชาวบ้านเกลียดกันทั้งต าบลนะ มันยังไม่ยอมจัดการกับอีบ้านั่นเลย... 
...เค้าว่ากันว่าคนบ้ามันท าอย่างว่าเก่ง ไอ้ฟักคงจะติดใจ เลิกไม่ได้เลยล่ะ... 

จากบทสนทนาข้างต้นเป็นการสนทนาของกลุ่มชาวบ้านขณะที่นินทาสมทรงในทางไม่ดี กล่าวคือ    
คนบ้าเป็นบุคคลที่สังคมไม่ให้การยอมรับอยู่แล้วในเบื้องต้น การที่คนบ้าสร้างความเดือดร้อนเป็นผลท าให้     
คนบ้ายิ่งถูกกดดันจากสังคมและถูกกีดกันออกจากสังคมจากผู้คนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและบางคนที่
ตอบรับตามกระแสสังคมนั้น ดังข้อความข้างต้นเป็นการพูดกดทับคนบ้าที่เป็นเพศหญิงไปในทางที่ เสื่อมเสียเชิง
ชู้สาว แม้ว่าเรื่องที่พูดถึงนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งคนส่วนมากมักจะเชื่อในด้านลบมากกว่าที่จะให้
คุณค่าแก่คนบ้า ประการที่สอง คนบ้าที่เป็นเพศชาย มีการน าเสนอตัวละครคนบ้าที่เป็นเพศชาย ปรากฏใน
ภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องหลังคาแดง และไทบ้าน…เดอะชีรี่ส์ภาค 2 ภาพยนตร์มีการน าเสนอ
ความรู้สึกนึกคิดของคนบ้าเพศชายผ่านการแสดงออกทางอารมณ์  ความต้องการ และลักษณะกายภาพ
ภายนอก ดังตัวอย่างเช่นเรื่องหลังคาแดง มีการน าเสนอตัวละครคนบ้าที่เป็นเพศชายที่มีลักษณะอาการ
ผิดปกติออกไปจากเดิม ในตัวละครโกยทองคนบ้าที่มีลักษณะอาการแปลกประหลาดจากความหวาดระแวง
กลัวว่าทรัพย์สินที่ตนได้หามาจากความยากล าบากนั้นจะมีผู้มาปล้นไปจนหมด ท าให้เขาต้องคอยพยายาม
ปลอมตัวและหลบซ่อนไม่ให้ใครจ าได้แม้กระทั่งคนในครอบครัว  สะท้อนให้เห็นว่า เพศชายมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างรายได้และต้องเป็นผู้น าของครอบครัว ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นจริงจากสังคมคือการมีผู้ชายเป็น
หัวหน้าครอบครัวก็จะพาครอบครัวไปสู่สิ่งที่ดี แต่ทว่าหากบุคคลนั้นได้กลายเป็นคนบ้าก็จะหมดอ านาจในการ
เป็นผู้น าและถูกกีดกันจากสังคม  

การน าเสนอคนบ้าผ่านมิติทางเพศหญิงและเพศชายเป็นการน าเสนอให้เห็นว่า  ความบ้านั้นสามารถ
เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศในสังคม สังคมมีความความคาดหวังในตัวบุคคลในแต่ละเพศกล่าวคือ  หากเป็นเพศ
หญิงก็จะมีบทบาทหน้าที่มารองรับความเป็นหญิงตั้งแต่เกิดเช่น บทบาทในความเป็นลูกผู้หญิงคือ ต้องรักนวล
สงวนตัว บทบาทความเป็นแม่ ท างานบ้านและรักษาเนื้อตัวให้เป็นที่สง่างามเสมอ ผู้ชายก็จะมีบทบาทหน้าที่ใน
ส่วนของตนตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกันเช่น การเป็นผู้สืบทอดของตระกูล การเป็นผู้น าครอบครัว มีลักษณะท่าทางที่
สมบูรณ์แข็งแรงปกป้องผู้อ่ืนได้ หากบุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีคุณสมบัติทางบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ก็จะ
กลายเป็นคนบกพร่องทางหน้าที่ ยิ่งไปกว่านั้นหากบุคคลที่เป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการแสดงออกที่
ผิดปกติจากคนทั่วไปเขาก็จะถูกกดทับจากคนในสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น การรังเกียจ การพยายามกีดกันออก
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จากพ้ืนที่ทางสังคม ถูกตัดสินโดยผู้คนในสังคมว่าเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์  และเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างคนในสังคมเดียวกันไปในท่ีสุด 

3. การกีดกัน “คนบ้า” ออกจากสังคม 
ภาพยนตร์ได้มีการน าเสนอเรื่องราวของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ที่เรียกว่า “คนบ้า” เป็นกลุ่มคนที่ถูกแบ่งแยก

ออกจากสังคมไปโดยสิ้นเชิง เช่น การถูกแบ่งแยกออกจากครอบครัวเพราะถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดปกติและ
ไม่สามารถอยู่ร่วมหรือท ากิจกรรมได้อย่างปกติเหมือนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของตนเอง ซึ่งมีการ
แบ่งแยกโดยการน าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชจนกว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมของตนให้
เป็นอย่างคนปกติ จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนปกติทั่วไปอีกครั้ง จากการศึกษามีการน าเสนอการแบ่งแยกคือ 
การกีดกันจากครอบครัว  การน าเสนอ “คนบ้า”เกิดการแบ่งแยกบุคคลออกจากครอบครัวปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดง ตัวอย่างเช่น ตัวละคร“ซ้อเล็ก” เธอมีลักษณะอาการสติแตกไม่อยู่กับร่องกับรอย 
เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากครอบครัว เรื่องการให้ก าเนิดกับสามีคนจีน เธอตั้งความคาดหวังและพยายามจะ
มีลูกที่เป็นเพศชายให้กับครอบครัวแต่ก็ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ท าให้เธอกลายเป็นคนสติไม่ดีในที่สุด ดัง
ข้อความว่า 

...ไม่รู้จะท ายังไง ออกมา 8-9 คน เป็นผู้หญิงหมด ท้องทีไรอ้ัวก็ไปไหว้เจ้าทุกที ไปไหว้เป็น10 ทีมี
ลูกผู้ชายไม่ล่าย อั้วถึงต้องมากลายเป็นคนที่อยู่บนสวรรค์นี่ อย่าตีอั้วเลย ๆ ... 

จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นว่า สาเหตุที่ท าให้ซ้อเล็กกลายมาเป็นคนสติไม่ดีนั้นเกิดจากความ
คาดหวังอย่างสูงจากครอบครัวที่เป็นเชื้อสายจีน ซึ่งครอบครัวคนจีนนั้นมักจะนิยมชมชอบลูกที่เป็นเพศชาย
มากกว่าลูกท่ีเป็นเพศหญิงตามความคิดความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ กล่าวคือลูกชายคือผู้ที่เลี้ยงพ่อแม่ ลูกชายคือ
ผู้สืบทอดตระกูล และเพศชายเป็นก าลังส าคัญในการดูแลและเป็นผู้น าของครอบครัว ดังนั้นการที่ซ้อเล็กมีลูก
เพศชายให้แก่ตระกูลไม่ได้ จึงท าให้ซ้อเล็กไมไ่ด้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว ซึ่งเดิมทีนั้นซ้อเล็กถูกมองว่า
เป็นคนปกติทั่วไปที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้เมื่อเธอได้รับแรงกดดันในเรื่องการให้ก าเนิด
เพศลูกนั้นก็ท าให้เธอนั้นกลายเป็นคนบ้าและถูกกีดกันออกจากครอบครัวโดยการน าตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
จิตเวช หรือมองในอีกแง่มุมหนึ่งคือเป็นการกดทับคนบ้ากับความเป็นเพศหญิงในสังคมว่ามีคุณค่าเพียงที่ผลิต
ลูกเพศชายให้แก่ครอบครัว ซึ่งการน าเสนอตัวละครข้างต้นเป็นการมองข้ามคุณค่าความเป็นมนุษย์จากมนุษย์
ด้วยกันเอง และน าเสนอการกีดกันจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่งภาพยนตร์มีการน าเสนอ “คนบ้า”ผ่านตัวละครที่ถูก
แบ่งแยกและกีดกันออกจากกลุ่มเพ่ือนด้วยกันเอง ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดงและเรื่องไทบ้าน…
เดอะซีรี่ส์ภาค 2 ดังในภาพยนตร์เรื่องไทบ้าน…เดอะซีรี่ส์ภาค 2 พบว่าตัวละครโรเบิร์ดถูกกีดกันจากกลุ่ม
เพ่ือนเนื่องจากโรเบิร์ดได้กลายเป็นภาระของกลุ่มเพ่ือนในทุกด้าน ทั้งการดูแลและคอยแก้ไขปัญหาที่           
โรเบิร์ดกระท าอย่างเช่น การปล่อยหนักกลางถนนหมู่บ้าน กลุ่มเพ่ือนจึงหมดความอดทนและน าตัวโรเบิร์ดไป
ทิ้งที่ไว้วัด ซึ่งเป็นการน าเสนอให้เห็นว่าคนบ้าคือภาระของกลุ่มเพ่ือน เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นต้นที่ต้องการ
กีดกันคนบ้าออกจากชีวิต เนื่องจากภาพยนตร์ต้องการน าเสนอว่าคนบ้านั้นเป็นภาระแก่กลุ่มเพ่ือนหรือคนรอบ
ข้างอย่างมาก และการน าตัวคนบ้าไปปล่อยทิ้งนั้นเป็นการตัดสินว่าคนบ้าไม่ควรอยู่ร่วมกับคนปกติเพราะมักจะ
สร้างแต่ปัญหามาสู่กลุ่มคนที่อยู่รอบข้างหมายถึงกลุ่มคนปกติในสังคมนั่นเอง การกีดกันตัวละคร โรเบิร์ดจาก
กลุ่มเพ่ือนก็เป็นการสื่อให้เห็นว่า คนบ้านั้นเป็นสิ่งที่คนในสังคมไม่ให้การยอมรับ เพราะคนบ้านั้นถูกมองว่าเป็น
ปัญหาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อคนทั่วไปในสังคม ทั้งนี้ยังปรากฏการกีดกันจากชุมชน การ
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แบ่งแยก “คนบ้า” ออกจากชุมชนถือว่าเป็นการแบ่งแยกตามลักษณะโครงสร้างของสังคมอีกขั้นหนึ่งที่นอกจาก
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน แต่ยังมีอีกโครงสร้างที่เป็นตัวกลางส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวละครโดยตรง กล่าวคือ 
ชุมชนเป็นอ านาจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโดยชุมชนนั้นเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินลงโทษบุคคล ทั้งนี้ยัง
สร้างมุมมองในทางลบให้แก่คนบ้า จนท าให้คนบ้ากลายเป็นเพียงส่วนประกอบของสังคมที่มีความแตกต่างจาก
คนปกติทั่วไปในชุมชน และเป็นผลท าให้คนบ้าถูกกีดกันจากสังคมในระดับชุมชน  ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ 2 
เรื่อง ได้แก่ เรื่องไอ้ฟักและไทบ้าน…เดอะซีรีส์ภาค 2   

ตัวอย่างเช่นเรื่องไอ้ฟัก ปรากฏในตัวละครสมทรงหญิงสาวที่มีลักษณะอาการบ้า มักสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่คนในหมู่บ้านจึงถูกขับไล่ออกจากพ้ืนที่ชุมชนเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะท าให้ชุมชนมีแต่ความสงบ
สุขแสดงให้เห็นว่า “คนบ้า” มักเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้แก่ผู้คนในชุมชนทั่วไป ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจาก
การที่มีคนบ้าเป็นสมาชิกอยู่ร่วมในชุมชนด้วย วิธีการรับมือของคนปกติมักจะแก้ปัญหาโดยการขับไล่คนบ้าให้
ออกห่างจากพวกเขาซึ่งเป็นวิธีการกีดกันคนบ้าออกจากกลุ่มคนปกติขั้นต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพราะในความเป็นจริงของสังคมนั้นไม่สามารถกีดกันคนบ้าออกจากพ้ืนที่ทางสั งคมได้ทั้งหมด 
ดังนั้นคนปกติจึงยังสามารถพบเห็นคนบ้าได้ทั่วไปในสังคม 

4. ทัศนคติที่มีต่อ “คนบ้า” 
ทัศนคติโดยทั่วไปของคนปกติที่มีต่อความบ้าปรากฏในตัวละครของภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง โดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 4 ประการ คือ “คนบ้า” ในฐานะที่เป็นผู้ป่วย “คนบ้า”เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  “คนบ้า” ในฐานะ
เพ่ือนมนุษย์ และ “คนบ้า”ในฐานะคนรัก ซึ่งทัศนะของคนปกติดังกล่าวนั้นมีผลต่อ “คนบ้า” เป็นอย่างมาก  
ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการถูกบุคคลที่มีอ านาจตัดสินใจในการปฏิบัติต่อคนบ้าทั้งการลงโทษ การตัดสินว่า
คนบ้าเป็นคนไม่ดี และหากมองในมุมของความเท่าเทียมกันในสังคมก็จะมีกลุ่มคนปกติที่มองคนบ้าในฐานะ
มนุษย์ด้วยกันและคนบ้าเป็นคนที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปในสังคม “คนบ้า”ในฐานะผู้ป่วย 
ภาพยนตร์มีการน าเสนอมุมมองของตัวละครที่เป็นคนปกติที่มีต่อตัวละครคนบ้า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยเป็นโรคทาง
จิตเวช และคนบ้าเสียสติ ปรากฏในภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องหลังคาแดง และไทบ้าน…เดอะซีรี่ส์
ภาค 2 ตัวอย่างเช่น เรื่องหลังคาแดงให้ภาพแทนของตัวละครเจ้าหน้าที่รักษาคนป่วยและญาติของผู้ป่วยโดย
คนทั้งสองกลุ่มได้มีบทบาทและมีอิทธิพลในการตัดสินความเป็นมนุษย์ของตัวละครคนบ้าเป็นอย่างมาก เช่น
การที่ญาติตัดสินใจพาคนบ้ามารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลจิตเวช  ในขณะเดียวกันคนบ้าก็ไม่มีสิทธิเลือกว่า
ตนอยากเข้ารับการรักษาหรือไม่ เขาล้วนถูกบังคับน าตัวมาส่งทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนต่อคนบ้า กล่าวคือเมื่อบุคคลนั้นมีลักษณะอาการที่ผิดปกติ เช่น พูดคุยคนเดียว หรือมีอาการหวาดกลัว
ระแวงอยู่ตลอดเวลา บุคคลนั้นก็จะถูกตัดสินในขั้นต้นว่าเขาเป็นคนบ้า ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของคน
บ้านั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ การน าเสนอตัวละครคนบ้าในฐานะผู้ ป่วยเป็นการสะท้อน
ความจริงของสังคมในปัจจุบันคือ กลุ่มคนบ้าที่ปรากฏในสังคมจะถูกตัดสินว่าเป็นผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางด้าน
จิตใจและมักแสดงความเจ็บป่วยนั้นผ่านลักษณะพฤติกรรมในแต่ละรูปแบบ ซึ่งแต่ละรายมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน คนบ้าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาและบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ โดยบางรายอาจใช้ระยะเวลายาวนาน
หรือไม่สามารถก าหนดควบคุมได้ว่าบุคคลจะสามารถหายป่วยจากโรคทางจิตเวชได้อย่างแน่ชัดหรือไม่ หากแต่
เป็นการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมของคนบ้าโดยใช้รูปแบบตั้งลักษณะที่เป็นปกติและผิดปกติไว้เพ่ือรองรับ
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การบ าบัดรักษาและตัดสินว่าคนบ้ากลายเป็นคนปกติที่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

ประการต่อมา “คนบ้า”เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ภาพยนตร์มีการน าเสนอมุมมองต่อ “คนบ้า”ผ่านตัวละคร
ในภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง คือ ภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดง, ไอ้ฟัก และไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ภาค 2 ในภาพยนตร์
เรื่องหลังคาแดง ดังตัวอย่างปรากฏในตอนที่ “โฉมศรี” แสดงอาการรังเกียจต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช คือ   
ไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย ราวกับว่าหากเข้าไปใกล้แล้วจะติดเชื้อโรคบ้า ซึ่งในความเป็นจริง “ความบ้า”
มิใช่โรคติดต่อแต่อย่างใด ตามท่ีภาพยนตร์ได้มีการน าเสนอภาพลักษณ์ว่า “ความบ้า” เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ โดย
ตัวละครหรือแสดงลักษณะเกินจริง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสะท้อนความเป็นจริงของคนปกติบางกลุ่มในสังคมที่
พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้คนบ้าเพราะกลัวว่าคนบ้าจะท าร้ายหรือท าอันตรายแก่พวกเขา   

ในภาพยนตร์เรื่องไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ 2 มีการน าเสนอ “ความบ้า” ที่ถูกรังเกียจจากตัวละครคือ   
“โรเบิร์ด”ถูกชาวบ้านรังเกียจเพราะมีพฤติกรรมชอบสร้างความเดือนร้อนแก่ชาวบ้าน  ทั้งนี้ยังปรากฏความ
รังเกียจที่มีต่อ “ความบ้า”ของ “โรเบิร์ด”ในกลุ่มเพ่ือนของเขา ดังที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ 

“โอ้ยขี้เดียด” 
“บ่ไหวดอก ให้มาน าเก็บข้ีเก็บเยี่ยว” 
“มีแต่กูเก็บ บ่เอาน าแล้ว ขี้เดียด” 

จากข้อความข้างต้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า “ความบ้า”ในตัวละครโรเบิร์ด กลายเป็นพฤติกรรมที่ 
น่ารังเกียจและไม่เป็นที่ต้องการให้อยู่ร่วมกลุ่มกับหมู่เพ่ือนด้วยกันอีกต่อไปเพราะความบ้าในที่นี้ถูกน าเสนอใน
ภาพของกลุ่มเพ่ือนที่ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของตัวละคร “โรเบิร์ด” 

การน าเสนอพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์ถึงแง่มุมจากคนปกติที่มีการมองคนบ้าเป็นสิ่งที่      
น่ารังเกียจนั้น เป็นการกดทับคนบ้าอีกครั้งจากการกระท าระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองภายในเรื่องยังเป็นการ
สะท้อนให้ถึงสภาพความเป็นจริงในสังคม กล่าวคือคนปกติทั่วไปมักจะมีมุมมองต่อคนบ้าว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
จริง ๆ ซึ่งยังไม่มีเหตุผลหรือข้อกังขาใด ๆ มารองรับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ภาพแทนว่า คนที่เป็นบ้านั้น
เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดภายในสังคม เมื่อสถานะจากคนปกติเปลี่ยนไปเป็นคนบ้าจากการตัดสินโดยอ านาจของแพทย์
หรือแรงกดดันทางสังคม สิ่งที่เป็นตัวแปรตามสถานะของคนบ้านั้นก็คือ สิทธิและเสรีภาพของเขาจะหมดไป 
สังคมจะเลือกรับเฉพาะบุคคลที่มีลักษณะอาการปกติตามกรอบที่สังคมได้สร้างขึ้นมาในทุกยุคสมัย 

ประการต่อมา “คนบ้า”ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ ภาพยนตร์มีการน าเสนอ “คนบ้า” โดยน าเสนอตัวละคร
ที่มอง “คนบ้า”ว่าเป็นบุคคลที่ยังมีความส าคัญหรือยังมีคุณค่าเท่าเทียมกับตน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันหรือในสังคมนั้นยังมีผู้คนที่เห็นความส าคัญของผู้ที่มีลักษณะอาการบ้าอยู่ ถึงแม้จะปรากฏเพียงส่วน
น้อย กล่าวคือ มีความสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง และคอยให้ความช่วยเหลือบุคคลนั้น ๆ จากการถูกสังคม
รอบข้างท าร้าย ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง  3 เรื่องคือหลังคาแดง,ไอ้ฟักและไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ภาค2 
ตัวอย่างเช่น ในเรื่องหลังคาแดงไดน้ าเสนอการมองคนบ้าในฐานะความเป็นเพ่ือนมนุษย์ผ่านตัวละคร “ทองดี” 
ที่เป็นคนปกติ โดยมองคนบ้าอย่างที่เปิดใจว่าสาเหตุใดที่ท าให้บุคคลนั้นกลายมาเป็นคนบ้า และมุ่งเน้นที่จะ
ช่วยเหลือคนบ้าในฐานะเพ่ือนมนุษย์ โดยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนบ้า ดังข้อความที่ปรากฏตอนทองดี
สนทนากับเจ้าหน้าที่ว่า 
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“ก็คุณไม่ได้สนใจเขาจริง ๆ นี่ เนี่ย ๆ ๆ ก็เป็นอย่างงี้ 
แล้วพวกนั้นเขาจะแก้ไขปัญหาออกไปเผชิญโลกภายนอกได้ยังไง” 

จากข้อความข้างต้น เป็นการน าเสนอมุมมองของ “ทองดี”ที่แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเข้าใจคนบ้า 
ในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งได้เป็นอย่างดี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าในตัวละคร “คนบ้า” ซึ่งใน
ความเป็นจริงทางสังคมไทยก็มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่แสดงความสงสารต่อคนบ้า เป็นการสะท้อนถึงหลักความ
เชื่อทางศาสนาของบุคคลแต่ละสังคม ในเรื่องความมีเมตตาแก่เพ่ือนมนุษย์ เพราะถือว่าคนบ้ายังมีความเป็น
มนุษย์และยังมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะได้รับการปฏิบัติหรือแนวทางการเยียวยารักษาอาการแสดงออกที่
ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติ ให้สามารถกลับมาดูแลชีวิตตัวเองได้อย่างคนทั่วไปในสังคม ซึ่งการน าเสนอการมอง
คนบ้าในฐานะเพ่ือนมนุษย์เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีการช่วยเหลือเจือจุนต่อกัน 
แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ใช่ญาติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคนบ้า แต่การให้ความช่วยเหลือก็เป็นการน าเสนอ
ภาพทางสังคมในด้านดี ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

ประการต่อมา “คนบ้า”ในฐานะคนรัก ภาพยนตร์มีการน าเสนอตัวละครที่มีมุมมองต่อคนบ้าในฐานะ
ที่เป็นคนรักกล่าวคือมีตัวละครที่แสดงออกต่อคนบ้าในฐานะคนรัก ซึ่งเป็นลักษณะการปฏิบัติตามแบบเดียวกัน
กับที่คนปกติทั่วไปมีความรู้สึกรักใคร่ชอบพอและหวังดีต่อกัน ปรากฏในภาพยนตร์จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง
หลังคาแดง และไอ้ฟัก ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดง มีตัวละครคนปกติที่มีความรักต่อคนบ้า นั่นก็
คือตัวละครทองดี ซึ่งเป็นคนปกติที่เกิดอาการตกหลุมรักตัวละครคนบ้าอย่างอาลัย ภาพยนตร์มีการน าเสนอ
ความรักระหว่างหนุ่มสาวภายในโรงพยาบาลจิตเวชตามแบบอย่างที่คนปกติทั่วไปที่มีความรัก ความห่วงใย 
และหวังดีต่อผู้ที่ตนรักอย่างจริงใจ ดังที่ปรากฏในตอนที่ทองดีพยายามให้ก าลังใจอาลัย 

“อาลัยลองไว้ใจผมสักครั้งนะ อาลัยฟังผม ฟังผมสิ ฟังนะ 
ที่มันผ่านไปแล้ว ให้มันผ่านไป 

แล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกนะ แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ที่บ้านริมน้ าของเราไง” 
จากบทสนทนาข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนปกติและคนบ้ามีลักษณะ

เหมือนกันกับคนปกติทั่วไปกล่าวคือ มีการให้ก าลังใจ พัฒนาความสัมพันธ์และวางอนาคตร่วมกันได้ตามแบบ
คู่รักทั่วไปหรือกรอบของสังคม เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ความรักสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทุกเพศและ
ทุกวัยภายในสังคม กระทั่งเกิดขึ้นกับคนบ้าที่ถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่ทางสังคม แต่เมื่อพิจารณาจากความเป็น
จริง มักจะไม่มีการปรากฏเรื่องราวความรักระหว่างคนบ้ากับคนปกติ เพราะคนปกติส่วนใหญ่มองว่าคนบ้ านั้น
ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความรู้สึกที่สามารถรับรู้ความรักหรือควบคุมความคิดของตนให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างที่คน
ปกติและไม่ให้การยอมรับในทางสังคม หากคนปกติที่รักกับคนบ้าก็อาจจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนที่มี
ความผิดปกติทางความคิดหรืออาจจะกลายเป็นคนบ้าตามคนรักไปในที่สุด 

ภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟัก มีตัวละครคนปกติที่มองคนบ้าในฐานะคนรัก คือตัวละครลุงฟูที่แสดงออกถึง
ความรักท่ีมีต่อตัวละครคนบ้าสมทรง แต่ทั้งนี้ยังเป็นการน าเสนอที่กดทับคนบ้าอีกครั้ง เนื่องจากลุงฟูเป็นชายที่
สูงอายุแล้ว ต่างจากสมทรงที่ยังอยู่ในวัยสาวจึงถูกมองในลักษณะชายแก่บ้ากามกล่าวคือ สังคมก าหนดกรอบ
ทางความรักข้ึนมาในเรื่องอายุคู่รักที่ควรจะคบหากันควรเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่างกันมากจึงจะเหมาะสมต่อการ
ครองรักกัน และช่วยกันสร้างฐานะสร้างครอบครัว แต่ในทางกลับกันภาพยนตร์ได้น าเสนอภาพตัวละครลุงฟู
ชายแก่ท่ีได้ดูแลสมทรงเป็นอย่างดีโดยไม่ได้คิดร้ายต่อสมทรง ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 
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...นางอาจจะมีอะไรแปลก ๆ แต่นางก็ไม่เป็นอันตรายหรอก... 
...เหมือนเทวดาส่งนางมาให้... 

บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนปกติที่มองคนบ้าในฐานะคนรักได้นั้นสามารถยอมรับสถานะและ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนบ้า ซึ่งย้อนแย้งกับความคิดของบุคคลทั่วไปที่มองว่าคนบ้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
และไร้ค่าของสังคม การแสดงออกของตัวละครที่เห็นคุณค่าของคนบ้าซึ่งน าไปเปรียบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสะท้อน
ให้เห็นว่าหากคนปกติทั่วไปเลือกมองคนบ้าในทางที่ดี  คนบ้าก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันกับที่มนุษย์คน
อ่ืนได้รับและเป็นคนที่มคีุณค่าทางจิตใจต่อคู่รักของตนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกรอบทางวัฒนธรรมที่สร้างไว้ว่าหญิงที่
ดีควรคู่กับชายที่ดี  

จากการน าเสนอทัศนคติที่มีต่อคนบ้านั้นเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทุกเพศ
และทุกวัยภายในสังคม กระทั่งเกิดขึ้นกับคนบ้าบุคคลที่ถูกสังคมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรกีดกันออกจากพ้ืนที่ทาง
สังคม โดยพวกเขาถูกจ าแนกให้เป็นไปตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ จนถูกเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันเองตั้งสถานะให้ ทั้งในเชิงบวกคือ เป็นเพ่ือนมนุษย์ เป็นคนรัก เชิงลบคือ ถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยและเป็นที่
น่ารังเกียจ เมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงของสังคมอีกด้านก็มักจะไม่มีการปรากฏเรื่องราวความรักระหว่าง
คนบ้ากับคนปกติเพราะคนปกติส่วนใหญ่มองว่าคนบ้านั้นไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความรู้สึกที่ สามารถรับรู้ความรัก
หรือควบคุมความคิดของตนให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างที่คนปกติและไม่ให้การยอมรับในทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งหากคนปกติที่รักกับคนบ้าก็อาจจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางความคิดหรืออาจจะ
กลายเป็นคนบ้าตามคนรักไปในที่สุดเนื่องจากฝ่าฝืนกรอบทางวัฒนธรรม  

 
อภิปรายผล 

ภาพยนตร์จ านวน 3 เรื่องนี้น าเสนอตัวละคร “คนบ้า”เป็นตัวละครหลัก กล่าวคือ หลังคาแดงเป็น
เรื่องราวของคนบ้าที่มีสถานภาพทางสังคมเป็นผู้ป่วย โดยต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ ไอ้ฟักน าเสนอตัว
ละคร “คนบ้า”ผู้หญิง ซึ่งถูกลดทอนคุณค่าของตัวเองจากคนในชุมชน ส่วนไทบ้าน...เดอะซีรี่ส์ ภาค 2 
น าเสนอตัวละคร “คนบ้า” ผู้ชายที่มีปมทางจิตใจ ท าให้เขากลายเป็นคนบ้าประจ าหมู่บ้าน โดยมีน าเสนอใน
ลักษณะที่เป็นภาระของผู้อ่ืน ตัวละคร “คนบ้า” ในภาพยนตร์ไทย หลังคาแดง, ไอ้ฟัก และ ไทบ้าน...เดอะ    
ซีรี่ส์ภาค 2 นั้นมีหลายรูปแบบได้แก่ การน าเสนอการกีดกันคนบ้าออกจากสังคม ซึ่งมีการกีดกันในหลายระดับ   
ทั้งกีดกันจากครอบครัว การกีดกันจากกลุ่มเพ่ือน รวมไปถึงการกีดกันจากชุมชน เป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นกับ
ตัวคนบ้าในสังคมที่มักจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มคนที่เรียกว่าตนนั้นปกติ ยังเป็นปัญหาส าคัญของสังคมที่มักใช้
อ านาจตัดสินผู้อ่ืนในด้านการใช้สิทธิและผลประโยชน์ เช่น หากบุคคลกลายเป็นคนทุพพลภาพก็จะหมายถึง
บุคคลนั้นไร้ซึ่งความสามารถในการท างานใด ๆ และไร้ซึ่งความสามารถในการปกครองหรือครอบครอง
ทรัพย์สินที่ตนพึงมี และยังมีการน าเสนอลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของความบ้าด้านการแต่งกาย หรือ
ด้านการกระท าหรือค าพูด ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่คนปกติใช้ตัดสินว่าบุคคลนั้นเป็นคนบ้าทั้งที่ความเป็นจริง
อาจเกิดจากความชอบ ทัศนคติของคนปกติที่มีต่อคนบ้า ทั้งการมองคนบ้าในฐานะผู้ป่วย มองคนบ้าในฐานะ
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มองคนบ้าในฐานะเพ่ือนมนุษย์ มองคนบ้าในฐานะคนรัก เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ภายในสังคม เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนทั่วไปมีต่อคนบ้าและน าเสนอมุมการโต้ตอบของคนบ้า
ภายใต้มายาคติของสังคมที่มีจารีตประเพณีเป็นที่ยึดถือ เมื่อคนบ้าโต้ตอบด้วยวิธีที่ขัดต่อระบบของสังคมก็ยิ่ง
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ท าให้พวกเขาหมดความเป็นเพ่ือนมนุษย์กับคนส่วนใหญ่ไปในที่สุด ทั้งนี้คนบ้ายังถือเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงทางสังคม แม้ว่าภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อน าเสนอให้เห็นถึงสภาวะที่เกิดขึ้นต่อคนบ้าว่าเขาได้รับบทลงโทษ
หรือความเห็นใจจากสังคมอย่างไร นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีการน าเสนอคนบ้าในมิติทางเพศชายหญิงเช่น
บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของคนบ้าเพศหญิงและการถูกกดทับทางเพศ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของคนบ้า
เพศชาย ซึ่งล้วนแต่เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมทีต่ั้งขึ้นมาในแต่ละยุคสมัยในสังคมมนุษย์นั่นเอง  

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพเสนอ “ความบ้า”ในภาพยนตร์ไทย ที่น าเสนอ “ความบ้า” 
ผ่านตัวละครในภาพยนตร์เท่านั้น โดยอาจศึกษาภาพเสนอ “ความบ้า” ที่นอกเหนือจากตัวละครในภาพยนตร์ 
เช่น จากนวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือในสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวน
ตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
LSD โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สิน
ให้พ้นภัยอาชญากรรม ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.34) และด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือ
สนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.11) 

2) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การป้องกันอาชญากรรม, พ้ืนที ่
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the level of participation in the crime 
prevention of the population in Samut Songkham Town Municipality, Samut Songkhram. 2) 
compare the level of participation in the crime prevention of population in Samut 
Songkham Town Municipality, Samut Songkhram that was classified by personal factors. The 
sample group used to study was people who lived in Samut Songkham Town Municipality, 
Samut Songkhram. The calculation of the sample group size that was used in the research 
used the Yamane formula. It showed a sample number of 400 people. The tool used to 
collect data was a questionnaire and statistic used to analyze data included percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and F-test, Least Significant Difference (LSD) determined the 
statistical significance at the level of 0.05. 

The research found that 
1) The level of participation in crime prevention in Samut Songkhram municipality 

Samut Songkhram Province Overall is at a high level. Considering in each aspect, it was 
found that the aspect of protection of oneself and property to be free from crime The 
overall participation was at a high level ( ̅= 4.34) and the participation in the support of 
crime prevention activities. Overall, participation is at a high level ( ̅= 4.11). 

2) Comparison of the level of public participation in crime prevention in Samut 
Songkhram municipality Samut Songkhram Province Classified by personal factors, it was 
found that people with gender, age, education level, occupation, monthly income and the 
length of time they live in different communities The level of public participation in crime 
prevention is different. With statistical significance at the level of .05, therefore accepting the 
hypothesis 
 
Keywords : participation of population, crime prevention, area  
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บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันได้มีการก่อปัญหาอาชญากรรมมากมายตามที่ปรากฏให้เห็นตามข่าวโทรทัศน์

อินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และยังรวมไป
ถึงการทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน การฆาตกรรม ที่สะเทือนขวัญไปกว่านั้นคือการฆ่าและท าร้าย
ร่างกายบุพการี และการฆ่าข่มขืน กระท าช าเรา และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะสภาพสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้ก่อเหตุมีอายุน้อยลงและยังมี
วิธีการที่โหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ การเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่งผู้ก่อเหตุ
ส่วนใหญ่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท้ังนั้น  

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสถิติการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมมือกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเพ่ือบรรเทา ยับยั้ง การเกิดอาชญากรรมให้ลดน้อยลง แม้ว่าภาครัฐจะมี
การเพ่ิมมาตรการแนวทางแก้ไข เครื่องมือกลไกลทางการปกครองต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมให้ลดลง แต่เนื่องด้วยงบประมาณท่ีทางรัฐบาลจัดมาให้ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
จ านวนจ ากัด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะแสวงหาความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน การได้รับความร่วมมือในทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนอย่างจริงจัง จะท า
ให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนลดน้อยลง  

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพราะเป็นเขตชุมชนจึงเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความส าคัญ และน่าสนใจที่จะน ามาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในชุมชน แตกต่างกัน 

การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมคือ การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการ

รวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น จ าเป็นต้องมีความ
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ร่วมมือท าพร้อมๆกัน ในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม โดยเฉพาะชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแกไข้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม 
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Approach) เกิดขึ้นประมาณ ค.ศ.1920 โดยมี

รากฐานมาจากแนวความคิด และผลการวิจัยของกลุ่มนักอาชญาวิทยาแห่งรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา หรือ ส านัก
นิเวศวิทยาอาชญากรรม (The Ecological School of Criminology) ภายใต้การน าของ Robert E.Park 
สรุปได้ว่าทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพื่อใช้ป้องกันอาชญากรรม คือ การจัดการสภาพทั่วไปด้วยในระดับเมือง ชุมชน 
หรือละแวกบ้านร่วมมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของตนเอง 
และให้บุคคลในชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยไม่ล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล หากประชาชนในชุมชน
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือนบ้านช่วยสอดส่องดูแล การจัดกิจกรรมต่างๆในทุกชนเพ่ือให้คนในชุมชนท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งการมีอาสาสมัครในชุมชนช่วยกัน
ตรวจตราบ้านเมืองในชุมชนก็จะท าให้ประชาชนชุมชนมีความสามารถปลอดภัยจากอาชญากรรมได้ 

ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental 
Design) กฤษณ์ มีบ ารุง (2556) ได้อธิบายว่า Jeffery (1977) ได้พัฒนา ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดย
สภาพแวดล้อม ขึ้นมาโดยมีหลักพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติของการเรียนรู้ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
จะท าให้คนร้ายพัฒนาแรงกระตุ้นในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งมีทั้งความพึงพอใจหรือความหวัดกลัวจาก
การประกอบอาชญากรรม เช่น คนร้ายจะถูกกระตุ้นให้ลงมือกระท าผิดหากพบบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยว
ซึ่งไม่มีไฟสองสว่าง หรือไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรผ่านไปมา หรือคนร้ายจะกระท าการลักรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ใน
ห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีระบบการควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะที่ดี ฯลฯ ดังนั้น สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสถานที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนร้ายได้ 

ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) เป็นแนวคิดเริ่มต้นจาก เซอร์โรเบิร์ต พีล ผู้ก่อตั้ง
ต ารวจมหานครลอนดอน จากแนวคิด ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน โดยสรุปหลักการนี้เป็นแนวคิดในการป้องกัน
อาชญากรรมแนวใหม่ที่เชื่อว่า ต ารวจกับประชาชนท างานร่วมกันได้ โดยการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
นั้น หน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนา
ศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง หลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นหลักการการท างาน
ของต ารวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน 
โดยใช้เทคนิคการแก้ท่ีต้นเหตุของปัญหา ด้วยความร่วมมือ ระหว่างต ารวจและชุมชน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นพดล พิมพ์มุข (2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามประเมินผลมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ในขณะที่ด้านปฏิบัติ
กิจกรรมมี่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม พบว่า ประชาชนที่มี
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กฤษณ์ มีบ ารุง (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษาชุมชนมัสยิด
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังนี้ 1.) 
ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรมในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ได้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจเมื่อต้องออกจากบ้าน
เป็นระยะเวลานานๆ ระลึกอยู่เสมอว่าคนร้ายเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นและก่อนออกจากบ้าน หรือที่พัก
อาศัยได้ให้คนที่เชื่อถือได้หรือไว้วางใจดูแลบ้านหรือที่พักอาศัยตลอดเวลามีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมากที่สุด
ตามล าดับ 2.) ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวมมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณีงานมหรสพต่างๆ ในหมู่บ้านหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอบรมตามโครงการต่างๆ 
เช่น โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้
บริจาคทรัพย์สินเพ่ือให้การสนับสนุนหรือสวัสดิการแก่เพ่ือนบ้านหรือราษฎรอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม
และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหรือชุมชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ และ 3.) การ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุอาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุและ
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศอาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.อาชีพ 
4.รายได้ต่อเดือน 
5.ระดับการศึกษา 
6.ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 

การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน 

 
1. ด้านการป้องกันตนเองและ
ทรัพย์สิน 
2. ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุน
ต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยโดย
ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มี
จ านวนทั้งหมด 28,088 คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม : 2561) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 400 คน การค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .05 โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิธีการในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยตรงถึงประชากร

กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงครามก่อนที่จะมีการกรอก
แบบฟอร์มแบบสอบถามผู้วิจัยได้มีการอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มให้ทราบก่อน และให้เวลาใน
การกรอกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมหลังจากเสร็จสิ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษา
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545)   5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
  3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
  2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
  1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม โดยหาค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ 
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย จ าแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ใช้การทดสอบค่า t-test ใน

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA เป็นการทดสอบค่า F-test ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน คิดเป็น

ร้อยละ56.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ19.8 มีระดับการศึกษาอยู่ที่
มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ44.0 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จ านวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ51.7 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 21 ปี จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =4.34) และด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=4.11) 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม  ̅ S.D. แปรผล 

1. ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม 4.34 .294 มาก 
2. ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรม 

4.11 .335 มาก 

รวม 4.22 .257 มาก 
 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ (1) จ าแนกตาม เพศ พบว่า 
ค่า sig. เท่ากับ .015* แสดงว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (2) จ าแนกตาม อายุ พบว่า 
ค่า sig. เท่ากับ .000* แสดงว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน  (3) จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา พบว่า ค่า sig. เท่ากับ .044 แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (4) 
จ าแนกตาม อาชีพ พบว่า ค่า sig. เท่ากับ .011 แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (5) 
จ าแนกตาม รายได้ต่อเดือน พบว่า ค่า sig. เท่ากับ .000* แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐาน (6) จ าแนกตาม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า ค่า sig. เท่ากับ .000* แสดงว่า ประชาชนที่
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ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 

เพศ  -2.43 .015* 
อายุ 6.010 .000* 

ระดับการศึกษา  2.718 .044* 
อาชีพ  3.326 .011* 

รายได้ต่อเดือน  4.708 .000* 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 9.290 .000* 

 
อภิปรายผล 

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม พบว่า ด้านการป้องกันตนเองและ
ทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม และด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายดังนี้ 

1.1. ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านได้อบรมบุตรหลาน อย่าได้หลงเชื่อหรือ
ไปไหนกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ท่านได้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับ
ต ารวจเมื่อต้องออกจากบ้านเป็นระยะเวลานานๆ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ท่านได้แยกเก็บทรัพย์สินของ
มีค่าไว้ที่บ้าน เพ่ือป้องกันการวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือทรัพย์สินหล่นหาย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ท่านได้ตัดหญ้าหรือต้นไม้สูงรอบบริเวณบ้านอยู่เป็นประจ า โดยให้สามารถมองรอบบริเวณบ้านได้อย่างชัดเจน 
เพ่ือป้องกันการหลบซ่อนตัวของคนร้าย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด และการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
บ้านเพื่อช่วยป้องกันอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ขึ้นมาโดยมีหลักพ้ืนฐานมาจาก
ธรรมชาติของการเรียนรู้ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้คนร้ายพัฒนาแรงกระตุ้นในการ
ประกอบอาชญากรรม ซึ่งมีท้ังความพึงพอใจหรือความหวัดกลัวจากการประกอบอาชญากรรม เช่น คนร้ายจะ
ถูกกระตุ้นให้ลงมือกระท าผิดหากพบบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวซึ่งไม่มีไฟสองสว่าง หรือไม่ค่อยมีผู้คน
สัญจรผ่านไปมา หรือคนร้ายจะกระท าการลักรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ในห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีระบบการ
ควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะที่ดี ฯลฯ ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนร้ายได้ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน หรือการตัดหญ้าหรือ
ต้นไม้สูงรอบบริเวณบ้านอยู่เป็นประจ า โดยให้สามารถมองรอบบริเวณบ้านได้อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันการ
หลบซ่อนตัวของคนร้าย 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ มีบ ารุง (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม: กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.) 
ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรมในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก การมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2.) ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม
ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปราบปรามอาชญากรรม ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ท่านได้รณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนบ้านท าการป้องกัน
อาชญากรรม โดยการติดตั้งเหล็กดัดที่ประตูหน้าต่างภายในบ้านหรือที่พักอาศัย การเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่
ปลอดภัย หรือการเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านเป็นต้น มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพบเห็นอาชญากรรมต่างๆ 
ในหมู่บ้าน หรือชุมชนท่านแจ้งให้ต ารวจทราบทันที มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ท่านบริจาคทรัพย์สิน เพ่ือให้
การสนับสนุนเพ่ือนบ้านหรือราษฎรอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ท่านได้มีส่วนร่วมในการอบรมตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด โครงการต่างๆที่เก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และท่านได้แจ้ง
ข้อมูล แหล่งมั่วสุมที่มีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมในหมู่บ้านหรือชุมชนของท่าน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ คือ การจัดการสภาพทั่วไปด้วยในระดับเมือง ชุมชน หรือ
ละแวกบ้านร่วมมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของตนเอง และให้
บุคคลในชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยไม่ล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยหากประชาชนในชุมชนมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือนบ้านช่วยสอดส่องดูแล การจัดกิจกรรมต่างๆในทุกชนเพ่ือให้คนในชุมชนท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งการมีอาสาสมัครในชุมชนช่วยกัน
ตรวจตราบ้านเมืองในชุมชนก็จะท าให้ประชาชนชุมชนมีความสามารถปลอดภัยจากอาชญากรรมได้ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของจินตวีร์ เกษมศุข (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมคือ 
การที่ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุน ความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการ
แก้ไขปัญหานั้น จ าเป็นต้องมีความร่วมมือท าพร้อมๆกัน ในทุกระดับ ต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม 
โดยเฉพาะชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแกไข้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง   

และสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล พิมพ์มุข(2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1)การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรปลูกฝังในระดับเยาวชน สร้างจิตส านึกที่ดีไห้รู้ถึงพิษภัยอันตราย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ใน

เชิงบวกให้คิดอาชญากรรมไม่ใช่เรื่องท่ีน่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ 
2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเพ่ิมงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เพียงพอต่อการบริหาร

องค์กร เนื่องจากบางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตอ่ืนๆต่อไป เพ่ือที่จะ

มีแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย  
2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของ

ประชาชน เพ่ือที่จะได้แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบรูณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จาก
ท่านอาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายงานวิจัยเล่มนี้ และรพีพัฒน์ จันทนินทร และ อรรถสิทธิ์ 
นิกรวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบทความและวิจัยเล่มนี้  ซึ่งได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้ง่านวิจัยฉบับนี้ถูกต้อง สมบรูณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับ 
ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์ของสาขาการบริหารงานต ารวจทุกท่าน เพ่ือนนักศึกษาทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน ามาตลอด ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี  

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1)เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน และ (2)เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวนทั้งหมด 122 นาย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และค่า F-test โดยใช้การสังเคราะห์และความแปรปรวนทางเดียว One 
Way ANOVA และถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการยอมรับนับถือ รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
สวัสดิการและผลตอบแทน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุ ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการ
รับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยรวมแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05  
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Abstract 

The purpose of this research were to study the factors affecting the efficiency in the 
performance of police officers at Wiang Sa police station in Nan province and to compare 
factors affecting the efficiency in the performance of police officers at Wiang Sa police 
station in Nan province, which were classified by personal factors. The samples were a total 
of 122 police officers at Wiang Sa police station, Nan province. The data were collected by 
questionnaires. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, T-test, and F-test by using the One Way ANOVA synthesis and variance, and if 
differences were found, the differences in pair were later analyzed by LSD method with 
statistical significance at the level of 0.05.  

The research found that police officers at Wiang Sa police station, Nan province has 
an opinion about the factors that affect their efficiency in performance overall is at a 
medium level. When considering each aspect found that the aspect with the highest mean 
is respect. Followed by the relationship with colleagues, the progress in the position, the 
endorsement from the organization. And the aspect with the least mean is welfare and 
benefits respectively. The hypothesis test found that police officers who have different 
gender and educational level have an opinion on the factors that affect their efficiency in 
performance at Wiang Sa police station, Nan province overall is not different. Police officers 
who have different ages, rank, duration of service and the average monthly income have the 
opinions on the factors that affect their efficiency in performance overall at Wiang Sa police 
station in Nan province is different with statistical significance at the level of 0.05. 

 
Keywords : factor, efficiency, performance, Wiang Sa Police Station 
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บทน า 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่มีภาระหน้าที่ 

รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีข้าราชการต ารวจเป็นบุคลากรขององค์กร มีหน้าที่
ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดทางกฎหมาย ท าการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 
เพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดตีามกฎหมาย (ตรียงยุทธ  ฉายแสง 2553 : 3)   

สถานีต ารวจ เป็นหน่วยงานที่ส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยบทบาทหน้าหน้าที่ดังกล่าว
ข้างต้น สถานีต ารวจจึงเป็นหน่วยงานแรกที่สัมผัสกับปัญหาความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชนโดยตรง 
เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจมีภารกิจหน้าที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จะปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน และนี่จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต ารวจ
ต้องให้บริการและท าให้ประชาชนรู้สึกประทับใจและปลอดภัย ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งความไว้วางใจความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนนั้นก็ต่อเมื่อ ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เพราะการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจหรืออาจจะไม่พึงพอใจเลยในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจและสิ่งนี้เองก็จะท าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับต ารวจและ
ภาพลักษณ์ด้านบริการของสถานีต ารวจก็จะดูไม่ดี ดังนั้นการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและพัฒนาสถานีต ารวจจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสังคมและ
เพ่ือให้การบริการประชาชนที่ดีที่สุด หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถานีต ารวจได้มาก ประชาชนที่ใช้
บริการย่อมจะได้รับผลโดยตรงจากการปฏิบัติงานในทางที่ดีและก่อให้เกิดความพึงพอใจเชื่อถือศรัทธาต ารวจ
มากขึ้น ในขณะเดียวกันผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทุกสถานีต ารวจก็จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ 
ส่วนรวมที่ดีของส านักงานต ารวจแห่งชาติและรัฐบาล  

การที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน นั่นก็เป็นเพราะผู้วิจัยมีภูล าเนาอยู่ที่นี่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนฝูงก็อยู่
ที่นั่นด้วย ฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ตรวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน จึงนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม
ความสามารถ อาจท าให้ผลการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเห็นถึงปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เวียงสา จังหวัดน่าน  

2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เวียงสา จังหวัดน่าน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มี

ความแตกต่างกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวคิดของ จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน

ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น 

แนวคิดของ Vroom and Deci (1997 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558 :12) ได้ท าการศึกษา
พบว่าในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน 
คือ ความสามารถความช านาญของผู้ปฏิบัติงานและการจูงใจในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนกับบุคคลเสียก่อน 

สมใจ ลักษณะ (2552 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558 :14) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการ
ท างาน จ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตั้งใจท างานอย่างเต็ม
ความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจในการ
ท างาน เป็นบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้นดัดแปลงวิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งก าลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเสียน้อยที่สุด มีลักษณะของการ
ด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ด้วยดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรและบุคคลองค์กรระบบการบริหารจัดการ
ที่เอ้ือต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย องค์กรมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการเทคนิค
และเทคโนโลยีอย่างฉลาดท าให้เกิดวิธีการท างานอย่างเหมาะสม มีความราบรื่นในการด าเนินงาน มีอุปสรรค
และความขัดแย้งน้อยที่สุดบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีมีความสุขความพอใจในการท างาน 

แนวคิดของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการท างานที่มีผลกับประสิทธิภาพการ
ท างาน โดยเรียกทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎี 2 องค์ประกอบ หรืออาจเรียกว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัย Herzberg ได้ตั้งข้อ
สมมติฐานว่า มีองค์ประกอบ 2 ประเภท ที่มีผลต่อจูงในในการท างานด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) องค์ประกอบภายนอก (Extrinsic factor) ได้แก่ 
- ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
- เงื่อนไขของการท างาน 
-ความมั่นคงของงาน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน หือผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
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-ความส าเร็จ 
-ความเป็นที่ยอมรับ และความรัก 
-ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
-ความก้าวหน้าส่วนตน 
-ความรับผิดชอบ 

ปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นปัจจัยคนละประเภทกัน ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องสร้างให้เกิดปัจจัยจูงใจ
ให้เกิดขึ้นในบุคคลที่ร่วมงาน เพ่ือให้เกิดความพอใจและรักษาระดับของปัจจัยอนามัยให้คงที่ เพ่ือป้องกันมิให้
เกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอยในการท างาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มี
ผลมาจากปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความพอใจในผลตอบแทน และความรักและภูมิใจในอาชีพการงาน ซึ่งเอาแนวคิดของ เฮิร์ซเบิร์กครอบคลุม
ปัจจัยเหล่านี้จึงได้น า แนวคิดนี้มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 

กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและผ่านกระบวนการวิเคราะห์จนเกิดเป็นกรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ ำแนกตำมปัจจยัสว่นบคุคล 

- เพศ 

- อำย ุ

- ระดบักำรศกึษำ 

- ระดบัชัน้ยศ 

- ระยะเวลำในกำรรับรำชกำร 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ 

- ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหนง่หน้ำที่  
- ด้ำนควำมสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน 

- ด้ำนกำรสนบัสนนุจำกองค์กร 
- ด้ำนสวสัดกิำรและผลตอบแทน 

- ด้ำนกำรยอมรับนบัถือ 

ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การ

บริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัย 1) ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย ต าแหน่ง 
ลักษณะงาน เพศอายุระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้ไม่เป็นปัญหาและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ปัจจัยที่
เป็นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน
อันดับแรก คือปัจจัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานโดยเห็นว่าขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อนและไม่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้า เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 3) ปัจจัยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีปัจจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพระนครศรีอยุธยา 

ธวัชกุล ยุคลธรร (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนคร
บาลบางมด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน และด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนจากองค์กรและด้านการไดรับ
การยกย่องนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ าแนกตามลักษณะ ประชากร พบว่าข้าราชการต ารวจที่มีระดับการศึกษา 
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการรับราชการ รายไดเฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ข้าราชการต ารวจที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

กรรณิกา ศศิประภา ( 2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ข้าราชการทหารโรงเรียนช่างฝีมือ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก ในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าข้าราชการทหารที่มีอายุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งอายุราชการ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้าราชการทหารที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้วิจัย

ด าเนินการวิจัยโดยก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัด

น่าน จ านวนทั้งหมด 122 นาย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน  มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุระดับ การศึกษา 
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการรับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา 
จังหวัดน่าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท(Likert) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา 122 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ติดต่อเพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเวียงสา  
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลในสถานีต ารวจภูธรเวียงสาให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  
3. น าข้อมูลไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ด้วยการค านวณทางคอมพิวเตอร์ แล้วน าผลที่ได้มา

วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและน ามาลง

รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F-test ดังนี้ 

1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเวียง
สา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
. 3.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ของระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test เมื่อพบว่าความคิดเห็น แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD 
(Least Significant Difference)  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ได้แก่  
1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
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2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความ 
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีการ ของ 
LSD (Least Significant Difference) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 97.37 อายุ 41 - 50ปี ร้อยละ 45.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 67.2 
ระดับชั้นยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 58.2 ระยะเวลาในการรับราชการ 21 - 30ปี เป็นร้อยละ 57.4 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001บาทข้ึนไป ร้อยละ 44.3 

ตอนที2่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.06 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการยอมรับนับถือ   
(   = 3.53 ) รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (   = 3.38 ) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ (   = 3.05 ) ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (   = 2.74 ) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
สวัสดิการและผลตอบแทน (   = 2.62 )  ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน โดยภาพรวม  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
  S.D. การแปลผล 

1. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 3.05 0.71 ปานกลาง 3 
2. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.38 0.49 ปานกลาง 2 
3. ด้านการสนับสนุนจากองค์กร 2.74 0.70 ปานกลาง 4 
4. ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 2.62 0.74 ปานกลาง 5 
5. ด้านการยอมรับนับถือ 3.53 0.98 มาก 1 

รวม 3.06 0.50 ปานกลาง  
 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
สมมติฐานที่ 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .942 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีเพศ
ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐาน 2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .480 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุต่างกัน 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .572 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 4 จ าแนกตามระดับชั้นยศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .066 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
ระดับชั้นยศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 5 จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .555 แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มรีะยะเวลาในการรับราชการต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า 
Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 6 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .250 แสดงว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีแสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
ระดับ 
ชั้นยศ 

ระยะเวลา
ในการรับ
ราชการ 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ด้านความก้าวหน้าฝนต าแหน่งหน้าที่ .149 .073 .807 .000 .257 .020 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน .323 .000 .780 .491 .000 .014 
ด้านการสนับสนุนจากองค์กร .218 .099 .188 .359 .009 .172 
ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน .611 .117 .275 .103 .198 .069 
ด้านการยอมรับนับถือ .399 .904 .304 .763 .820 .222 
ค่า Sig. รวม .942 .480 .572 .066 .555 .250 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีเพศต่างกัน มปีระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีอายตุ่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ไมแ่ตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีระดับช้ันยศตา่งกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระยะเวลาในการรับราชการต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่มีแสดงว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี

ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน” ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคล การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 97.37 อายุ 41 - 50ปี ร้อยละ 45.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 67.2 ระดับชั้น
ยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 58.2 ระยะเวลาในการรับราชการ 21 - 30ปี เป็นร้อยละ 57.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001บาทข้ึนไป ร้อยละ 44.3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชกุล ยุคลธรร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีอายุ 30 – 40 ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการรับราชการ 10 – 20 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเวียง
สา จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามด้านต่างๆ พบว่า 

2.1 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะโอกาสที่
จะได้เลื่อนต าแหน่ง งานที่ปฏิบัติอยู่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเกณฑ์การประเมินผลงานไม่ได้มี
ส่วน ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา 
ศศิประภา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ที่ด้านโอกาสที่จะไดรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะอาชีพนี้มีความมั่นคง และ การมีโอกาสได้เลื่อน ต าแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม และการมีโอกาส
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา 

2.2 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้รับความ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่รู้สึกอัดอัดใจใน
การที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว (2542 อ้างถึงใน ตวนโรสณา 
โต๊ะนิแต 2550 :26) ได้กล่าวถึงความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่เพ่ือนร่วมงาน เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาองค์การ 
สร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลในองค์การ ท าให้เกิดความจงรักภักดีในหมู่คณะขององค์การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเกดิความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆ  เพิ่มข้ึน 

2.3 ด้านการสนับสนุนจากองค์กร พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
วิทยุสื่อสาร กุญแจมือ อาวุธปืน ยานพาหนะได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของ ธวัชกุล ยุคลธรร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ ที่ด้านการสนับสนุนจากองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายออกไปก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาทดแทนเสมอ มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเหมาะสมและเพียงพอ สถานที่ท างานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานมีการวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผล 
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2.4 ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อัตราเงินเดือน
ที่ได้รับมีความเหมาะสม พอใจกับสวัสดิการที่นอกเหนือจากเงินเดือน และได้รับความสะดวกสบายในเรื่องที่
พักอาศัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ศศิประภา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง เพราะเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสม สวัสดิการที่ได้รับใน
ปัจจุบันเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบเงินสะสม (กองทุน ก.บ.ข.)  
 2.5 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะด้านการยอมรับนับถือเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะต้องได้รับการไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน 
การเป็นที่ยอมนับถือ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศิรวิชญ์ เวชกิจ 
(2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
ในด้านการยอมรับในผลงาน ซึ่งต้องได้รับการไว้วางใจในการท างานส าคัญจากผู้บังคับบัญชา ได้รับความชื่นชม
จากเพ่ือนร่วมงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน 

2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โดยตรง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
การให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยตลอดมา  ท าให้วิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านไว้ ณ ที่นี่ด้วย 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีตรวจภูธรเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล และเจ้าของเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่ใช้อ้างอิงในการท าการศึกษาคุณค่าและ
ประโยชน์ที่พ่ึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชา คุณบิดร มารดา ตลอดจน บูรพาจารย์ 
และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้ผู้ศึกษาประสบความส าเร็จในปัจจุบัน และความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานในอนาคต 
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ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชดิ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาสาเหตุและความเสียหายเกี่ยวกับอุทกภัยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2)เพ่ือศึกษาความคาดหวังในการ
จัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3)เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดการเยียวยา และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 334 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) เหตุปัจจัยที่ส าคัญของการเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด เกิด

จากการที่ฝนตกหนักจากพายุฝนฟ้าคะนองติดต่อกันเป็นระยะเวลานานท าให้น้ าในคลองไม่สามารถระบายไปที่
อ่ืนได้ การลงมาสะสมของน้ าป่าไหลหลากจากพ้ืนที่อ่ืน ประกอบกับ การเก็บเกี่ยวทางการเกษตรที่ล่าช้าท าให้
ระบายน้ าได้ช้า และการระบายน้ าออกจากเขื่อนเนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ าจึงท าให้เกิดน้ าท่วมได้ง่าย 

2) ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดนรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้ายแล้วพบว่าด้านการวางเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความพึงพอใจ ด้านกา รจัดท า
แผนพัฒนาและด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและ
อาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของประชาชนมีเพศไม่
แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่แตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, ประชาชน, การเยียวยา, อุทกภัย, ต าบลลาดชิด, อ าเภอผักไห่, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the causes and damages of flooding 
in Lat Chit Subdistrict Administrative Organization (SAO) area, Phak Hai, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, to 2) study the expectation in management of treatment and relief from flooding 
in Lat Chit SAO area, Phak Hai, Phra Nakhon Si Ayutthaya and to 3) to compare the 
expectation in management of treatment and relief from flooding in Lat Chit SAO area, Phak 
Hai, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The sample group that was used included 334 people who 
were more than 18 years old in responsible area of Lat Chit SAO. The sample group was 
selected by easy random method. The tool used to collect data was a questionnaire. 

The result findings were as follows:  
1) The important factors of flooding occurrence in Lat Chit Subdistrict Administrative 

Organization area caused by heavy rain from thunderstorm by consecutive days that 
stopped the canal from being drained out to other places and by the accumulation of flash 
floods from other areas. Moreover, it caused by delayed agricultural harvesting that made 
delayed draining and by draining from barrage because it was an area that can receive water, 
so it could easily get flooding. 

2) People expectation towards treatment and relief from flooding in Lat Chit 
Subdistrict Administrative Organization Area, Phak Hai, Phra Nakhon Si Ayutthaya in the 
overall was at the middle level. While considered in each dimension, ranking from the 
highest to the lowest as follows: targeting, followed by satisfaction, development plan 
making and participation, respectively. Divided by gender, age, monthly income, educational 
background, career and job position, it was at the middle level.  

3) The comparative result in people expectation towards treatment and relief from 
flooding in Lat Chit Subdistrict Administrative Organization Area, Phak Hai, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya divided by the same gender, age, educational background, career, job position 
and the different monthly income. 
Keywords : Expectation, population, treatment, flooding, Lat Chit, Phak Hai, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya 
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บทน า 
น้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปริมาณมาก และ

ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ าท่วมเหนือผิวดินลงสู่ร่องน้ าล าธาร และในแม่น้ ามากกว่าปกติ ซึ่งในขณะที่
น้ าจ านวนมากไหลไปตามร่องน้ า ล าธารและแม่น้ านั้น หากล าน้ าตอนใด ไม่สามารถรับปริมาณน้ าทั้งหมดให้
ไหลอยู่เฉพาะภายในตัวล าน้ า ก็จะท าให้มีระดับน้ าสูงกว่าตลิ่ง และไหลล้นไปทั่วพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งล าน้ า หรืออาจ
ไหลไปท่วมขังตามที่ลุ่มต่ าไกลออกไปเป็นบริเวณกว้างด้วย นอกจากนั้นตามพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ในเขตชุมชน ซึ่ง
ไม่มีระบบการระบายน้ าที่สมบูรณ์ เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นมานานๆในแต่ละครั้งมักเป็นปัญหาท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังบนพ้ืนที่ แล้วท าความเสียหายโดยตรง กับ อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมการขนส่ง 
สาธารณูปโภค พ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ เป็นอย่างมาก และสุดท้ายอาจปัญหาน้ าท่วมขังอาจก่อให้เกิดโรค
ระบาดตามมา อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่สามารถยับยั้งได้ และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจ า เกือบทุกปี 
เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดนั้นเป็นบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง และประชาชนส่วนใหญ่นั้น
ปลูกบ้านบริเวณริมแม่น้ า เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการสัญจร เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีถนน ท าให้
การสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่นั้นจะตั้งอยู่บริเวณแม่น้ าซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ปัจจุบันได้พัฒนาให้
มีการสร้างถนนขึ้นเพ่ือให้สะดวกในการสัญจรไปมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดอุทกภัย 
จ านวน 1,171,252 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 62 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัด  ปัจจุบัน  พ้ืนที่บริเวณฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา นั้นเป็นทุ่งรับน้ าในฤดูน้ าหลาก ดั้งนั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น จึงท าให้ พืชผลของเกษตรกรนั้นเสียหายเป็นอย่างมาก (ศิริวรรณ การวิชชา, 2555) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับพ้ืนที่ลุ่มมาก ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านต าบลลาดชิด  โดยไหลผ่านไปตามล าคลองลาดชิด ร้อยละ 71.46 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดนั้นเป็นพ้ืนที่ ที่ใช้ในการเกษตร ประชาชนในต าบลลาดชิดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร 
ท านา พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นทุ่งนา เมื่อถึงฤดูฝนมีฝนตกชุกน้ าในคลองจะมีระดับที่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรตลอดจนพื้นท่ีที่อยู่อาศัย ซึ่งเกือบทุกปีที่ผ่านมาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดชิดนั้นได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยมาตลอด และเนื่องจากทุ่งผักไห่นั้นเป็นทุ่งรับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก เป็น
สาเหตุที่ท าให้ประชาชนต าบลลาดชิดต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการ
จัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิดอย่างไร และในความ
คาดหวังของประชาชนในต าบลลาดชิดที่มีต่อการจัดการน้ าของ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิดนั้นเป็นไป
ตามความคาดหวังหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้น าผลของการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อง
เยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสาเหตุและความเสียหายเกี่ยวกับอุทกภัยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.เพ่ือศึกษาความคาดหวังในการจัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดการเยียวยาและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
สมมติฐาน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารต าบลลาดชิด ที่มีปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านเพศ อายุ 
อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคาดหวังต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด แตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
Victor H. Vroom Victor H. Vroom ได้เสนอแนวคิดการจงใจที่เรียกว่าทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theory) เขาได้อธิบายว่าบุคคลมักจะท างานโดยมีความคาดหวังว่าในการท างานนั้นเขาจะได้ผล  
ตอบแทนตามที่เขาต้องการเป็นการพยายามอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลว่ามีความข้องกับเป้าหมาย
และความหวังในสิ่งที่เขาจะได้รับทฤษฎีความคาดหวังจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย คือ  

สถานภาพส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-รายได้ต่อเดือน 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการ
เยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด 
ด้านความพึงพอใจ 
ด้านการวางเป้าหมาย 
ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ เกิดภาวะ
วิกฤตกาลน้ าท่วมในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด 
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 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกันการท างาน (Effort-performance relationship)คือความ
พยายามทุ่มเทให้กับการท างานกับผลงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการใช้ความพยายามในการท างานในครั้งนั้น  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับรางวัล (Performance. Reward relationship) คือการ
ท างานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งจะท าให้บรรลุผลส าเร็จและรางวัลที่จะได้รับ  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับเป้าหมายส่วนบุคคล (Rewards personal goals, relationship 
คือมูลค่าหรือคุณค่าของรางวัลที่องค์การให้เพ่ือตอบแทนแก่พนักงานมีคุณค่ามากพอที่จะใช้เป็นการจู งใจ
พนักงาน 

สุรางค์ จันทร์2524( อ้างในอุดมศักดิ์  ด่านคงรักษ์:2558) กล่าวว่า ความคาดหวังหมายถึง คือ อันดับ
ของจุดหมายที่ตั้งไว้เป็นความคาดหวังที่น่าจะเป็นไปได้ ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมขึ้นอยู่กับความคาดหวัง
ด้วยกันทั้งสิ้น พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดงออกในปัจจุบัน เราย่อมคาดหวังผลในอนาคต ฉะนั้นความ
คาดหวังจึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน 
สุณีย์ ธีรดากร (อ้างในแอ็ต  อินทรอุดม,2558)ได้อธิบายว่า ความคาดหวังเป็นการท านายเหตุการณ์ว่า

จะมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง การคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเคยมรประสบการณ์มาก่อนในช่วง
ชีวิตจริงของบุคคลนั้น สิ่งที่เกิดข้ึนจริงๆ มักจะไม่ตรงกันเสมอไป ช่องว่างระหว่างสิ่งที่มีความคาดหวังไว้กับสิ่งที่
เกิดข้ึนจริงๆ เรียก Discrepancy ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการตื่นตัว 

ไพฑูรย์ เจริญพันธ์วงศ์ ได้อธิบายไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อตนเองอย่าง
หนึ่งว่า ตนเองจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ความคิด
ดังกล่าวรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอื่นด้วย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
มาสโลว์(Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซึ่งได้น าประสบการณ์ที่ได้จากการเป็น

นักจิตวิทยาและผู้ให้ค าปรึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะมีความ
ต้องการเป็นระดับต่างๆ ลาเฮย์ (Lahey, 2004, p. 383) กล่าวถึง กรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีมาสโลว์ 
ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุด 

ตามแนวคิดของมาสโลว์ ได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการ ออกเป็น5 ขั้น ดังนี้ 
  1.ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) 
  2.ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) 
  3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Need) 
  4.ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) 
  5.ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) 
แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ 
Henry Fayol (อ้างใน อาคม ใจแก้ว และคนอ่ืนๆ, 2544) เป็นเจ้าของแนวความคิดว่าด้วยหลักการ

จัดการในการในการบริหารงานของผู้บริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน( Private and Public) หลักการจัดการ
ดังกล่าวมีความยืดหยุ่นได้ (Flexibly) สาระของหลักการจัดการมี 14 ข้อ ดังนี้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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1. การจัดแบ่งงาน (division of work) หลักการก็คือการท าให้คนจ านวนมากที่ต้องมาท างานร่วมกัน 
ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การมีอ านาจหน้าที่ (authority) ผู้จัดการต้องสามารถออกค าสั่งได้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ท าให้ค าสั่งที่ออกไปนั้นมีความถูกต้องและเกิดความรับผิดชอบควบคู่กันไป เมื่อใดที่มีการใช้
อ านาจหน้าที่ เมื่อนั้นความรับผิดชอบก็จะต้องติดตามไปด้วย 

3. ความมีวินัย (discipline) ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงานต้องเชื่อฟัง และเคารพ กฏเกณฑ์ของ
องค์การ การที่คนจะมีวินัยที่ดีนั้นเกิดจากความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างฝ่าย
จัดการและคนท างาน ทั้งนี้ เมื่อมีการท าผิดกฏระเบียบขององค์การ ก็จะมีผลท าให้ได้รับโทษ 

4. เอกภาพของสายบังคับบัญชา (unity of command) พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนจะได้รับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว สายบังคับบัญชาจะมีลักษณะเป็นทอดๆไป แต่ละคนจะรู้ว่าใครคือเจ้านาย  
ของตน 

5. เอกภาพในทิศทาง (unity of direction) แต่ละคนในกลุ่มกิจกรรมขององค์การจะมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน รับแผนเดียว และจากหัวหน้าเดียว 

6. ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตน (Subordination of Individual 
Interests to the General Interests) คนที่เข้ามาท างานในองค์การนั้นจะต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ของ
องค์การจะต้องมาเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

7. มีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (remuneration) คนท างานแม้จะต้องเห็นผลประโยชน์ขององค์การ
เหนือผลประโยชน์ส่วนตน แต่องค์การก็จะต้องท าหน้าที่จัดระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมแก่ความสามารถ
และเป็นไปอย่างยุติธรรม 

8. ระบบการรวมศูนย์ (centralization) การรวมศูนย์ในที่นี้หมายถึงระดับของการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไร การจะกระจายอ านาจ หรือรวมอ านาจเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
ประเด็นจะอยู่ที่ ว่าท าอย่างไรจึงจะรวมศูนย์ได้ในแต่ละกรณี แนวคิดนี้มองเห็นความจ าเป็นขององค์การที่ต้องมี
ศูนย์รวมอ านาจ 

9. สายบังคับบัญชา (scalar chain) หมายถึงสายบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู่ระดับต่ าสุด สาย
การสื่อสารติดต่อก็จะเป็นไปตามนี้ คือจะเป็นไปตามระดับขั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าสายการบังคับบัญชาก่อให้เกิด
การเสียเวลาล่าช้า ก็ให้มีการข้ามข้ันตอนได้ และท้ังนี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

10. ความเป็นระบบระเบียบ (order) หมายความถึง คนก็ดี หรือวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายก็ดี จะอยู่ในที่
อันเหมาะสมในเวลาอันเหมาะสม ความเป็นระบบระเบียบนี้ในส่วนหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เช่นคนป่วยงาน ลางาน ก็สามารถมีคนทดแทนได้ เพราะมีความเป็นระบบท าให้รู้งานกัน 

11. ความเทา่เทียมกัน (equity) ในที่นี้ ผู้เป็นหัวหน้าจะต้องมีการตอบสนองต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
มีเมตตา และยุติธรรม การใช้อ านาจของผู้บริหารจะเป็นไปด้วยหลักการ มิใช่จะท าอะไรได้ตามใจ 

12. ความมั่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร (stability of tenure of personnel) ทั้งนี้โดยมองว่า 
การที่มีคนเปลี่ยนงานบ่อยๆนั้นจะท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควรวางแผนงานให้สามารถมีการ
ทดแทนก าลังคนกันได้ เมื่อมีต าแหน่งว่างลง 
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13. การริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะ
ท างานออกมาได้ในระดับที่สูง 
 14. วิญญาณแห่งหมู่คณะ (esprit de corps) การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความราบรื่น 
และความเป็นปึกแผ่นใน 

แนวคิดทางทฤษฏีเกี่ยวกับอุทกภัย 
สมิทธ ธรรมสโรช (2534) ได้ให้ความหมายของอุทกภัยไว้ว่าหมายถึงอันตรายอันเกิดจากน้ าท่วมหรือ

อันตรายเกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ าล าธารหรือทางน้ าเช่นท่วมพ้ืนที่ที่ตามปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้
ระดับน้ าหรือเกิดจากการสะสมน้ าบนพ้ืนที่ซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้พ้ืนที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ า 

Burton & Kates (1964 อ้างถึงใน ภานุมาศ ก าค าเพ็ชร, 2550) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
อุทกภัยซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาต่อมาในปี 1968 ได้เสนอการศึกษา
ในการปรับตัวของประชาชนต่อภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยการปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากภาวะอุทกภัยโดยการลดความรุนแรงของภาวะอุทกภัยซึ่งสามารถใช้การวางแผนการใช้ที่ดินโดยมีสิ่งปก
คลุมดินรวมไปถึงการควบคุมการไหลบ่าของน้ าสามารถท าได้โดยการท าที่กักเก็บน้ าคันดินกั้นน้ าผนังกั้นล าน้ า
เพ่ือลดการไหลบ่าของน้ าจะสามารถช่วยการไหลบ่าของน้ าได้การปรับลดความสูญเสียโดยก าหนดระบบเตือน
ภัยอาจมีการเคลื่อนย้ายและการเตรียมตัวฉุกเฉินการออกแบบสิ่งปลูกสร้างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการเคลื่อนย้ายแบบถาวรด้านการลดความสูญเสียจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 

1. การกระจายความสูญเสียจะมีองค์กรของรัฐเข้ามาดูแลให้ค าแนะน้าเช่นการบรรเทาสาธารณภัยโดย
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ การมีประกันอุทกภัยเป็นต้น  

2. การวางแผนส าหรับลดความสูญเสียจัดให้มีการเตรียมการล่วงหน้าส าหรับสถานการณ์ ๆ รวมทั้ง
การประกันอุทกภัยและการทนอยู่ในสภาพความสูญเสียจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลที่สามารถทนอยู่กับ
ความสูญเสียได ้

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุนิสา อักษรานุชาต(2551)ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนนครศรีธรรมราช 1) เพ่ือ
ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วน ต าบลเสาเภา  
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 375 คนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจข้อมูลที่คาดการณ์ไว้และ 

คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วน ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยคือ  ด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพัฒนาสังคมด้านพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการด้านพัฒนาสาธารณสุขด้าน
เศรษฐกิจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร
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จัดการมากที่สุดรอง ลงมาด้านเศรษฐกิจและด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอแนะน้อย
ที่สุด 

นภาพร วิลาจันทร์(2556)ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภั ย
กรณีศึกษา ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1) ศึกเพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยกรณีศึกษา ต าบลม่วง ลาดอ าเภอ จังหารจังหวัดร้อยเอ็ด 2 )เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยกรณีศึกษา ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยประชากร 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยกรณีศึกษา ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 5511 คนสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คนและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาดและผู้น าชุมชนต าบลม่วงลาดจ านวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อย
ละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งทดสอบสมมติฐานโดยค่าทดสอบที (t- test) และ One- Way 
ANOVA 

อนุชา ปงลังกา(2557)ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันอุทกภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันอุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันอุทกภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ปกครองของ องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 389 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า
ทดสอบที t- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่
โดยวิธีของ เซฟเฟ่ 

อุดมศักดิ์ ด่านคงรักษ์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนบ้านยวนแหลที่มีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของ
ประชาชนบ้านยวนแหลที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนบ้านยวนแหลที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลโพธิ์
เสด็จอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขความคาดหวังของประชาชนบ้านยวนแหลที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลโพธิ์เสด็จอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 292 คนโดยใช้วิธีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie 84 Morgan, 1970) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 93 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยการหาค่า
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ร้อยละค่าความถี่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแตกต่างกันระหว่างตัวแปรที่แตกต่างกันโดยใช้การ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าคะแนนทีและค่าคะแนนเอฟ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น
การวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 2,019 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 334 คน การค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .05 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Radom Sampling)  

1.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการในการเก็บข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยตรงถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนที่จะมีการกรอก
แบบฟอร์มแบบสอบถามผู้วิจัยได้มีการอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มให้ทราบก่อน และให้เวลาใน
การกรอกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมหลังจากเสร็จสิ้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็น แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน  

ตอนที่ 2 สาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะวิกฤตกาลน้ าท่วมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ 3 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด, 
2535) 

2.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลที่สมบรูณ์แล้ว ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูป 

ส าหรับการวิจัย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อการจัดการเยียวยาบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยหาค่าเฉลี่ย (  )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เป็นราย
ด้านและรายข้อ 
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 ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังของประชาชนกับสถานภาพบุคคล 
โดยใช้สถิติเปรียบเทียบ t-test และ F-test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติจะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วยบุคคล ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 
177 คน มีอายุ 36-45 ปี มีรายได้ต่อเดือน  5,001-10,000  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีอาชีพหรือ
ต าแหน่งหน้าที่การงานคือ เกษตรกรรม/ค้าขาย  

2.  สาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วม พบว่า ประชาชนต าบลลาดชิด เห็นด้วยว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดวิกฤตการ
น้ าท่วมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิดมีสาเหตุมาจากน้ าท่วมเกิดจากการที่ฝนตกหนักจากพายุหรือ
พายุฝนฟ้าคะนองติดต่อกัน เป็นระยะเวลานานติดต่อกันท าให้น้ าในคลองไม่สามารถระบายไปที่อ่ืนได้ ร้อยละ
71.3 พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและอยู่บริเวณล าน้ าหรือริมแม่น้ า ร้อยละ 60.8เป็นพ้ืนที่ที่เกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ไม่เป็นระเบียบและมีการบุกรุกหรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  ร้อยละ 77.5 เป็นพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ า ร้อยละ69.2 เป็นพื้นที่รับน้ า ร้อยละ 79.0  การเก็บเกี่ยวทางการเกษตรล่าช้าท าให้ระบายน้ าได้ช้า ร้อย
ละ 70.4 ขาดประสิทธิภาพในการจัดการน้ า ท าให้ระบายน้ าได้ช้า ร้อยละ76. เกิดจากการระบายน้ าในเขื่อนที่
มากเกินไป ร้อยละ 76.0 เกิดจากการพังทลายของเขื่อนทีใช้เก็บน้ า ร้อยละ76.3 และเกิดจากน้ าป่าไหลหลาก
น้ า ร้อยละ76.3 

3.  ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย  ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า ประชาชนมีคาดหวังต่อ การเยียวยา
และการบรรเทาปัญหาอุกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 
3.01)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังด้านการวางเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลางเป็น
ล าดับแรก กลาง (  = 3.02) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ( = 2.89 )ด้านการจัดท าแผนพัฒนา ( = 
2.84) และด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ล าดับสุดท้าย (  = 2.71) 

 
ความคาดหวังต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ระดับความคาดหวัง 

  S.D. แปลผล 
ด้านความพึงพอใจ 
ด้านการวางเป้าหมาย 
ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนา 

2.71 
3.02 
2.89 
2.84 

.79 

.91 
1.06 
1.12 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.01 .91 ปานกลาง 
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4.การเปรียบเทียบ ระดับวิจัย ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  
(1)จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า sig. เท่ากับ  .703 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ
เยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
(2) จ าแนกตามอายุ พบว่าค่า sig. เท่ากับ .162 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการ
เยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
(3) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า sig. เท่ากับ .496 แสดงว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. มากกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน (4) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า sig. เท่ากับ .749 แสดงว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า 
sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (5) จ าแนกตามอาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า sig. เท่ากับ 
.449 แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงานที่ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเยียวยาและการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า sig. มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 

เพศ -.382 .703 
อายุ 1.648 .162 

รายได้ต่อเดือน .847 .496 
ระดับการศึกษา .406 .749 

อาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน .926 .449 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหา

อุทกภัย ในพ้ืนที่ต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่ควรน ามา อภิปราย ดังนี้ 
1.ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยรวม พบว่า ประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังมีความ
คาดหวังต่อการเยียวยาและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ไม่แตกต่างเช่นกัน 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเยียวยา และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรายได้ต่อเดือน พบว่าไม่
แตกต่างกันและ เมื่อพิจารณารายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคาดหวังต่อการการ
เยียวยา และบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการจัดท าแผนพัฒนา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
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2.ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดชิด พบว่า ด้านความพึงพอใจ ด้านการวางเป้าหมาย ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
จัดท าแผนพัฒนา  อยู่ในระดับปลานกลาง พิจารณารายด้านได้ ดังนี้ 

2.1 ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า คาดหวังที่จะมีการอพยพประชาชน ในขณะที่เกิดปัญหาน้ าท่วม อยู่ในระดับปานกลาง คาดหวัง
ที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบรรเทา ความเดือดร้อน และการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ประสบปัญหา
น้ าท่วม อยู่ในระดับปานกลาง คาดหวังที่จะมีการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว อยู่ใน
ระดับปานกลาง และ คาดหวังที่จะให้มีการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อยู่ในระดับปานกลาง  
และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อนุชา ปงลังกา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการด้านการป้องกันอุทกภัยและการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านความพึงพอใจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

2.2  ด้านการวางเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่าคาดหวังที่จะ มีแนวทางมาตรการและงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง คาดหวังที่จะประสบความส าเร็จในด้านการดูแล
ประชาชนและการรักษาพืชผลทางการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง และคาดหวังที่จะมีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลางไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมศักดิ์ ด่านคงรักษ์(2556)ได้
ท าการวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนบ้านยวนแหลที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านการวางเป้าหมายอยู่ใน ระดับมากเพราะความคาดหวังที่จะมี
แนวทางมาตรการและงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ  ความคาดหวัง
ที่จะมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และความคาดหวังที่จะประสบความส าเร็จด้านการดูแลประชาชนผล
ทางการเกษตร และสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

Victor H. Vroom Victor H. Vroom ได้เสนอแนวคิดการจงใจที่เรียกว่าทฤษฎีความ
คาดหวัง (Expectancy Theory) เขาได้อธิบายว่าบุคคลมักจะท างานโดยมีความคาดหวังว่าในการท างานนั้น
เขาจะได้ผล  ตอบแทนตามที่เขาต้องการเป็นการพยายามอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลว่ามีความข้อง
กับเป้าหมายและความหวังในสิ่งที่เขาจะได้รับทฤษฎีความคาดหวังจะเก่ียวข้องกับปัจจัย คือ  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกันการท างาน (Effort-performance relationship)
คือความพยายามทุ่มเทให้กับการท างานกับผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ความพยายามในการท างานใน
ครั้งนั้น  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับรางวัล (Performance. Reward relationship) คือ
การท างานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งจะท าให้บรรลุผลส าเร็จและรางวัลที่จะได้รับ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับเป้าหมายส่วนบุคคล (Rewards personal goals, 
relationship คือมูลค่าหรือคุณค่าของรางวัลที่องค์การให้เพ่ือตอบแทนแก่พนักงานมีคุณค่ามากพอที่จะใช้เป็น
การจูงใจพนักงาน 
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2.3 ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า คาดหวังที่จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่ในระดับปานกลาง  
คาดหวังที่จะมีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบรรเทาปัญหาน้ าท่วม อยู่ในระดับปานกลาง  และ 
คาดหวังที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญในการร่วมมือของประชาชนเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ปัญหาน้ าท่วม อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร วิลาจันทร์(2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย กรณีศึกษา : ต าบลม่วงลาด อ าเภอ
จังหาร จังหวัดร้อนเอ็ด พบว่า ระดับการมีส่วนอยู่ในระดับปานกลาง 

2.4 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า คาดหวังที่จะมีแผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในการ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม อยู่ในระดับปานกลาง คาดหวังที่จะมีการจัดตั้งหน่วยควบคุมความปลอดภัยไม่ให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก อยู่ในระดับปานกลาง และคาดหวังที่จะให้ มีการซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ที่พักอาศัยของ
ประชาชน ให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้น อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา อักษรานุ
ชาต (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีข้อเสนอเพ่ือการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  

1.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด ควรมีการจัดประชุมหารือเรื่องการผันน้ าเข้าทุ่งกับประชาชนเพ่ือ
ลดอัตราการเสียหายของพืชพรรณการเกษตร 

2. ควรมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ผู้ประสบภัย เพ่ือ เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ที่บ้านน้ าท่วมจนไม่
สามารถเข้าอยู่อาศัยได ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1.ควรท าการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหา

อุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่ต าบลอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน 
2.ควรท าการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือทราบถึงความต้องการในการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัย เพ่ือน ามาปรับในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัย เรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการเยียวยาและการบรรเทาปัญหา

อุทกภัยขององค์การบริหารส่วน ต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณ์โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากท่าน อาจารย์เมธี  สูตรสุคนธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา
รายงานการวิจัยเล่มนี้  อาจารย์รพีพัฒน์ จันทนินทร และ อาจารย์อรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
บทความและวิจัยเล่มนี้  ซึ่งได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพ่ือให้  
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งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ ของสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจทุกท่าน เพ่ือนทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้ 
ค าปรึกษาแนะน ามาตลอดตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอ
ประชาชนต าบลลาดชิดทุกคน ที่ให้ข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดีขอขอบคุณครอบครัวของ ผู้วิจัยที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของ
ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ของประชาชน โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จ านวน 6 หมู่บ้าน จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่า T-test และค่า F-test โดยใช้การสังเคราะห์และความแปรปรวนทางเดียว One Way 
ANOVA โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า  

1) การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัย 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
โดยรวมแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ค้าส้าคัญ : การมีส่วนร่วม, การป้องกัน, ยาเสพติด, จังหวัดชุมพร  
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Abtract 

 The purpose of this research were 1) to study the participation of the citizen in Tham 
sing, Muang Chumphon, Chumphon province towards preventing drug problems and 2) to 
compare the level of the participation of the citizen in Tham sing, Muang Chumphon, 
Chumphon province towards preventing drug problems, which classified by personal factors. 
The sample was the citizen of 400 people who are living in Tham Sing Subdistrict, Mueang 
Chumphon District, Chumphon Province. The instruments used in this research were 
questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, and F-test by using the synthesis and One Way ANOVA with 
statistical significance at the level of 0.05 
 The research found that 

1) The study indicated that the participation of the citizen in Tham Sing, Muang 
Chumphon, Chumphon province towards preventing drug problems is at a high level. 
Cooperation with government agencies has the highest mean. Followed by the strengthening 
of the community and the aspect of promoting anti-drug activities with the least average.  

2) The hypothesis test found that the difference of age, education level, and living 
periods have the participation in preventing drug problems of a citizen in Tham Sing, Muang 
Chumphon, Chumphon province overall were different with statistical significance at the 
level of 0.05. The different of gender, jobs, and the salary per month have the participation 
in the prevention of drug problems in Tham Sing Subdistrict, Mueang Chumphon District, 
Chumphon Province in overall not difference.  

 
Keywords : participation, prevention, drug, Chumphon 
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บทน้า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม 

เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก ก็ไม่
สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพ
ปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง 
จากรายงานของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพ
ติดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556-2558 จ านวน 156,884  คน 98,421 คน และ 55,683 คน ตามล าดับ โดย
เป็นผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จ านวน 3,975 คน 4,071 คน และ 3,912 คน 
ตามล าดับ จากสถิติการเข้ารับการบ าบัดรักษาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าผู้เข้ารับบ าบัดรักษาเป็น
เยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด และปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการกลับไปใช้ซ้ า ซึ่งเมื่อจ าแนกชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามาก
ที่สุด คือ ยาบ้า ร้อยละ 75.20 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.83 และกระท่อม ร้อยละ 4.17 ด้านพฤติกรรม
การใช้ยาเสพติดที่น่าเป็นกังวล คือ การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้การ
บ าบัดรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการน าสารต่างๆ  ที่หา
ได้ง่ายมาผสมกันเพ่ือให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชนมีการทดลองดื่มสารเหล่านี้เนื่องจาก
มองว่าเกิดจากส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้ค านึงว่ามีฤทธิ์เสพติด ปัญหาสารเสพติดเป็น
ปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

แม้รัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าการป้องกัน รวมถึงการปราบปราม
ยาเสพติดจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เพียงฝ่ายเดียว การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่
ต้องร่วมมือกัน สิ่งหนึ่งที่สามารถท าได้ คือ การให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายา
เสพติดแล้ว ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลาน ให้ความรักความอบอุ่นรวมทั้งเป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เมื่อเด็กมีปัญหา
สามารถพูดคุย ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กและใช้เหตุผลกับเด็กไม่ใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์จะท าให้เด็กเกิด
ความน้อยเนื้อต่ าใจ กลุ้มใจซึ่งเป็นเหตุให้หนีออกจากบ้านหรือหันไปพ่ึงพายาเสพติด 

ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นต าบลที่มีประชาชนหนาแน่น และประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเด็ก เยาวชน และวัยท างาน ซึ่งประกอบกับอาชีพที่ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบนั้นคือ
เกษตรกรรม เช่น สวนยาง สวนปาล์ม สวนทุเรียน เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการท างานมาก ท าให้
ประชาชนบางส่วนอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเพราะคิดว่าจะช่วยให้ท างานได้มากขึ้นและไม่เหน็ดเหนื่อย 
และประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นป่าและภูเขา ซึ่งหากมีการค้าหรือขาย รวมถึงการเสพท าให้เป็นไปได้
ง่ายมาก  
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าประชาชนในต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  จะมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชมุพร มากน้อยเพียงใด มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างไร   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยอยากทราบว่าประชาชนในต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอ
เมืองชุมพร มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดเพ่ือที่จะได้น าผลของการวิจัยมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอ
ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมี
ประชาชนเป็นแนวร่วมในการป้องกันในระดับชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ของประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัย ต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลถ้ า
สิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อาภาภรณ์ จันทร์สว่าง (2522 อ้างถึงใน รณภพ โพธิพิพิธ, 2556) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็น
ผลมาจาการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกัน
นั้นจะต้องมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถ
ร่วมกันได้ควรจะต้องเป็นเสมือน 

รีดเดอร์ (1974 อ้างถึงใน บัญชา สารสิริ, 2556) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม 
2) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีของมาสโล (Maslow) (อ้างถึงใน บัญชา สารศิริ, 2556) ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมมี 5 
ทฤษฎีดังนี้กล่าวถึง ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความ
เชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และถ้า
จะให้เกิดผลดีจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม มีการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะ
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เกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของมาสโล ที่เรียกว่า ล าดับขั้นความ
ต้องการ คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามล าดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับดังนี้ 
 1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ ได้แก่ ความต้องการด้านอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) ได้แก่ ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจาการถูกท าร้ายร่างาย หรือ ถูกขโมยทรัพย์สินหรือความมั่นคงในการท างาน 
และการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในการท างาน และการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงทางสังคม 
 3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรักความต้องการที่จะให้
สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-esteem Needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความ
ต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการระดับสูง
ที่เก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องของความรู้ ความสามารถและความส าคัญของบุคคล 
 5) ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (Self-actualization Needs) เป็นความต้องการในระดับสูง ที่
อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความต้องการพิเศษของบุคคลที่พยายามผลักดันชีวิตของตน
ให้เป็นไปในแนวทางที่ดีท่ีสุด 
4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกรียงศักดิ์ คงทับทิม (2546) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรต าบลบางกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้น าชุมชนยังขาดความรับผิดชอบ 2) ตามผลการทดสอบตามสมมติฐานพบว่า ผู้น าชุมชนที่มี อายุ และ
ต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ประชาชนที่ เพศ ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          ฉัตรเอก หล้าล้้า (2548)  ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการ
บริหาร และความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
          สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี (2551)  ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านการค้นหาปัญหา/สาเหตุและวางแผนด าเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน และด้าน
การติดตามและประเมินผล ตามละดับ 2) ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มีต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวมทุกด้าน แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
นายก/รองนายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานประจ า  
          วิวัฒน์ ใจเอ้ือ (2554)  ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของชุมชน : กรณีศึกษาต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนาและการด ารง
ต าแหน่งผู้น าชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย เพราะ ขาดการฝึกอบรม ขาดข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเสพติดที่เพียงพอของชุมชน 
          ภาคิน สง่าศรี (2555) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก 1) การศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับ มาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 2) การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้ านการวางแผน พบว่าส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่มีส่วน
ร่วมน้อย คือการมีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน หรือโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          บัญชา สารศิริ (2556) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ด้านสร้างส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ตามล าดับ 
2) ตามผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่ เพศ อายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี  ระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันยา
เสพติด ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้ 3) สรุปข้อเสนอแนะทั้ ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ คือ ควรสร้างความมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนให้มากขึ้นในการแจ้งเบาะแสยา
เสพติด ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด คือ ควรจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน คือ ประชาชนควรช่วยกันสังเกต ดูแล ผู้กระท าความผิดแล้วรีบแจ้ง
เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
          วรเมธ เหรียญไกร (2559) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด ด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้
เรื่องยาเสพติด ตามล าดับ 2) ตามผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3) สรุปข้อเสนอแนะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการปราบปรามยาเสพติด คือ ควรด าเนินการปราบปรามยาเสพติด
อย่างจริงจังและรวดเร็ว ด้านป้องกันยาเสพติด คือ ควรสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้
เพียงพอ ด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คือ ร่วมกันสร้างหรือด าเนินการจัดให้มีสถาน
บ าบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด คือ ควรมีอุปกรณ์เผยแพร่
ข่าวสารให้เพียงพอและทันสมัย 
          รณภพ โพธิพิพิธ (2556) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการ
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มีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง 2)ตามผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ของ บัญชา สารศิริ (2556) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ของบัญชา สารศิริ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 2)
ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 3) ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ได้เป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 

อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร 
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จ านวน 6 หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งสิ้น 3,436 คน (ส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร, 2562 สถิติประชากรและบ้าน ระดับต าบล ของ
ต าบลถ้ าสิงห์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13 :13 น.) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ ร้อยละ
5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนใน

พ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ มา
ประมวลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 

2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายได้ต่อเดือน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล

ถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

1) ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ 

2) ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 
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ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. ค่า T-
Test, F-Test ส าหรับบรรยายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การ
ทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.0 มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ต่ ากว่า จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 และระยะเวลาที่อาศัยส่วนใหญ่อาศัย 21-30 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ  30.0 
 ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับแรก คือ ด้านความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ( ̅ = 3.75) รองลงมา คือ ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ( ̅ = 3.75) และ ด้านส่งเสริม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ( ̅ = 3.72) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยภาพรวมทุกด้าน 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต้าบลถ้้าสิงห์  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 ̅ S.D. แปลผล ล้าดับ 

1 ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 3.75 0.901 มาก 1 
2 ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 3.72 0.965 มาก 3 
3 ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3.75 0.881 มาก 2 

รวม 3.74 0.863 มาก  
 
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 สมมติฐานที่ 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .354 แสดงว่าประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐาน 2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่าประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จงึยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จงึยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .466 แสดงว่าประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 5 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .246 แสดงว่า
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. มากกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 6 จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่า
ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จงึยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้
ต่อเดือน 

ระยะเวลา
ที่อาศัย 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ .315 .001 .002 .736 .421 .001 
ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด .405 .000 .000 .178 .011 .000 
ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน .507 .001 .017 .341 .635 .003 
ค่า Sig. รวม .354 .000 .000 .466 .246 .000 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีระยะเวลาที่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความร่วมมือ
และเห็นด้วยกับการที่จะร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในเขตชุมชนของตน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ประชาชนส่วนใหญ่จะคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมต่างๆของคนในชุมชน 
และมีการแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับรู้ ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ภายในชุมชนมีการ
จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของทุกๆปีเพ่ือให้ประชาชนหันมาสนใจในกีฬามากกว่ายาเสพติด และด้าน
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทุกคนในชุมชนจะช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาซึ่งกันและกัน และยังมีการส่งเสริม
ให้ภายในชุมชนมีร้านค้าขึ้นมาเพ่ือเป็นการหารายได้อย่างสุจริตอีกหนึ่งทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บัญชา สารศิริ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติด โดยรวมทั้ง3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพ
ติด ไม่ว่าจะเป็นด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และด้านสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ โอสรส (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีบทบาทโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาท
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีบทบาทอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ดังนี้ ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ด้านการป้องกัน และด้านการปราบปราม ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคิน สง่าศรี 
(2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับมาก ทั้งนี้เพราะสั งคมในปัจจุบันเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย การศึกษาเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น
จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือการเข้าร่วมประชุม อบรม และเนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความ
รุนแรงของปัญหายาเสพติด และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการแก้ไขจึงได้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ด้วย
การยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามยาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างพลังแผ่นดิน สร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งของรัฐบาล
ตามแผนที่ 1 แผนการสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด จากท่ีกล่าวมาข้างต้นน่าจะเป็นผลให้ผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ จากการบอกเล่า และจากประสบการณ์  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1)ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด ในพื้นที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากประชาชนทุก
คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของ
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ทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับรู้ การสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยของชุมชน หรือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดตั้งโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บัญชา สารศิริ (2556) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานราชาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนในอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มองเห็นปัญหาอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดของชุมชน ว่ามิใช่
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่ป้องันยาเสพติด แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่
จะต้องร่วมมือกันทั้งในเรื่องการสอดส่องดูแลชุมชนให้ปลอดภัย ซึ่งการร้องขอให้ต ารวจเข้ามาใช้มาตรการ
เด็ดขาดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และยังสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับต ารวจทราบทันที
โดยไม่ลังเลการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการลด
ปัญหายาเสพติดในชุมชน การแจ้งข่าวยาเสพติดโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลมืดเมื่อพบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด และสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่การขยายผลต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ฤทธิ์
ภักดี (2551) เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการค้นหาปัญหา/สาเหตุและวางแผนด าเนินกิจกรรม มีส่วน
ร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก 

2)ด้านส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด ในพื้นที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากภายในชุมชน
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาต าบล กิจกรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตและสมาธิ และการจัดท าโครงการ
ต่อต้านยาเสพติดอ่ืนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรเอก หล้าล้้า (2548) เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต1 ด้าน
ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาเสพติดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการต่างๆ ที่เป็นการรณรงค์ ป้องกัน หรือไขปัญหา เช่น โครงการ ทู บีนัมเบอร์วัน 
โครงการ Just Say No และโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งแต่ละโครงการล้วนประสบผลส าเร็จด้วยดี 

3)ด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ใน
พ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลปัญหาภายในชุมชน มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมให้มีร้านค้าภายใน
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างรายได้ และยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและ
ชุมชนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย เร่งพัฒนพิบูล (2554) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ระดับมาก 
เนื่องจากผู้น าชุมชนกระตุ้นให้ประชาชนมรส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง หน่วยงานราชการมีการลงพ้ืนที่ชี้แจงข้อกฎหมายและโทษของยาเสพติดตลอดจนแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ ท าให้หัวหน้าครอบครัวได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปอบรมสมาชิกในครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด ท าให้ประชาชนมองว่า ปัญหายา
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เสพติดเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว เกิดความตระหนักโดยเริ่มจากการสอดส่องพฤติกรรม เผยแพร่แนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้คนใกล้ตัวก่อนเป็นล าดับแรก เช่น คนในครอบครัว เพ่ือนสนิท เป็นต้น 

2) จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเพศไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเพศชายหรือหญิงทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เหมือนๆกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย เอมอ่อน (2552) เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนเขต
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร พบว่า ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน/
หมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ประชาชนให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแข็งขัน ประชาชนจึงมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และการแจ้งเบาะแสหรือให้
ข้อมูลกับส่วนราชการเก่ียวกับปัญหายาเสพติด  

3) จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมี
ส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากวุฒิ
ภาวะของแต่ละคนไม่เม่ากันจึงอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรเมธ เหรียญไกร (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.001 กลุ่ม 18-30 ปี มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช มากว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป มากกว่ากลุ่มอายุ 31 -40 ปี และมากกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี 
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาของประชาชนแต่ละคนไม่เท่ากันท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันหรือ
ต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเมธ เหรียญไกร (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/สูงกว่า และมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่    
ตั้งไว้ 
  5) จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน
มีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับการมี
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ส่วนร่วมใดๆ การที่คนประกอบอาชีพต่างกันก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขกิจ 
สารปัง (2549) เรื่อง การมีส่วนร่วมของก าลังพลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในหน่วย : กรณีศึกษากอง
รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และแหล่งข้อมูลข่าวสาร ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในหน่วย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่วางไว้ 

6) จากสมมติฐานการวิจัยประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากเงินไม่ได้เป็นตัววัดส าคัญ
ของการมีส่วนร่วม ไม่ว่ารายได้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเท่าไรทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุการ ธรรมวิจารณ์ (2546) เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการสายใยสัมพันธ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของต าบลระหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการสายใยสัมพันธ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

7) จากสมมติฐานการวิจัยประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประช าชนที่มี
ระยะเวลาที่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลที่มีระยะเวลาอาศัยที่น้อยกว่าอาจจะมีส่วนร่วมน้อยกว่าเพราะไม่รู้จักพ้ืนที่ที่
ดีพอ หรือยังมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ แผนนรินทร์ (2557) 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่วางไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ า
สิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องหามาตรการ
เพ่ือรักษามาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คงไว้ และพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เพ่ิมมากข้ึน  

2) ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และหาวิธีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย เช่น การคบเพื่อน ความอยากรู้อยากลอง โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ เป็นต้น 

3) ประชาชนทุกคนควรตระหนักว่าหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติดมิได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับรู้  

ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครั้งต่อไป 
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1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลถ้ า
สิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

3) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนและเข้าถึงปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลถ้ าสิงห์ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ส าเร็จได้ด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์
บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ที่ได้กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ที่วิเคราะห์แบบสอบถาม ตลอดจนชี้แนะ
ข้อบกพร่องในการวิจัยครั้งนี้ จนท าให้วิจัยเล่มนี้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทุกท่านที่ได้กรุณาให้
ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่เป็นก าลังใจส าคัญ ช่วยให้มีแรงในการท างานนี้ส าเร็จลงด้วยดี  ขอบคุณกัลยาณมิตร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่คอยแลกเปลี่ยนให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมี
ความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ไม่ได้ระบุนามท่ีท าให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 171 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า T-
test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA ) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษามีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.93)  ได้แก่ ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วม
ชั้น ( ̅ = 3.98) ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ( ̅ = 3.98)  และด้านความรู้สึกต่อ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ( ̅ = 3.83)  

2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จ าแนกตามที่พักอาศัย ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ : ความสุขในการเรียน , นักศึกษาการบริหารงานต ารวจ 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the level of happiness in study of 
students with branch in Police Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University and to 2) compare the happiness in study of students with branch 
in Police Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat 
University. The sample group used to study was 171 students with branch in Police 
Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University by 
accidental sampling and stratified sampling. The tool used to collect data was a questionnaire 
and statistic used to analyze data included mean ( ̅), standard deviation (SD), t-test and One-Way 
ANOVA, Least Significant Difference (LSD) determined the statistical significance at the level of 0.05. 
 The result findings were as follows:  
 1) The level of happiness in study of students with branch in Police Administration, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University in overall was 
at a high level ( ̅=3.93). While considered in each dimension, it was found that students 
were happy in study at high level ( ̅=3.98) that were feelings towards teachers and 
classmates, feelings towards teaching activities at high level ( ̅=3.98) and feelings towards 
the environment in the university at high level ( ̅=3.83).  
 2) Compare the happiness in study of students with branch in Police Administration, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. For classify 
to gender is not different. Classify to age is different. Classify to educational background is 
different and classify to accommodation is not different. 
 
Keywords : Happiness in study, students with branch in Police Administration  
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บทน า 
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มุ่งสู่โลกาภิวัตน์ และความหลากหลายของข่าวสารท าให้สังคม

ได้รับการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเปิด
โอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา      
ชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 การจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชาส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่จากการศึกษาท่ีผ่านมากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นและ
ก าหนดทิศทางโดยผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนที่เป็นองค์ความรู้ของผู้สอนเป็นศูนย์กลางโดย
เน้นสาระและเนื้อหา โดยละเลยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนของผู้เรียนเป็นผลท าให้
การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542 อ้างถึง คู่บุญ ศกุนตนาค, 
2552)  

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นย้ าเรื่องคุณภาพและ
ความสอดคล้องกับความต้องการของชาติเป็นประเด็น วางแผนยุทธศาสตร์และมาตรการการขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงในการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของสังคมและความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็น
เป้าหมายคู่ขนานที่มีความส าคัญ ในระบบหลักสูตรกลไก การบริหารจัดการ การพัฒนา การลงทุนใน
เทคโนโลยี และปัจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาจะต้องประสานสัมพันธ์กันในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้
เติบโตเป็นคนดีมีความสุขและมีขีดความสามารถเท่าเทียมมาตรฐานสากลไม่ว่าในการศึกษาระดับใด ทั้งนี้เน้น
การเป็นชาติรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นไทย มีส านึกต่อรากเง้าทางวัฒนธรรมและต่อบทบาทหน้าที่
ของตนในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชุมชนและสังคม จาตุรนต์ ฉายแสง (2556, หน้า 1-2 อ้างถึง คู่บุญ ศกุนตนาค, 
2552, หน้า 1) 

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสุขในการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษา เนื่องจากจะท าให้ทราบถึงระดับความสุขของนักศึกษารวมไปถึงจะได้
น าไปใช้แก้ไขปรับปรุง เพ่ือก่อให้เกิดความสุขในการเรียนและประโยชน์ต่อสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เ พ่ือศึกษาระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ                   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 2.  เ พ่ือเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ชั้นปีการศึกษาและที่พักอาศัยต่างกันส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทาแตกต่างกัน 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับชั้นปี 
4. ที่พักอาศัย 

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสุขในการเรียนของ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้  

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 กิติยวดี บุญซื่อและคณะ, 2540 ได้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยสรุปสาระส าคัญไว้ว่า 

“การเรียนรู้อย่างมีความสุขจะต้อง มีแนวคิดพ้ืนฐานเกิดจากการสร้างความรักและความศรัทธาให้กับนักเรียน
เพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของ การเรียนรู้ที่ดีที่สุด การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการได้สัมผัส และสัมพันธ์กับของจริง
และธรรมชาติ การเปิด โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเอง และบุคคลรอบข้างช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม รอบตัว การประยุกต์กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน” 
การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ต้องมีความสมดุลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม โดยให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้าง ประสบการณ์ที่
สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความสุขตามสภาพจริง และกระบวนการประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  
 แนวคิดทฤษฎีและปรัชญาที่เกี่ยวกับความสุข  
 อาริสติปปุส (Aristippus) อาริสติปปุสเป็นนักปรัชญาสุขนิยมคนแรกใน อาริสติปปุส มีทรรศนะว่าสิ่งดี
ทุกสิ่งตัดสินกันด้วยความสุขต้องเป็นความสุขที่ก าลังได้รับอยู่ในขณะนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความสุขที่มีค่ามากกว่า
ความสุขในความทรงจ าหรือความสุขที่คาดหมายเอาไว้ พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ อาริสติปปุส เน้นความส าคัญ

ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ด้านความรูส้ึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ด้านความรูส้ึกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น 

- ด้านความรูส้ึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยั 
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ของความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขในอดีตหรือในอนาคต เพราะอดีตผ่านไปแล้ว ส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึง
จึงไม่ควรไปหวังอะไรเป็นเพียงสิ่งเลือนลางเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขในปัจจุบัน ความดีหรือค่าทางศีลธรรม
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลรวมของความสุขในอดีตหรือในอนาคต กล่าวคือ เราแสวงหาความสุขให้มากที่สุดก็ในขณะนี้
เท่าท่ีจะมีโอกาส เพราะวันพรุ่งนี้เราอาจไม่มีโอกาสหาความสุขแล้วก็ได้ นอกจากเน้นความสุขในปัจจุบัน 
 เอพิคิวรุส (Epicurus) เอพิคิวรุสเป็นนักปรัชญาสุขนิยมชาวกรีก เอพิคิวรุสให้ทรรศนะว่า ความสุขมี
สองอย่างคือ (1) ความสุขทางผัสสะอันเป็นความสุข ทางกายกับ (2) ความสุขที่เกิดจากความสงบอันเป็น
ความสุขทางใจ นับตั้งแต่ถือก าเนิดเกิดมาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ แม้ว่า
ความสุขจะเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ควรด าเนินทางสายกลางไม่ควรหมกมุ่นกับความสุขทางผัสสะ
มากจนเกินไป  

เอพิคิวรุส แบ่งแรงปรารถนาออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) แรงปรารถนาตามธรรมชาติมีสองอย่างคือ ที่จ าเป็นกับที่ไม่จ าเป็น แรงปรารถนาที่จ าเป็นคือ สิ่งที่
มนุษย์ต้องการเพ่ือการด ารงชีวิต อันได้แก่ ปัจจัย 4 มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มนุษย์จ าเป็นต้องแสวงหา จะขาดเสีย ส่วนแรงปรารถนาที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ แรงปรารถนาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ แต่ไม่จ าเป็นส าหรับชีวิต เช่น ความต้องการทางเพศ แรงปรารถนาประเภทนี้เอพิคิวรุสสอนให้
ด าเนินสายกลาง  
 2) แรงปรารถนาประเภทที่สองคือ แรงปรารถนาที่มิได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งถือว่าไม่จ าเป็นส าหรับ
ชีวิต เช่น สิ่งฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ความมั่งค่ังหรูหรา ชื่อเสียงเกียรติยศ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่จ าเป็นส าหรับมนุษย์
แล้ว ยังให้โทษอีกด้วย เพราะถ้ามนุษย์ทุ่มเทชีวิตเพ่ือแสวงหามันหรือตกเป็นทาสของมัน มนุษย์ก็จะพบกับ
ความทุกข์  

ความหมายที่เก่ียวกับความความสุข 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่า สุข คือ ความสบายกายสบายใจ ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 มีการใช้ค าว่า ความอยู่ดีมีสุข (Well – Being) ให้ความหมายเป็น
ความส าเร็จโดยมีอิสรภาพ ในการเลือกด ารงชีวิต ฉะนั้น ความสุข (Happiness) จึงเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่ดี
มีสุขเป็นเครื่องชี้วัด ด้านสังคม  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (2550) ให้ความหมายของความสุข คือ การเน้นการฝึกจิต และปฏิบัติ ธรรม 
กระท าความดี และความเคารพในตนเอง โดยแบ่งความสุขออกเป็น 3 ประเภท คือ ความสุขด้านรูปธรรม 
หมายถึง ความสุขที่ตามองเห็น คือ การมีทรัพย์สิน มีอาชีพที่มั่นคงต าแหน่งยศศักดิ์ ฐานะเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีมิตรสหายบริวารและครอบครัวที่ดี ความสุข ด้านนามธรรม หมายถึง ความสุขที่  ลึกล้ าเกินกว่าที่ตา
มองเห็น คือ คุณงามความดี ความสุขจากคุณค่าของชีวิต การได้บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีศรัทธาใน
สิ่งที่ดีงาม มีปัญญาที่ท าให้รู้จักการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดแีละความสุขด้านนามธรรมขั้นสูง ที่เรียกว่า โลกุตตระ หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความ
รู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้ชีวิตตามความเป็นจริง ปล่อยให้ กฎธรรมชาติทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ให้
ความทุกข์เข้ามากระทบจิตใจ มีความสุขอยู่กับตัวเอง และมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ภารดี อนันต์นาวี (2558) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” พบว่า 

1.ความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาด้านอยู่ในระดับมากที่สุด-มาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย และ
ความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ระดับมาก 
 1.1 ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงสามอันดับ
แรก นิสิตเต็มใจท างานที่อาจารย์มอบหมาย นิสิตยกย่องเพ่ือนเสมอ เมื่อเพ่ือนท าถูกต้อง นิสิตมีความตื่นเต้น 
ยินดีที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ นิสิตชอบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากท่ีอาจารย์สอน  
 1.2 ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ออยู่
ในระดับมากท่ีสุด-มาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ นิสิตให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพ่ือนร่วมห้องเรียน นิสิตและ
เพ่ือนมีความสามัคคีกันในการท างานกลุ่มและกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ นิสิตยกย่อง
เพ่ือนเสมอ เมื่อเพ่ือนท าถูกต้อง  
 1.3 ด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
บริเวณมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศเย็นสบายน่าพักผ่อน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิตได้มี
โอกาสเพ่ิมทักษะ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นิสิตอย่างเพียงพอ  

2. ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต ปัจจัยการเรียนการสอน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ปัจจัย
ลักษณะกลุ่มเพ่ือน ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยการบริการทางการศึกษา ส่งผลต่อความสุขใน
การเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูร สามารถพยากรณ์
ความสุขในการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 97   

2.1. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ ปัจจัยด้านลักษณะกลุ่มเพ่ือน ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านคุณลักษณะของนิสิตไปยังความสุขในการเรียน
ของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถพยากรณ์ความสุขใน  
การเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 1.01    

2.2. ปัจจัยด้านการบริการทางการศึกษาและปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ส่งผลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการเรียนการสอนไปยังความสุขในการเรียนของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 80 

จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์ (2560) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559” พบว่า  

1. ระดับความสุขของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของ 
มหาวิทยาลัย นักศึกษาภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ ในระดับมาก นักศึกษา รู้สึกเป็น
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เจ้าของร่วมในมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยู่ในระดับมาก นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมี  ความสุข มีคะแนน
อยู่ในระดับมาก และคะแนนโดยรวมทั้ง 9 ด้าน นักศึกษามีความสุขระดับปาน กลาง  

2. การเปรียบเทียบระดับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมี ความสุข
มากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากกว่าชั้นปีอื่น ๆ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
มีความสุขมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน  พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีความสุข
มากกว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และนักศึกษาที่ยังไม่มี คะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสุขมากกว่า
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ตามภูมิหลังของนักศึกษา พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์เชิงบวก  กับ
ความสุขด้านครอบครัว คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้ านความมีน้ าใจ รายได้
ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพ และความสุขโดยรวม นักศึกษาท่ีมี ทุนการศึกษาจาก
การกู้ยืมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านสุขภาพการเงิน นักศึกษาที่เคยได้รับ  ทุนการศึกษามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขด้านครอบครัว นักศึกษามีรายได้รวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อ เดือนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสุขด้านจิตวิญญาณ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitqtive Research) ซึ่ง
เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 299 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
171 ชั้นปีที่ 1-3 ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 171 ชุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
1.2 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม แล้วน าผลการตอบไปจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นแบบสอบถามมี 4 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และที่พักอาศัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลักษณะเป็นค าตอบแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้อมูลระดับความสุข



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1100 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ข้อ ด้าน
ความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น มี 5 ข้อ และด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย มี 5 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ จึงด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล เพ่ือหาสถิติต่างๆ  โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
3.1 การวิเคราะห์เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และท่ีพักอาศัย โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

3.2 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด น าข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขของนักศึกษาการ
บริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การทดสอบสมมุติฐานจึงใช้ค่าสถิติ  t-test 
กรณีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล มี 2 กลุ่ม และท าการทดสอบด้วยสถิติ F-test กรณีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล มี
มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ 
โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นปี 3 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ส่วนใหญ่อาศัยที่หอพัก จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการเรียนของนักศึกษาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริหารงาน
ต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.93) ได้แก่ ด้าน
ความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น ( ̅ = 3.98) ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ( ̅ = 3.98)  
และด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ( ̅ = 3.83) 
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ความสุขในการเรียนของนักศึกษาการบริหารงานต ารวจ ระดับของความคิดเห็น 
 ̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น 
3. ด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

3.98 
3.98 
3.83 

0.50 
0.59 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.42 มาก 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาการบริหารงานต ารวจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ที่พักอาศัย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่พักอาศัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ (1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .359  แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจที่มีเพศต่างกัน มีความสุขในการเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig มากกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (2) จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .015 แสดงว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจที่มีอายุต่างกัน มีความสุขในการเรียน โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .001  แสดงว่า นักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสุขในการเรียน โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งค่า 
Sig น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (4) จ าแนกตามที่พักอาศัย พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .521  แสดง
ว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจที่มีที่พักอาศัยต่างกัน มีความสุขในการเรียน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล T/F Sig. 

เพศ -.919 .359 

อายุ 3.566* .015 

ระดับการศึกษา 7.642* .001 

ทีพั่กอาศัย -.646 .521 

 
อภิปรายผล 

 1. การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อภิปรายผลวิจัยผลได้ดังนี้  
การเปรียบเทียบระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จ าแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ จ าแนกตาม
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ระดับการศึกษา แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จ าแนกตามที่พักอาศัย ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.ความสุขในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์
และเพ่ือนร่วมชั้น และด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย อภิปรายเป็นรายด้านดังนี้ 
 ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรก 
นักศึกษาเห็นความส าคัญกับสิ่งที่อาจารย์สอน นักศึกษามาถึงห้องเรียนก่อนเวลาและนั่งด้านหน้า และ
นักศึกษาเต็มใจท างานที่อาจารย์มอบหมาย ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง มีการท างานเป็นกลุ่ม มีการ
รายงานผลงานที่ด าเนินการ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของบพิตร อิสระ(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
 ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรก 
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และเพ่ือนในห้องเรียน นักศึกษายกย่องเพ่ือนเสมอ เมื่อเพ่ือนท าถูกต้อง 
และนักศึกษาให้ความร่วมมือกับอาจารย์และเพ่ือนในการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชา
การบริหารงานต ารวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายให้
นักศึกษามีความรักและสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเอ้ืออาทรมีประเพณีให้รุ่นพ่ีรับรุ่นน้อง และ
มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญ งานไหว้ครู และกิจกรรมฝึก เพ่ือให้นักศึกษาได้พบกันมีกิจกรรมท าร่วมกัน และได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายทิพย์ แก้วอินทร์(2548) ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นอยู่ในระดับมาก  
 ด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับ
แรก มหาวิทยาลัยมีแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ และบริเวณมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทุกบริเวณของ
มหาวิทยาลัย เช่น มีอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีห้องสมุดให้นักศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องท่ีนักศึกษาต้องการ บริเวณมหาวิทยาลัยบรรยากาศร่มเย็นสามารถนั่งพักผ่อนค้นคว้าในสิ่งที่ต้องการศึกษา
ตามความต้องการ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ์ พิเศษ(2548) ได้ศึกษาเรื่อง โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
บพิตร อิสระ(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพแวดล้อมในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนให้นักศึกษามีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมหลังจากที่
อาจารย์สอน เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่รักในการค้นคว้าหาความรู้ 
  2. ควรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักยกย่อง
เมื่อเพ่ือนท าถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่รู้จักการยกย่องและให้เกียรติเพ่ือนร่วมชั้น อาจจะท าให้
นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น  
 3. ควรมีการจัดสถานที่ท่ีเพียงพอส าหรับให้นักศึกษาสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้สึกว่ามามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล้วรู้สึกสุขกายสบายใจ อยากที่จะมาเรียน 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรพัฒนารูปแบบการเรียนอย่างมีความสุขของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานต า รวจ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือ
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บทคัดย่อ 
การจัดท าวิจัยเรื่องในครั้งนี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับ

บุคลากรเข้าท างานในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมโฆษณาประกาศรับสมัครงานของกิจการ
ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ จ านวน ทั้งหมด 50 กิจการ โดยวิเคราะห์จาก เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน 
ระดับการศึกษา ทักษะความสามารถ และได้ท าการหาผลรวม และ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กิจการการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการรับบุคลากรเพศหญิงเข้ามาท างานมากกว่าเพศชาย ในส่วนด้านอายุและ
ประสบการณจ์ากผลวิจัยเห็นได้ว่ากิจการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่จ ากัดอายุและประสบการณ์ของบุคลากรใน
การรับเข้าท างานในกิจการการท่องเที่ยว แต่ก็มีกิจการบางแห่งที่ต้องการรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ มี
ความรู้ ความสามารถในการท างาน และทางด้านการท่องเที่ยวเข้ามาท างาน วุฒิการศึกษา จากผลวิจัยจะเห็น
ได้ว่ากิจการการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะรับบุคลากรที่จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า ระดับปริญญาตรี หรือจบ
จากสาขาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทางด้านความสามารถผู้วิจัยได้เลือกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของคนท่ัวโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในกิจการการ
ท่องเที่ยว และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญต่อการ
ท างานในกิจการการท่องเที่ยว  

 
ค าส าคัญ : คุณสมบัติของบุคลากร, กิจการท่องเที่ยว, รับเข้าท างาน 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาเพื่อการวจิัยทางภาษาองักฤษธุรกิจ (ENL4910) ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2562 
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Abstract 

The research of this subject as the objective is to study the qualifications of 
personnel in tourism industry in Thailand. the researcher has collected 50 job 
advertisements for tourism industry job postings from websites, analyzed by gender, age, 
work experience education people skill and have to find the sum and percentage. The 
research found that most of the tourism businesses have a need for female personnel to 
work. which is no different from males regarding the age and experience, the research shows 
that most tourism businesses do not limit the age and experience of the personnel 
employed in the tourism business. but there are some businesses that require personnel 
with experience, knowledge, and ability to work. and the tourism industry came to work for 
the educational diploma. from the research, it can be seen that the tourism business needs 
to recruit personnel who graduate, undergraduate or graduated mainly from the tourism 
field in the ability, the researcher selected English language skills. because English is the 
common language of people around the world who use it for communication, it is very 
important in the tourism industry. and skills in using computers due to current information 
technology important for working in tourism. 

 
Keywords : qualifications of personnel, tourism business, employment 
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บทน า 
ปัจจุบันจากจ านวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในทุกๆปีจากจ านวนของ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เป็นจ านวนประมาณ 30 ล้านคนในปี 2558 และได้เพ่ิมขึ้นเป็น 38 
ล้านคนในปี 2561 อ้างอิงจากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยและค ากล่าวของ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากบทความของ Orawan Marketeer (2562) ท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
เป็นธุรกิจหนึ่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากค ากล่าวของ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กล่าวไว้ใน ไทยรัฐฉบับพิมพ์ (2560) ได้ระบุว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น
ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทยนั้นมีความส าคัญคิดเป็นร้อยละ 17.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศในปี 2559 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย 

ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3 นิยามค าว่า “ธุรกิจน าเที่ยว” 
หมายความว่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือให้บริการหรืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง ที่
พัก อาหาร ทัศนาจรและมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอ้างอิงจากบทความของ Bopitv (2551) โดยธุรกิจ
การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันนั้น มีกิจการการท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมดประมาณ 400 แห่ง กิจการท่องเที่ยวนั้น
จึง สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท เป็นดังนี้ ได้แก่ (1) กิจการน าเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศอย่างเดียว (2) กิจการน าเที่ยวคนในประเทศไปยังต่างประเทศ (3) กิจการน าเที่ยวภายในประเทศ
อย่างเดียว (4) กิจการน าเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (5) กิจการที่ด าเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

บุคลากรที่มีคุณภาพจึงจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพราะบุคลากรเป็นที่มาของประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการท างาน เป็นปัจจัยใน
การผลักดันให้ผลงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การตั้งเอาไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ 
ณัฐกานต์ (2555) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ และสามารถที่จะเอ้ือประโยชน์ให้
องค์การด าเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่ มี
ความรู้ ความสามารถ ตรงกับสายงานเข้ามาท างานในกิจการการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่
กิจการการท่องเที่ยวในประเทศ 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เห็น
ถึงความส าคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวจึงได้ให้มีวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว จึงได้มีนักศึกษาที่สนใจในสายงานนี้เป็น
จ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาคุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างาน เพ่ือลด
ปัญหาของการไม่เข้าใจในลักษณะงานของกิจการการท่องเที่ยว ความไม่พร้อมในการเข้าไปท างานในกิจการ
การท่องเที่ยวและการขาดทักษะความรู้ทางวิชาชีพหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของกิจการการ
ท่องเที่ยว และยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจในสายงานการท่องเที่ยวและยังสามารถน าไป

https://marketeeronline.co/archives/author/orawanmarketee
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พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่อยากจะเข้าไปท างานในสายงานการ
ท่องเที่ยว  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างาน
ในประเทศไทย และ เพ่ือศึกษาประเภทของกิจการการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมจากโฆษณาประกาศรับสมัครงานของกิจการ

ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์  www.jobthai.com, www.careerjet.co.th, www.th.indeed.com, 
www.jobsdb.co.th www.th.jooble.com , www.jobtopgun.com และเว็บไซต์ของกิจการท่องเที่ยว โดย
ทางผู้วิจัยได้ท าการเลือกมาจ านวนทั้งหมด 50 กิจการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทของกิจการ ได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 1  กิจการน าเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว (In – bound Operator) มีทั้งหมด 
17 แห่งดังนี ้

ล าดับ กิจการน าเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว 
1. Thai Marano Travel Co., Ltd. 
2. บริษัท Tropical Voyages จ ากัด 
3. J & S Integrate Desire Co., Ltd. 
4. HWARUENN EXPRESS & TRADE CO.LTD 
5. Mango All Range Co., Ltd. 
6. SST Global 
7. ELEPHANT JUNGLE SANCTUARY CO., LTD. 
8. THOMAS COOK IN DESTINATION MANAGEMENT (THAILAND) 
9. CBS Travel Asia Co., Ltd. 
10. Maiyou international Co., Ltd. 
11. OM TOURS AND TRADING (THAILAND) CO., LTD. 
12. คิว ฮอลิเดย์ เชียงใหม่ 
13. Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd. 
14. WIN-WIN (Asia) Co., Ltd. 
15. Joinusthai 
16. ELEPHANT POOPOOPAPER PARK CHIANG MAI 
17. บริษัทดิสคัพเวอรี่ฮอลิเดย์ 

 
 

http://www.jobthai.com/
http://www.careerjet.co.th/
http://www.th.indeed.com/
http://www.jobsdb.co.th/
http://www.th.jooble.com/
http://www.jobtopgun.com/
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ตารางที่ 2  กิจการน าเที่ยวคนในประเทศไปยังต่างประเทศ (Out – bound Operator) มีทั้งหมด 16 แห่งดังนี้ 
ล าดับ กิจการน าเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว 

1. TOURKRUB 
2. MUSHROOM TRAVEL 
3. Roong Sarp Grand Tour 
4. Jawaraj Tours 
5. New World Travel Co., Ltd. 
6. Bluefly Travel (Thailand) Co., Ltd. 
7. Imagine Tour & Travel Service Co., Ltd. 
8. VOSAIO TRAVEL LIMITED 
9. KTT KOREA TRAVEL CO., LTD. 
10. Global Compass (Thailand) Ltd. 
11. EDC Travel Pus Co., Ltd. 
12. Thai modern travel 
13. EDELWEISS TOURS THAILAND 
14. NEWGENS TRAVEL CO., LTD. 
15. World Surprise Travel Co., Ltd. 
16. บริษัท ออเร้นทราเวล จ ากัด 

 
ตารางที่ 3  กิจการน าเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & Worldwide Operator) มีทั้งหมด 17 แห่งดังนี้ 

ล าดับ กิจการน าเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว 
1. Thai travel center 
2. Siam travel mart 
3. VR AGENCY TRAVEL & TRADE COMPANY LIMITED 
4. Pan Air Travel Service Co., Ltd. 
5. บริษัท สนุก ฮอลิเดย์ จ ากัด 
6. Internet Business Network Co., Ltd. 
7. AROUND JOURNEY CO., LTD. 
8. Lion International Travel Service (Thailand) Co., Ltd. 
9. บริษัท ยูไฟวดับเบิ้ลเอท แทรฟเวล จ ากัด 
10. QUALITY EXPRESS CO., LTD. 
11. Journeys Exotica (Thailand) CO., LTD. 
12. TNG travel network groups co. ltd 
13. Spice Roads Co., Ltd. 
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14. Boutique Biz Company Limited 
15. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจ ากัด 
16. HGC Group Thailand Co., Ltd 
17. 500Rai RESORTS & TOURS 

  
เนื่องจากวิจัยเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาเพ่ือการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (ENL4910) 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา  
2562 ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเข้าถึงการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลได้ ด้วยเรื่องของระยะเวลาของการ
วิจัยที่จ ากัดและขอบเขตการเดินทางของผู้วิจัย จึงเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประกาศรับสมัครงาน เพราะ 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความชัดเจนและเป็นจ านวนกว้าง ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งประเภทดังนี้ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับ
การศึกษา ทักษะความสามารถ และได้ท าการจ าแนกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นตาราง เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างาน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยน าเสนอ คุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างานโดยผลวิเคราะห์และ
แยกได้ ดั้งนี้ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา ทักษะความสามารถ จากการเก็บรวบรวม
จากโฆษณาประกาศรับสมัครงานของกิจการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์มาจ านวนทั้งหมด 50 แล้วได้สรุปออกมา
เป็นค่าร้อยละ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเพศ 
เพศ ประเภท ผลรวม คิดเป็นร้อยละ 

In bound Out bound Local & Worldwide  
ชาย 16 14 16 46 92 
หญิง 17 16 17 50 100 

 
จากตารางที่1 พบว่า กิจการท่องเที่ยว In bound, Out bound, Local & Worldwide เพศหญิง

เป็นเพศที่ทุกกิจการท่องเที่ยวต้องการรับเข้าท างาน เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียด รอบคอบ 
ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละได้ 92% ซึ่งมีเพียง 4 กิจการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการรับเพศชายเข้าท างาน จาก 50 
กิจการท่องเที่ยว  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านอายุ 
อายุ ประเภท ผลรวม คิดเป็นร้อยละ 

In bound Out bound Local & Worldwide  
ไม่จ ากัดอาย ุ 14 9 11 34 68 
25-30 2 5 3 10 20 
30-35 4 1 1 6 12 

 
จากตารางที่2 พบว่า กิจการท่องเที่ยว In bound , Out bound , Local & Worldwide กิจการ

ส่วนใหญ่มีความต้องการรับบุคลากรโดยไม่จ ากัดทางด้านอายุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68% มีเพียงบางส่วนที่
ต้องการบุคลากรที่มีอายุในช่วง25ปีถึง30ปี เป็นจ านวน10 กิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20% และต้องการ
บุคลากรที่มีอายุในช่วง30ปีถึง35ปี เป็นจ านวน 6 กิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ12% เนื่องจากบางกิจการต้องการ
บุคลากรที่มีอายุ เพราะ บุคลากรเหล่านี้มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานมาก่อน 

 
ตารางท่ี 3  ผลวิเคราะห์คุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการท างาน 
ประสบการณ ์ ประเภท ผลรวม คิดเป็นร้อยละ 

In bound Out bound Local & Worldwide  
ไม่มีประสบการณ ์ 10 6 8 24 48 
1-2ปี 6 8 8 22 44 
3-4ปี 1 2 1 4 8 

 
จากตารางที่3 พบว่า กิจการท่องเที่ยว In bound, Out bound, Local & Worldwide กิจการส่วน

ใหญ่มีความต้องการรับบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ เป็นจ านวน 24 กิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48% และรับ
บุคลากรมีประสบการณ์อย่างน้อย1ถึง2ปีที่ท างานในด้านการท่องเที่ยวเป็นจ านวน 22 กิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 44% ในส่วนของกิจการที่ต้องการบุคคาลากรที่มีประสบการณ์ 3ถึง4ปี มีเพียง แค่ 4 กิจการเท่านั้นซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 8% เนื่องจากบางกิจการต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า1ปีขึ้นไปในด้านการ
ท่องเที่ยวมาก่อน 

 
ตารางท่ี 4  ผลวิเคราะห์คุณสมบัติด้านการศึกษา 
การศึกษา ประเภท ผลรวม คิดเป็นร้อยละ 

In bound Out bound Local & Worldwide  
ไ ม่ จ า กั ด วุ ฒิ
การศึกษา 

8 2 5 15 30 

ปริญญาตรี 9 14 12 35 70 
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จากตารางที่4 พบว่า กิจการท่องเที่ยว In bound, Out bound, Local & Worldwide กิจการส่วนใหญ่
มีความต้องการรับบุคลากรที่วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีที่จบมาทางด้านสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 35 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 70% และ มีกิจการที่ต้องการรับบุคลากรโดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
15 กิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30%  

 
ตารางท่ี 5  ผลวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความสามารถ 
ความสามารถ ประเภท ผลรวม คิดเป็น 

ร้อยละ In bound Out bound Local & Worldwide  
ด้านภาษาอังกฤษ 14 13 10 37 74 
ด้านคอมพิวเตอร์ 8 12 10 30 60 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า กิจการท่องเที่ยว In bound , Out bound , Local & Worldwide กิจการ

ส่วนใหญ่มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษมีจ านวนทั้งหมด 37 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 74%  เนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก 
และหากมีทักษะภาษาที่3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  
ส่วนความต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด 30 กิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 60% เนื่องจากกิจการท่องเที่ยวต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้และ สามารถ
ในการใช้โปรแกรมขั้นพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ได้ 

 
อภิปรายผล 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างาน ผลวิจัย
พบว่า กิจการการท่องเที่ยวนั้นต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจากเพศ จะเห็นได้ว่ากิจการ
การท่องเที่ยวต้องการบุคลากรเพศหญิงซึ่งเป็นเพศท่ีทุกกิจการท่องเที่ยวนั้นต้องการรับเข้าท างาน มากกว่าเพศ
ชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มี ความละเอียด รอบคอบ เอาใจใส่ และได้มีบทความบอกว่า เพศหญิงโดย
เฉลี่ยนั้นมีการศึกษาสูงกว่าเพศชายในปี 2560 (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 2561) และปัจจัยต่อมาในการรับเข้า
ท างาน คือเรื่องของภาษาจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์มาแล้ว ส่วนใหญ่กิจการการท่องเที่ยวต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของคนทั่วโลกในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรปวีณ์ กุลพรเพ็ญ (2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว แต่ความรู้ภาษาอังกฤษนั้นก็ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asian 
Economic Community – AEC) ท าให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นและสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยว
ชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น จึงท าให้เราควรศึกษาภาษาที่3 เป็นทางเลือกไว้ในการท างานในอนาคต ซึ่งนอกจาก
ทักษะทางด้านภาษาแล้วในปัจจุบันยังจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้เป็น



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
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ยุคโลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นจึงมี
บทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราอย่างมาก ท าให้กิจการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวและได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการท างานให้เข้ากับยุคสมัย เช่น การซื้อตั๋วผ่านเว็บไซด์ การส ารองที่พัก เป็นต้นและ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการจัดการภายในกิจการการท่องเที่ยว ทั้ง
ทางด้านการเจาะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การกระจายข้อมูลข่าวสารทางด้านโปรโมชั่นและยังช่วยให้กิจการ
การท่องเที่ยวได้เติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในปัจจุบันได้มีการนิยมจองบริการผ่านการท่องเที่ยว 
ทางออนไลน์แพร่หลายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของการจองท่องเที่ยวทั้งหมด อ้างอิงจากบทความของ รศ.ดร. 
อรุณี อินทรไพโรจน์ (2562) และนอกจาการจองผ่านทางออนไลน์แล้วในปัจจุบันนี้ยังได้มีนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้
แอพพลิเคชั่นทางมือถือในการจองทางออนไลน์ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ LIU Xi (2560) เรื่องปัจจัย
การเลือกแอพพลิเคชั่นเพ่ือจองที่พักออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ท าให้ทราบว่า
แอพพลิเคชั่นบนมือถือนั้นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการด าเนินกิจการการท่องเที่ยวทั่วโลก 
เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณสมบัติที่กิจการท่องเที่ยวต้องการรับบุคลากรเข้าท างานผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าวิจัยไปใช้ต่อ ในทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับกิจการการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศการท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรค่าแก่การให้ความส าคัญ
กับสายงานนี้ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจัดท าวิจัยเป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์บุคลากร
ในกิจการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลแบบละเอียดและสามารถน าข้อมูล
ไปวิเคาระห์เพ่ือพัฒนาในสายงานการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การวิเคราะห์รูปแบบของอัตถภาคที่ปรากฏในบทคัดย่อ 
ที่เผยแพร่ในการประชุมระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติ* 

รฐนนท์ บุพลับ1, อังค์วรา เหลืองนภา2 
1,2สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 

Email: ratanonbuplab@gmail.com1, angvarrah.li@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้วิเคราะห์อัตถภาค (move analysis) เพ่ือศึกษาหารูปแบบของอัตถภาค (Pattern of 
moves) ในบทคัดย่อ โดยได้ท าการรวบรวมบทคัดย่อจ านวนทั้งหมด 50 บทความ 25 บทคัดย่อแรกรวบรวม
จากการประชุมวิชาการบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์ของการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงาน
ระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตาร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และอีก 25 บทคัดย่อ รวบรวมจากวารสาร PASAA ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 
13 ฉบับ ระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2019 โดยท าการสุ่มคัดเลือกคัดเลือก (sampling) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม 
AntMover – A Text Structure Analyzer (Anthony L, 2003) ในการวิเคราะห์อัตถภาค โดยผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ใน 3 แง่มุม คือ การปรากฏของอัตถภาค (Move occurrence) การเรียงล าดับของอัตถภาค 
(The sequence of moves) และ รูปแบบของอัตถภาค (the Patterns of moves) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
รูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น (Beginning patterns of moves) ที่เผยแพร่ในการประชุมระดับชาติมักเริ่มด้วย 
Making topic generalizations และตามด้วย Announcing principal finding ซึ่งต่างจากบทคัดย่อที่
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เริ่มด้วย Announcing present research ตามด้วย Announcing 
principal finding และในส่วนของอัตถภาคจบ (Ending patterns of moves) บทคัดย่อทั้ง 2 กลุ่มให้
ความส าคัญกับการกล่าวถึงผลการศึกษาหลักเป็นล าดับสุดท้ายของบทคัดย่อเสมอ  ผลที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะเขียนบทคัดย่อในงานวิจัย เพ่ือความเข้าใจ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแง่ของ
ความแตกต่างทางด้านการเขียน 

 
ค าส าคัญ : อัตถภาค, การวิเคราะห์อัตถภาค, บทคัดย่อ, Ant-Mover 
 

                                                      
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาเพื่อการวจิัยทางภาษาองักฤษธุรกิจ (ENL4910) ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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Abstract 

This study analyses the patterns of moves of abstracts published in national 
conference and international journal. The data in this study consists of 50 abstracts. 25 
abstracts published in national conference retrieved from the 2nd Nation academic 
conference: Humanities and social science learning (NACHSL). The other 25 abstracts 
published in international journal were retrieved from 13 volumes of PASAA journal 
published between 2012-2019 by Chulalongkorn university language institute (CUIL). 
AntMover – A Text Structure Analyzer (Anthony L, 2003) is used as a main tool for the 
analysis. Abstracts are examined in 3 aspects of moves: Move occurrence, the sequences of 
moves and the patterns of moves. The results show that the beginning patterns of moves 
published in national conference seem to start with the move “making topic 
generalizations”, followed by the move “announcing principal finding”. In contrast, the 
beginning patterns of moves published in international journal tend to start with the move 
“announcing present research”, followed by the move “announcing principal finding”. The 
Ending patterns of moves written by both undergraduate students and postgraduate 
researchers are quite similar by starting with the move “announcing principal finding”. The 
result from the study can be beneficial to people who are interested in writing research 
abstracts and eager to learn the differences between research abstracts of national 
conference and international journal. 

 
Keywords : moves, move analysis, research article, AntMover 
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บทน า 
ถึงแม้บทคัดย่อเป็นการสรุปอย่างสั้น ๆของงานวิจัยทั้งหมด แต่ถ้าเขียนบทคัดย่อได้ดี ก็จะท าให้ผู้อ่าน

สนใจที่จะศึกษางานวิจัยนั้นมากขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบทคัดย่อเปรียบเสมือนตัวแทนของงานวิจัยที่กล่าวถึง
ข้อมูลโดยสรุปของงานวิจัย โดยส่วนมากแล้ว บทคัดย่อทางด้านมนุษย์ศาสตร์หรือบทคัดย่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์มักประกอบไปด้วย ขอบเขตของการวิจัย จุดประสงค์ของการวิจัย และผลของการวิจัย แต่อย่างไร
ก็ตาม การเขียนบทคัดย่อนั้นจะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของรายงานการวิจัยนั้น ๆ 

บทคัดย่อ (abstract) คือหน้าต่างที่สะท้อนไปยังงานวิจัยให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในงานวิจัย  
บทคัดย่อ (abstract) ถูกเขียนออกมาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ท าให้สื่อสารออกไปยังผู้อ่านด้วย
ความหมายที่แตกต่างกัน สิ่งที่น่าสนใจคือในแต่ละประโยคหรือย่อหน้าในบทคัดย่อนั้นมีรูปแบบของ
ความหมายซอ่นอยู่ภายในตัวของมันเอง เพื่อท าหน้าที่จูงใจหรือท าการอธิบายไปยังผู้อ่าน โดยรูปแบบเหล่านั้น
จะมีการจัดเรียงล าดับที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือที่จะสื่อสารไปยังผู้อ่าน ตามความประสงค์ของผู้เขียน เพ่ือให้
การเขียนบทคัดย่อมีประสิทธิภาพและสื่อสารออกไปยังผู้อ่านตามความประสงค์ของผู้เขียน ผู้เขียนจึงควรที่จะ
ศึกษารูปของความหมาย ลักษณะการใช้ภาษา รวมไปถึงการเรียงล าดับของรูปแบบข้อความในการเขียน
บทคัดย่อ โดยทั่วไปแล้ว บทคัดย่อทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์นั้นไม่ค่อยมีโครงสร้าง กล่าวคือ 
บทคัดย่อไม่ได้ถูกแบ่งออกอย่างเจาะจง อย่างเช่น การเกริ่นน า วิธีการ หรือ ผลของการวิจัย (Editage 
Insights, 2017) แต่ในส่วนของบทคัดย่อทางด้านวิทยาศาสตร์มักประกอบไปด้วยข้อมูลที่เจาะจงและตรง
ประเด็น โดยส่วนมาก ในบทคัดย่อทางด้านวิทยาศาสตร์มักเริ่มต้นด้วย ความเป็นมา ตามด้วย วิธีการ ผล และ
ข้อสรุป (Joe Ricker, 2019) 

ในปัจจุบันมีงานวิจัยเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง บ้างประกอบไปด้วยข้อมูลและเนื้อหาจ านวนหลาย
หน้า ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะสามารถอ่านบทความวิจัยทั้งหมดและเข้าใจถึงเนื้อหาที่บทความ
ต้องการจะสื่อได้ในเวลาอันสั้น เพ่ือที่จะให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านบทความวิจัยได้นั้น บทคัดย่อมักเป็นสิ่งแรก ๆ 
ที่ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านรองจากชื่อของงานวิจัย การที่จะดึงความสนใจจากผู้อ่านได้ บทคัดย่อควรใช้ข้อความที่
สั้นกระชับ มีความชัดเจน และมีความถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นเอง บทคัดย่อจึงมีลักษณะหรือรูปแบบของการ
เรียงล าดับข้อมูลที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการสื่อสารในแต่ละย่อหน้าที่แตกต่างกันตามจุดประสงค์ของ
ผู้เขียน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดในการวิเคราะห์สัมพันธสาร (discourse analysis) John Swales (1990) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
นี้โดยศึกษาถึงการจัดเรียงตัวของข้อความและประเภทของบทความ ซึ่งลักษณะของประเภทที่ปรากฏอย่าง
แตกต่างกันนั้นน ามาซึ่งเจตนาเพ่ือการสื่อสาร ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การศึกษาดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า การศึกษา 
อัตถภาควิเคราะห์ (move analysis)  

อัตถภาค (move) บอกให้เห็นถึงจุดประสงค์ในการสื่อสารของประโยคหรือย่อหน้าในบทความ 
(Swales, 1990) ต่อจากนั้น นักภาษาศาสตร์ได้ท าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตถภาค (move 
analysis) ในภาคสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Genre analysis (Anthony L, 2000) อีกท้ัง Anthony L ยังได้พัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตถภาค (move analysis) ขึ้นในปี 2003 โดยโปรแกรมที่เขาได้พัฒนาขึ้นมีชื่อ
ว่า AntMover – A Text Structure Analyzer  
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จากการทบทวนวรรณกรรมนักวิจัยยังได้ศึกษารูปแบบของอัตถภาคของบทคัดย่อในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เช่น Phaisarn Yamwong ศึกษาบทคัดย่อในสาขาวิชาจิตวิทยา และ Chaniphon P. & Songsri S. (2017) 
ศึกษาบทคัดย่อในสาขาวิชาสัตว์ทดลอง ผลการศึกษาอัตถภาคของทั้งสองสาขาวิชามีความแตกต่างกันออกไป 
ดังตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1  รูปแบบของอัตถภาคของบทคัดย่อ Phaisarn และ Chaniphon P. & Songsri S. (2017) 

อัตถภาค 
(moves) 

Phaisarn Yamwong Chaniphon P. & Songsri S. (2017) 

1 อัตถภาคส่วนน า อัตถภาคแสดงถึงข้อมูลภูมิหลัง 
2 อัตถภาคจุดมุ่งหมาย อัตถภาควัตถุประสงค์ 
3 อัตถภาควิธีการ อัตถภาคการออกแบบการวิจัย 
4 อัตถภาคผลผลิต อัตถภาคบริบท 
5 อัตถภาคข้อสรุป อัตถภาคตัวอย่าง 
6  อัตถภาคการทดลอง 
7  อัตถภาค การวัดผล 
8  อัตถภาคผลการวิจัย 
9  อัตถภาคข้อสรุปผลการวิจัย 

 
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เพ่ือค้นหาความแตกต่างและรูปแบบของอัตถภาค ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ

ระหว่างบทคัดย่องานวิจัยจากบทความการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา และ บทคัดย่อจากสภาบัน
ภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในความส าคัญของบทคัดย่อ โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการปรากฏของอัตถภาค (Move occurrence) การเรียงล าดับของอัตถภาค (The 

sequence of moves) และรูปแบบของอัตถภาค (the Patterns of moves) ของบทคัดย่อที่เผยแพร่ในการ
ประชุมระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้การรวบรวมบทคัดย่อจ านวนทั้งหมด 50 บทคัดย่อ โดยแบ่งออกเป็น 25 บทคัดย่อ 

ที่รวบรวมจากบทความทางด้านมนุษย์ศาสตร์ของการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานระดับชาติ ด้าน
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มนุษย์ศาสตาร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอีก 25 บทคัดย่อ ที่รวบรวม
จากบทความทางด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 13 ฉบับ 
ระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2019 โดยท าการสุ่มคัดเลือกคัดเลือก (sampling) จากบทความทั้งหมด คลังข้อมูล
ภาษาท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้มีจ านวนค าทั้งหมด 9,289 ค า ดังรายละเอียดของคลังข้อมูลภาษาในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  รายละเอียดคลังข้อมูลภาษา 

 
การประชุมวิชาการ 
มรภ.สวนสุนันทา 

สภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวนค า 4,590 4,699 
รวม                                                               9,289 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือ 
1. โปรแกรม Pages ใช้ในการจัดเรียงบทคัดย่อที่ท าการรวบรวมมาจากการประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เพ่ือแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์
นาสกุล .txt รวมถึง ใช้เพ่ือนับจ านวนค าทั้งหมดของบทคัดย่อ 

2. โปรแกรม AntMover A Text Structure Analyzer คือเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์โครงสร้างของบทความในทุก ๆประเภทของบทความ  (Anthony L, 2003) ใน
การศึกษานี้ใช้ในการวิเคราะห์บทคัดย่อโดยท าการวิเคราะห์ทีละบทคัดย่อ จ านวนทั้งหมด 50 บทคัดย่อ ดัง 
ตัวอย่างที่ 1 
 
ตัวอย่างที่ 1  หน้าต่างการแสดงผลของโปรแกรม 
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 หน้าต่างการแสดงผลของโปรแกรมแสดงให้เห็นถึง ทางด้ายซ้ายของหน้าต่างที่บอกถึงบทความที่น ามา
วิเคราะห์ และทางส่วนด้านขวาของหน้าต่าง แสดงถึงบทคัดย่อที่ถูกวิเคราะห์และท าการแบ่งประเภทของอัตถ
ภาค โดยใช้ฟังก์ชั่น move ในแถบตัวเลือกฟังก์ชั่นด้านล่าง 
 3. โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลผ่าน
โปรแกรม AntMover A Text Structure Analyzer  
 

ค าอธิบายของอัตถภาค (Explanation of move) 
 

ตารางท่ี 3  ค าอธิบายและตัวอย่างของอัตถภาค 
อัตถภาค ค าอธิบาย ตัวอย่างอัตถภาค 

Claiming Centrality ผู้เขียนกล่าวถึงสถานการณ์โดยรวมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

Beliefs about language learning are 
considered key for success in 
language learning.  
(Sirawit Apairach & Jutarat Vibulphol, 
2015) 

 Making topic generalizations ผู้เขียนกล่าวถึง การกล่าวไปสู่หัวข้อ
วิจัย 

These beliefs can be shaped by 
contextual factors  
(Sirawit Apairach & Jutarat Vibulphol, 
2015) 

Indicating a gap ผู้เขียนกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องว่างานวิจัยนั้นยังไม่ได้
ท าการศึกษาในเรื่องใด 

However, it is often the learners ' 
mixed language proficiency which 
causes major problems in the 
classroom. (Nuangpolmak A, 2012) 

 Announcing present research เป็นการน าเสนองานวิจัยโดยการ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการของงานวิจัย 

The study employed a corpus - 
based analysis by focusing on 
keywords of affect with the statistical 
criteria and analyzing the context 
those keywords occurred in… 
(Wasana Phasomyard, Pattamawan 
Jimarkon, Sonthida Keyuravong. 2013) 

 Announcing principal finding ผู้เขียนกล่าวแสดงให้ทราบเกี่ยวกบัผล
การศึกษาหลัก ๆ ที่ได้ท าการศึกษามา 

A higher number of English program 
students showed beliefs that are 
supportive of autonomous learning 
such as seeing the importance of 
practicing in various means… 
(Sirawit Apairach & Jutarat Vibulphol, 
2015) 

Evaluation of research การประเมณิผลการวิจยัและให้
ข้อเสนอแนะ 

In sum, this study not only sets a 
practical model for analyzing 
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extensive data quantitatively, but 
also can provide more insightful 
results combined with awareness… 
(Phasomyard W, Jimarkon P, 
Keyuravong S. 2013) 

 
การวิเคราะห ์

หลังจากที่ได้ท าการรวบรวมบทคัดย่อจ านวนทั้งหมด 50 บทคัดย่อแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าบทคัดย่อทีละ
บทความไปประมวลผลในโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างบทความ (AntMover – A Text Structure 
Analyzer) ในการวิเคราะห์อัตถภาคนั้นสามารถท าการวิเคราะห์ได้ท้ัง 2 แบบ คือผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ด้วยตัว
ของผู้วิจัยเอง และผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้การใช้การวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมนั้นเพ่ือ
ความแม่นย าของการวิเคราะห์ เมื่อโปรแกรมแสดงผล ผู้วิจัยได้ท าการคัดลอกผลลัพธ์ที่ได้นั้นไปเก็บรวบรวมไว้
ก่อน ผลการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างบทความ (AntMover – A Text Structure 
Analyzer)  

การปรากฏของอัตถภาค (Move occurrence) 
เมื่อได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ครบทั้ง 50 บทคัดย่อแล้ว ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้เ ข้าไปจัด

ระเบยีบและบันทึกผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel โดยผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงอัตถภาคที่ปรากฏ
ใน 25 บทคดัย่อแรก จากบทความการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบอัตถภาคที่ปรากฏในบทคัดย่อระหว่างบทความการประชุมวิชาการและ
วารสารวิชาการ  

อัตถภาค 
บทความการ

ประชุมวิชาการ 
วารสารวิชาการ 

 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

Claiming Centrality 1 0.76 2 1.89 
Making topic generalizations 23 17.56 13 12.26 
Indicating a gap 0 0 2 1.89 
Announcing present research 20 15.27 21 19.81 
Announcing principal finding 55 41.98 44 41.51 
Evaluation of research 32 24.43 `24 22.64 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า อัตถภาคที่ควรมีมากที่สุดในบทคัดย่อของทั้งบทคัดย่อจากการประชุม
วิชาการ และ บทคัดย่อจากวารสารวิชาการ คือ Announcing principal finding โดยอัตถภาคที่มีปรากฏใน
จ านวนที่ใกล้เคียงกันคือ Making topic generalizations, Announcing present research, Evaluation 
of research นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่า อัตถภาคที่มักไม่พบในบทคัดย่อคือ Claiming Centrality และ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 32 นยศกกิายน 3653  

 

 1122 1122 

Indicating a gap ซึ่งอัตถภาค Indicating a gap นั้นไม่มีการกล่าวถึงเลยในบทคัดย่อที่มาจากการประชุม
วิชาการ 

การเรียงล าดับของอัตถภาค (The sequence of moves) 
หลังจากที่ทราบถึงอัตถภาคที่มีปรากฏในบทคัดย่อจ านวนทั้งสิ้น 50 บทคัดย่อแล้วนั้น ในส่วนนี้ได้ท า

การตรวจสอบถึงการเรียงล าดับของอัตถภาคของบทคัดย่อจากบทความการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา 
และบทคัดย่อสภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยได้ท าการแทนค าจ ากัดความของอัตถภาค  
(Definitions of move) ออกเป็นดังนี้ 

Claiming Centrality    แทนเป็น C 
Making topic generalizations    แทนเป็น M 
Indicating a gap     แทนเป็น I 
Announcing present research    แทนเป็น R 
Announcing principal finding    แทนเป็น F 
Evaluation of research    แทนเป็น E 

โดยผลการวิเคราะห์การเรียงล าดับของอัตถภาคของ 25 บทคัดย่อแรกจากบทความการประชุม
วิชาการ มรภ. สวนสุนันทา และ บทคัดย่อจากสภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในล าดับถัดไป 

รูปแบบของอัตถภาค (Patterns of moves) 
หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์การเรียงตัวของอัตถภาคแล้วนั้น ในส่วนนี้จะน าข้อมูลที่ได้มาแสดงให้

เห็นถึงรูปแบบของอัตถภาคที่ปรากฏในบทคัดย่อ ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบรูปแบบของอัตถภาค ดังตารางที่ 
5 และ ตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 5  รูปแบบของอัตถภาค ของบทคัดย่อจากการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา 

รูปแบบ 
รูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น 

(Beginning patterns of moves) 
จ านวน 

1 M            F   9 
2 R           M 5 
3 R            F 4 

 

รูปแบบ 
รูปแบบของอัตถภาคจบ 

(Ending patterns of moves) 
จ านวน 

1 F          E 7 
2 E          F 7 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น (Beginning patterns of moves) ใน

บทคัดย่อจากการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา มีรูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้นที่มักถูกใช้ในการเริ่ม
บทคัดย่อมากที่สุดคือ Making topic generalizations และตามด้วย Announcing principal finding ซึ่ง
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รูปแบบของอัตถภาคที่ยังถูกใช้ในการเริ่มบทคัดย่อรองลงมาคือ Announcing present research ตามด้วย 
Making topic generalizations และสุดท้าย คือ Announcing present research ตามด้วย Announcing 
principal finding และในส่วนของอัตถภาคจบ (Ending patterns of moves) นั้นปรากฏว่าทั้งสองรูปแบบ
นั้นมักถูกใช้ในส่วนนี้เท่า ๆกัน ซึ่งได้แก่ Announcing principal finding ตามด้วย Evaluation of research 
และ Evaluation of research ตามด้วย Announcing principal finding   
 
ตารางท่ี 6  รูปแบบของอัตถภาค ของบทคัดย่อจากสภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รูปแบบ 
รูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น 

(Beginning patterns of moves) 
ร้อยละ 

1 R           F 8 
2 M          F 6 
3 R          M 1 
4 C          F 1 

 

รูปแบบ 
รูปแบบของอัตถภาคจบ 

(Ending patterns of moves) 
จ านวน 

1 F          E 8 
2 E          F 6 

 
ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น (Beginning patterns of moves) ใน

บทคัดย่อจากสภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรูปแบบที่ใช้ในการเริ่มบทคัดย่อมากที่สุดนั้นคือ 
Announcing present research ตามด้วย Announcing principal finding และรูปแบบที่ถูกใช้รองลงมา
คือ Making topic generalizations ตามด้วย Announcing principal finding และยังมีรูปแบบอ่ืน ๆที่ถูก
ใช้แต่ในจ านวนที่น้อยคือ Announcing present research ตามด้วย Making topic generalizations และ 
Claiming Centrality ตามด้วย Announcing principal finding ในส่วนของอัตถภาคจบ (Ending patterns 
of moves) รูปแบบที่ถูกใช้มากท่ีสุดคือ Announcing principal finding ตามด้วย Evaluation of research 
และรองลงมาคือ Evaluation of research ตามด้วย Announcing principal finding 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา การเรียงล าดับของอัตถภาคที่เกิดเป็นรูปแบบของอัตถภาค นั้นมีรูปแบบของอัตถ
ภาคเริ่มต้น (Beginning patterns of moves) ปรากฏขึ้นทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ Making topic 
generalizations และตามด้วย Announcing principal finding (M-F), Announcing present research 
ตามด้วย Announcing principal finding (R-F), Announcing present research ตามด้วย Making topic 
generalizations (R-M) และ Claiming Centrality ตามด้วย Announcing principal finding (C-F). โดยมี
รูปแบบที่ถูกใช้ซ้ ากันอยู่ 3 รูปแบบคือ Making topic generalizations และตามด้วย Announcing 
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principal finding (M-F), Announcing present research ตามด้วย Making topic generalizations (R-
M) และ Announcing present research ตามด้วย Announcing principal finding (R-F) โดยบทคัดย่อ
จากการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา นั้นมักเริ่มด้วย Making topic generalizations และตามด้วย 
Announcing principal finding (M-F) ส่วนบทคัดย่อจากวารสารวิชาการ สภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นั้นมักเริ่มด้วย Announcing present research ตามด้วย Announcing principal finding 
(R-F) ในส่วนของ รูปแบบของอัตถภาคจบ (Ending patterns of moves) นั้นพบว่ามีรูปแบบที่ปรากฏขึ้น 2 
รูปแบบ คือ Announcing principal finding ตามด้วย Evaluation of research (F-E) และ Evaluation of 
research ตามด้วย Announcing principal finding  (E-F) โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้ถูกใช้ซ้ ากันทั้งในบทคัดย่อ
จากการประชุมวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา และ บทคัดย่อจากวารสารวิชาการ สภาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า รูปแบบของอัตถภาคในบทคัดย่อนั้นมีความแตกต่างกันอยู่น้อย ในส่วน

ของรูปแบบของอัตถภาคเริ่มต้น (Beginning patterns of moves) ที่มีปรากฏ 4 รูปแบบ และซ้ ากันอยู่ถึง 3 
รูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการวางล าดับของรูปแบบของอัตถภาคในบทคัดย่อนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด กล่าวคือบทคัดย่อจากการประชุมวิชาการอาจต้องการสื่ อสารให้ เข้าใจง่าย แต่บทคัดย่อจาก
วารสารวิชาการอาจต้องการสื่อสารไปยังผู้อ่านที่เจาะจง และ ส่วนของ รูปแบบของอัตถภาคจบ (Ending 
patterns of moves) ที่มีปรากฏ 2 รูปแบบ และซ้ ากันทั้ง 2 รูปแบบ สามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าบทคัดย่อนั้น
จะถูกเริ่มต้นด้วยรูปแบบของอัตถภาครูปแบบใด และ มีการจัดเรียงรูปแบบของอัตถภาคในบทคัดย่อแตกต่าง
กันอย่างไร สุดท้ายแล้ว มักให้ความส าคัญกับ Announcing principal finding และ Evaluation of 
research 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ในการวิเคราะห์อัตถภาคด้วยโปรแกรม AntMover นั้นช่วยให้การวิเคราะห์ในปริมาณมากนั้นง่ายขึ้น
กว่าการวิเคราะห์ด้วยคน แต่อย่างไรก็ตามโปรมแกรมวิเคราะห์อาจมีการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดบ้าง ดังนั้นผู้วิจัย
ควรท าการตรวจสอบผลอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาโครงสร้างกริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์รวมถึงความหมาย โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลค ากริยาวลีที่ปรากฏทั้งหมดในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม 
Microsoft Word และ Microsoft Excel จากผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างกริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ใช้ค าบุพบทเป็น with และ up มากสุด ในทั้งหมด 30 บทข่าว และเมื่อศึกษากาล (Tense) ของค ากริยาวลี 
จะพบว่าค ากริยามีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล (Tense) ซึ่งข้ึนอยู่กับเนื้อหาข่าวว่าเป็นเรื่องที่ก าลังเกิดขึ้นหรือจบ
ไปแล้ว อีกท้ังจากการศึกษาโครงสร้างและความหมายของกริยาวลีในครั้งนี้นั้นพบว่า การแปลโดยการอ่านจาก
บริบทช่วยให้สามารถแปลค าศัพทไ์ด ้แม้อาจจะไม่สมบูรณแ์ต่ถือว่าได้ความหมายที่ใกล้เคียง เกิดความเข้าใจใน
ประเด็นส าคัญของเนื้อข่าวได ้ 
 
ค าส าคัญ : กริยาวลี, ข่าวท่องเที่ยวออนไลน์, บางกอกโพสต์ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาเพื่อการวจิัยทางภาษาองักฤษธุรกิจ (ENL4910) ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2562 
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Abstract 
This research aims to study the structure of the verb phrases including the meaning 

in those news. Data of the phrasal verb in 30 travel news online of Bangkok Post from 
August to September 2019 have been collected from Bangkok Post website by using 
Microsoft Word and Microsoft Excel. The research found that the structure of the verb 
phrase in 30 news most common prepositions are “with” and “up”. When studying the 
tense. It is found that the verb is transformed according to tense which depends on news 
story. And from the verb structure and meaning also found that translation by reading 
context can help vocabulary translating even though it is not accurate but having close 
meaning. Be understanding the main news stories.  

 
Keywords : Phrasal verb, Travel News online, Bangkok Post 
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บทน า 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องท าให้สังคมโลกยุคนี้เป็นสังคมโลกไร้

พรมแดน (Crystal, 2003) กลายเป็นสังคมดิจิทัลที่ทุกอย่างล้วนพ่ึงพาเทคโนโลยี ทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟนหรือ
เครื่องมือสื่อสารที่รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงท าให้คนเน้นใช้งานเพ่ือติดตามข่าวสารหรือเพ่ือสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ จากสิ่งเหล่านี้ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การอ่านข่าวออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่นิยมมากเช่นกัน เพราะ
รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจอีกทั้งทันสมัยและเข้าถึงง่าย เพียงแค่กดค้นหาในช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์
หลักของส านักข่าวต่างๆ ท าให้เราสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทันที 

ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการท่องจ าหรือการพูดตามซ้ าๆ ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนจดจ า
ค าศัพท์ได้นานและไม่ส่งผลให้เกิดความจ าระยะยาว (Krashen & Treerll, 1988) จึงท าให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
หันมาใช้สื่อออนไลน์เพ่ือช่วยพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งวิธีการเรียนนั้นมีอยู่หลากหลายไม่ว่า
จะเป็นการดูหนังออนไลน์ ฟังเพลง หรือการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่น าเสนอสาระในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าวออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมเช่นเดียวกัน ด้วยรูปแบบการเขียนที่
มีลักษณะรวมถึงการใช้ค าทีจ่ าแนกตามความยากง่ายทางภาษาและประเภทของข่าว กลุ่มค าศัพท์เฉพาะ อีกทั้ง
ประโยชน์ในการติดตามข่าวสารหรือเรื่องราวที่น่าสนใจในอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ในการอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษนั้น เรามักจะเจอกลุ่มค าศัพท์บางกลุ่มที่ไม่สามารถแปลความหมาย
หรือเข้าใจได้ในทันที ก่อให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในประเด็นข่าวที่ต้องการน าเสนอ ซึ่งกลุ่มค า
ศัพท์ที่เป็นปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นนี้คือ กลุ่มค ากริยาวลีที่มีโครงสร้างเป็นกริยา+ค าบุพบท ดังเช่นผล
การศึกษาในบทความวิจัยเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล” ซึ่งผู้วิจัยให้ข้อมูลว่านักศึกษาเกิดความผิดพลาดในการแปลกริยาคู่ โดย
แปลแยกส่วนทีละค า คิดเป็นร้อยละ 16.9 (พรชัย พรวิริยะกิจ และวรินทร แดนดี, 2558) ดังนั้นเรื่องของ
กริยาวลีจึงเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะกับเด็กไทยทีม่ักละเลยอยู่เสมอ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเนื้อหาข่าวภาคภาษาอังกฤษนั้นย่อมมีค ากริยาวลี (phrasal verb) เพ่ิมเข้ามาในการ
เขียนข่าวเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข่าวท่องเที่ยวเนื่องจากเนื้อหาของข่าวที่เป็นการเขียนบรรยายถึง
สถานที่ต่างๆ จึงต้องใช้ค าดึงดูดคนอ่านให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะออกไปพบเจอสิ่งใหม่ หากภาษาที่ใช้มีเพียงแค่
ประธาน กริยา และกรรม อาจท าให้ข่าวนั้นๆ ขาดความน่าสนใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าค ากริยาวลีมาประกอบ
เพ่ือท าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพและออกเดินทางตามสถานที่ที่ข่าวน าเสนอ หรืออีกนัยหนึ่งนั้นการอ่านข่าว
ท่องเที่ยวเป็นวิธีหนึ่งของการพัฒนาคลังค าศัพท์กริยาวลีในตนเองซ่ึงในที่นี้หมายถึงการแปลและตีความ 

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากริยาวลี (Phrasal Verb) โดยท าการค้นคว้าและ
ศึกษาจากข่าวท่องเที่ยวออนไลน์เว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 
ทั้งหมด 30 บทข่าว โดยวิธีการรวบรวมค ากริยาวลีที่พบลงในโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft 
Excel จากนั้นจึงวิเคราะห์ความหมายของค ากริยาวลีเปรียบเทียบกับพจนานุกรมออนไลน์ของ Dictionary of 
English Phrasal Verb, Macmillan Dictionary, Oxford Dictionary, Longman Dictionary และ 
Cambridge Dictionary อีกทั้ง ผู้วิจัยยังได้เปรียบเทียบความหมายภาษาไทยกับพ�จนานุกรม Longdo 
Dictionary เพ่ือเป็นแปลค ากริยาวลีให้สมบูรณ์ตรงตามบริบทและเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้าน
ค าศัพทก์ริยาวลี การแปล และการอ่าน ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้ท าวิจัยมีวัตถุประสงค์ต้องการจะศึกษาดังนี้ 
1) รวบรวมค ากริยาวลีที่พบทั้งหมดในข่าวท่องเที่ยวภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่าง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าว 
2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของค ากริยาวลีที่พบทั้งหมดในข่าวท่องเที่ยวภาษาอังกฤษของ

เว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการท าวิจัยศึกษากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของบางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกันยายน ปี 2562 ทัง้หมด 30 บทข่าว มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูล 

1.1 ท าการค้นคว้าข่าวท่องเที่ยวในเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าว โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.com/travel/ ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ของส านักพิมพ์บางกอกโพสต์ผู้ผลิตข่าวสารรายวันภาคภาษาอังกฤษของประเทศไทย 

1.2 รวบรวมเนื้อหาข่าวท่องเที่ยวในเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
ปี 2562 ทั้งหมด 30 บทข่าว ลงโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยการอ่านเพ่ือหาค า
กริยาวลีเพ่ือเปรียบเทียบกับพจนานุกรมออนไลน์ต่อไป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 หลังจากรวบรวมค ากริยาวลีที่พบในเนื้อหาข่าวท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว จึงน ามาเปรียบเทียบกับ

พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/),  
- Dictionary of English Phrasal Verb  

(https://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/) 
- Longman Dictionary (https://www.ldoceonline.com/) 
- Macmillan Dictionary (https://www.macmillandictionary.com/),  
- Oxford Dictionary (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/),  
- Longman Dictionary (https://www.ldoceonline.com/) และได้มีการเปรียบเทียบ

ความหมายภาษาไทยกับพจนานุกรม Longdo Dictionary (https://www.longdodict.com/) เมื่อได้
ความหมายของค ากริยาวลีทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยยังได้น าประโยคที่ค ากริยาวลีเหล่านั้นปรากฏ มาแยกใส่โปรแกรม
ตารางค านวณ Microsoft Excel (เวอร์ชั่น 2010) ซ่ึงพัฒนาและคิดค้นโดยบริษัทไมโครซอฟท ์

2.2 น าประโยครวมทั้งความหมายของค ากริยาวลีทั้งหมดจากโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft 
Excel มาวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายเพ่ิมเติม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลการวิเคราะห ์
 
 

https://www.bangkokpost.com/travel/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
http://www.longdodict.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ผลการวิจัย 
1. ค ากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของบางกอกโพสต์ 
จากการรวบรวมค ากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือน

สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าวนั้น พบว่ามีค ากริยาวลีโดยที่ไม่นับค าซ้ าปรากฏใน
เนื้อหาข่าวทั้งสิ้น 28 ค า โดยเรียงตาม Alphabetical order จาก A to Z แสดงในตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงค ากริยาวลีที่พบในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ 
No. Phrasal Verb Meaning 

1 accounts for  to give an explanation of something 

2 ask for 
 to say that you want to speak to somebody or be directed to a 
place 

3 blends in 
 if someone or something blends in with people or objects, they 
match them or aresimilar, and you do not notice them 

4. caught up with 
 to reach the same quality or standard as someone or something 
else  

5. come up with 
 [come up with something] to think of something such as an idea 
or a plan  

6. cope with  To deal successfully with a difficult situation or job 

7. deal with 
 To take the necessary action, especially in order to solve a 
problem, SYN: handle 

8. drawing up  to prepare and write something such as a document or plan  

9. drop by  to make a short visit somewhere  

10. end with  [end with something] to have something as the final part 

11. fit in with 
 if something fits in with other things, it is similar to them or goes 
well withthem 

12. going ahead (with) 
 to start to do something, especially after planning it or asking 
permission to doit 

13. keep up with 
 to do whatever is necessary to stay level or equal with someone 
or something 

14. made up  to combine together to form something larger 

15. open up  to create a new opportunity or possibility 
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ตารางท่ี 2  แสดงค ากริยาวลีที่พบในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ (ต่อ) 
No. Phrasal Verb Meaning 
16. pass by to go past a person, place, vehicle etc 

17. planned out 
to think about and decide what you are going to do or how you 
are going to dosomething 

18. pointed out 
to tell someone about some information, often because you 
believe they do not knowit or have forgotten it 

19. pushed for [push for something] to try hard to get or achieve something 
20. scale up to increase the size, amount, or importance of something 

21. set to 
to start working or dealing with something in an energetic and 
determined way 

22. set up 
to prepare the equipment that will be needed for an activity so 
that it is readyto be used 

23. shell out 
to pay money for something, especially when the cost is 
unexpected and not wanted  

24. signed up to 
to commit yourself to a project or course of action, especially 
one that you have agreed with a group of other people, 
countries or organizations  

25. sort out to separate something from a larger group 

26. take care of 
to protect someone or something and provide the things that 
that person or thingneeds 

27. take over to take control of something 
28. take part (in) to be involved in an activity with other people 

 
จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่ากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวมักใช้ค าบุพพบทเป็น with และ up มากสุด 

และจากการค้นคว้าความหมายของแต่ละค าศัพท์นั้น พบว่า บางค าเราสามารถแปลเป็นไทยได้อย่างตรงตัว 
ยกตัวอย่างเช่น take care of ที่แปลว่า ดูแล, เอาใจใส่ ซึ่งเป็นค าที่คุ้นเคยและพบเห็นบ่อย แต่ในบางค าศัพท์
เราอาจไม่เคยพบและไม่สามารถแปลได้ในทันที ดังเช่น shell out ที่แปลว่า จ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) หากเรา
ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงอาจแปล shell ว่า เปลือก และ out แปลว่า ออก เมื่อรวมค าเข้าด้วยกันแล้วท า
ให้ความหมายก่ ากวมไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องค้นคว้าในพจนานุกรมเพ่ิมเติมรวมถึงการดูบริบท
โดยรอบประกอบอีกทางหนึ่ง 

2. โครงสร้างและความหมายของกริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์บางกอกโพสต์  
จากการศึกษาโครงสร้างกริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของเว็บไซต์บางกอกโพสต์ ระหว่างเดือน

สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าว พบว่า กริยาวลีมีโครงสร้างดังนี้ 
2.1 กริยาวลีมีโครงสร้างในการใช้ คือ Verb (กริยา) + Preposition (ค าบุพบท) ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 3  แสดงโครงสร้างของค ากริยาวลี 
Verb Preposition Noun 

account for the biggest portion 
deal with the growing price war 
take over the department 

 
จากตาราง พบว่า โครงสร้างเป็นไปตามหลักไวยากรณ์ที่ค ากริยาวลี (Phrasal verb) จะต้อง

ตามหลังด้วยค านาม 
2.2 โครงสร้างกริยาวลีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปตามกาล (Tense)  
เนื่องจากข่าวเป็นการเขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการน าเสนอในวันนี้ 

ตอนนี้แต่เหตุการณ์เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นไปแล้วหรือบางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ดังนั้นเรื่อง
ของกาล (Tense) จึงเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลให้ค ากริยามีการเปลี่ยนรูป เพ่ือที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจในเรื่องของ
เวลาของเหตุการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น 

 
Report indicated the capacity of airports and the transport system have not caught 

up with the pace of tourism growth. 
(Smart cities option to deal with glut / PUBLISHED : 21 AUG 2019 AT 07:00) 

 
จะเห็นได้ว่า caught up (with) เป็นกริยาที่เปลี่ยนรูปซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็น Past simple 

tense แต่เนื่องจากว่าในประโยคมีค าว่า have น าหน้าจึงอนุมานได้ว่ากริยาตัวนี้ไม่ใช่กริยาช่อง 2 แต่เป็นช่อง 
3 (Past participle) โดยการใช้โครงสร้างของ Present perfect tense 

 
The government should take the lead in drawing up a structure and come up with a 

support plan. 
(Smart cities option to deal with glut / PUBLISHED : 21 AUG 2019 AT 07:00) 

 
จะเห็นได้ว่า drawing up และ come up with ไม่มีการเปลี่ยนรูป เพราะเนื้อหาข่าวต้องการที่จะ

สื่อถึงเวลาปัจจุบันว่ารัฐบาลควรน าร่องโครงการและมีแผนการสนับสนุน จึงใช้ Present simple tense 
 

Visa waiver pushed for China, India 
(Visa waiver pushed for China, India. Significant increase in visitors projected 

PUBLISHED : 20 AUG 2019 AT 07:03 ) 
 

จะเห็นได้ว่า push for ได้มีการเปลี่ยนรูปเป็น pushed for โดยการเติม -ed ท้ายค า เพราะ
ต้องการสื่อถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้ว ตามเนื้อหาข่าวทีร่ายงานถึงการผลักดันเรื่องการยกเลิกวีซ่าจีนและ
อินเดีย จึงใช้ Past simple tense 
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2.3 ความหมายของกริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของบางกอกโพสต์ 
อย่างที่ทราบกันดีว่า โครงสร้างกริยาวลีและความหมายนั้นสามารถตีความได้หลากหลายจึงไม่อาจ

แปลตรงตัวได้ เมื่อต้องการศึกษาจึงต้องดูจากประโยคและบริบทโดยรวบรวมถึงการค้นคว้าในพจนานุกรม 
เพ่ือให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

Each team is made up of two persons. 
(Red Cross road trip / PUBLISHED : 22 AUG 2019 AT 04:00) 

 

จะเห็นได้ว่า made up สามารถแปลได้หลายความหมาย เช่น  สร้าง, ชดเชย, แต่งหน้า หรือจัดไว้ 
แต่เราไม่สามารถน าค าว่า สร้าง, ชดเชย หรือแต่งหน้า มาเป็นค าแปลของประโยคนี้ได้ เพราะจะท าให้
ความหมายของประโยคผิดเพี้ยน เราจึงต้องใช้ค าว่า จัดไว้ เพ่ือให้เกิดความหมายที่เหมาะสมกับประโยค 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องค ากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ของบางกอกโพสต์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกันยายน ปี 2562 จ านวน 30 บทข่าวนั้นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะศึกษาโครงสร้าง
และความหมายของกริยาวลีที่พบทั้งหมดในข่าว ซ่ึงจาากผลการวิจัยพบว่าค ากริยาวลีในข่าวท่องเที่ยวส่วนใหญ่
แล้วมีโครงสร้างในรูปอดีตเพ่ือเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดแล้ว อีกทั้ง การวิเคราะห์
ความหมายของค ากริยาวลีในเนื้อหาข่าวท่องเที่ยวนั้นพบว่า การแปลโดยการดูจากบริบทของประโยคนั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก หากไม่ใช่การอ่านรูปประโยคทั้งหมดอาจจะท าให้ความหมายและเนื้อหาของข่าว
เปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างมากที่ผู้ศึกษาต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมจากพจนานุกรมออนไลน์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศ เพ่ือเป็นช่องทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ ของตัวเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้ค าศัพท์และความหมายจากข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างมาก 

นอกเหนือจากการอ่านเพ่ือติดตามข่าวสารแล้ว ผู้ศึกษายังได้เห็นการใช้ภาษาและแนวการเขียนที่ต่างไปจาก
งานเขียนอ่ืน รวมถึงการไดเ้รียนรู้ถึงหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง ศัพท์เฉพาะ รวมถึงความหมายที่สามารถตีความ
ได้อย่างหลากหลายเมื่อมาอยู่ในงานข่าว ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องท าความเข้าใจในบริบทของข่าวเสียก่อนว่าเป็น
เรื่องใดโดยสามารถรู้ได้จากการพาดหัวข่าว เพราะสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาข่าวจะสอดคล้องกับพาดหัวข่าวเรื่องนั้นๆ  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงาน ตลอดจนค าแนะน า
ต่างๆ ในการเขียนบทความจนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

   

 ภาษาอังกฤษมีความส าคัญในการท างานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสายงานโลจิสติกส์ที่ก าลังเป็นที่
ต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสาย
งานโลจิสติกส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าท างานในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ และเพ่ือเปรียบเทียบการ
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มต าแหน่งสายงาน Logistic, Sales, Customer Service, Shipping, 
Warehouse, Transportation, Supply Chains, Export & Import, Secretary และ Operations จ านวน
ทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ซึ่งได้มาจากเว็บไซด์ jobsDB.com, Indeed.com เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ โปรแกรม Microsoft Excel    

 ผลการวิจัย พบว่า ในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์มีความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการท างาน 
ได้แก่ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยในระดับต าแหน่งงานในด้านหาผลรวม
ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน โดยพบว่า มีการใช้ทักษะการพูดกับทักษะการ
เขียนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อประสาน พูดคุยกับลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ รองลงมา ทักษะการฟังกับทักษะการอ่านน้อยที่สุด เช่น เกิดจากการไม่เข้าใจการสื่อสารของ
ลูกค้าหรือการรู้ค าศัพท์ที่น้อย กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวในระดับปานกลาง โดยส่วน
ใหญ่ติดต่อประสานหรือพูดคุยกับลูกค้า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน พบว่า ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะ
การพูดกับทักษะการเขียนอยู่ในภาพรวมมากกว่า รองลงมา คือ ทักษะการฟังกับทักษะการอ่านอยู่ในระดับ
น้อยทีสุ่ด โดยเปรียบเทียบหาผลรวมในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ พบว่าในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ มี
ผลรวมในการใช้ภาษาอังกฤษต่างกันและเท่าเทียมกัน 

 
ค าส าคัญ : ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ, ต าแหน่งงาน, โลจิสติกส์ 
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Abstract 

 English is very important in the workplace. Especially in the field of logistics that is 
currently needed in the current labor market, therefore, the researcher has studied the 
demand for English in the position of logistics. To prepare to work in the position of Logistics 
and to compare the use of English language skills in listening, speaking, reading and writing in 
each position in the logistics field. The sample group used in this research is Logistic, Sales, 
Customer Service, Shipping, Warehouse, Transportation, Supply Chains, Export & Import, 
Secretary, and Operations positions, which are all from the position of Website.com, 
Indeed.com. The tools for researching and collecting data are Microsoft Excel. 

 It was found that the samples used the said English skills at a moderate level, most 
of them contacted or spoke with customers, etc. When comparing the use of English 
language skills in listening, speaking, reading and writing, it was found that English language 
skills in the line position Logistics Especially in speaking and writing skills in the overall 
picture, followed by listening and reading skills at the lowest level. By comparing the sum of 
the English language skills used Found that in each position of Logistics There are equal and 
equal results in the use of the English language. 

 
Keywords : Demand of use English, Position, logistic 

mailto:sunattha.kr@ssru.ac.th
mailto:suwaree.yo@ssru.ac.th


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1137 

บทน า 
งคมโลกในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาฐานความรู้ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง

ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในแต่ละประเทศ ดังนั้น การจะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้นั้น ทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละประเทศจะต้องมี
ความรู้ความช านาญในสาขาอาชีพของตน มีความเข้าใจในหลักคิดและแง่มุมทางวัฒนธรรมของประเทศที่ตน
เข้าเกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีความสามารถในการใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพอย่างเชี่ยวชาญ (Pausell, 1983: 277-286) ซึ่งภาษากลาง (lingua franca) ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก
และเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดภาษาหนึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็น “ภาษาอังกฤษนานาชาติ” 
(International English) หรือ “ภาษาอังกฤษโลก” (Global or World Englishes) (Kachru, 2005, cited 
in Will Baker,2012) ทั้งนี้เนื่องมาจากจ านวนประชากรโลกมากกว่าหนึ่งในสี่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้จนถึงระดับคล่องแคล่ว และมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
(Crystal, 2003: 6)  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพนักงานบริษัทในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
(เพ็ชรีรูปะวิเชตร์และ ริช โมนา เค, 2552) เช่น การที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกหลัก
ไวยากรณ์ในการบริการลูกค้า ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า การรู้ค าศัพท์ที่น้อย (พิมพจินดา อาการส, ระพี
พร ฐิตตะคุโน, และ ศุภรัตน์ ทัศนลีลพร, 2556) กล่าวว่า ส าหรับบริษัทที่มีชาวต่างชาติท างานร่วมกับคนไทย 
มีสาขาอยู่ต่างประเทศ หรือบริษัทต้องติดต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทดังกล่าวจะพิจารณาบุคลากรที่มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือเข้าท างาน ดังนั้นหากคนไทยต้องการติดต่อสื่อสารกับ
ประชาคมโลก ก็จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางได้ในระดับดี  เนื่องจากในการประกอบอาชีพ
ด้านต่าง ๆ ล้วน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารนั่นเอง 

ค านิยามของ Logistics ตาม Council of Logistics Management (CLM) ในปี ค.ศ. 1998 กล่าวไว้ว่า 
“Logistics โลจิสติกส์ หมายถึง “กระบวนการในการวางแผน ด าเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค” 
ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ของระบบ Logistics โลจิสติกส์ จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องประสานกัน 
ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน” (ธนิต โสรัตน์, 2558)  

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจการค้าและการบริการ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม ในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การผลิต จนกระทั่งสินค้าและบริการเหล่านั้นเดินทางถึงผู้บริโภคการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะสามารถยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า/บริการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และระดับการให้บริการที่เหมาะสม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2558)  

การประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับอิทธิพลที่เกิดจากการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก มี
ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ท างานในสายงานนี้จ าต้องมีความพร้อมด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน เนื่องจากในสายงานด้านธุรกิจโลจิสติกส์นั้นมี
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การเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ตั้งแต่กิจกรรมขาเข้า ( Inbound) และกิจกรรมขาออก 
(Outbound) โดยโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจาก
แหล่งก าเนิดไปสู่บริษัทที่ท าการผลิต ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งวัตถุดิบ ได้แก่ การ
บริหารการขนส่ง การบริหารวัสดุ คงคลัง การบริหารการสั่งซื้อ และการบริหารข้อมูลการจัดหาวัตถุดิบ 
(โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน SMEs Projects) และโลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานไปยังลูกค้า 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารการกระจายสินค้า ได้แก่ การบริหารการขน ย้ายสินค้า การ
บริหารคลังสินค้าส าเร็จรูป การก าหนดที่ตั้งคลังสินค้า การบริหารการจัดการด้านค าสั่งซื้อ และการ  บริหาร
ข้อมูลด้านสภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปยังรวมถึงการน าสินค้า
ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษ
เข้ามาเกี่ยวข้อง (โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects) 

ในส่วนของความส าคัญของภาษาอังกฤษนั้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนท าให้คนท างานที่อยู่กันคนละประเทศมีความเข้าใจกันมากขึ้น จึงเป็นที่เข้าใจตรงกัน
ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของการท างาน หากพูดไม่ได้ก็อาจจะท าให้เกิดผลกระทบกับการท างานได้หรือ
แม้แต่การสมัครงานเอง หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้งานท าก็มีน้อยลง 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารและยังเป็นภาษาที่ใช้ในการท างาน เมื่อเราต้องติดต่อกับคนต่าง
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับการท างานที่คน
ทั้งโลกต้องมาติดต่อสื่อสารกัน ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเมื่อทุกคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อีกคน
หนึ่งพูดถึง ภาษาอังกฤษได้กลายภาษาที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และยังเป็นการเปิดโลกกว้างทางความคิด
คนท างานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้เปรียบคนท างานคนอ่ืนๆ เพราะสามารถติดต่อพูดคุย
กับคนได้ทุกรูปแบบ ทุกชาติ ทุกภาษา โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในการท างานเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยเช่นกัน เราจึงต้องเพ่ิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีมากขึ้น ดังนั้นหากคนไทยต้องการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาคมโลก ก็จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางได้ในระดับดี เนื่องจากในการ
ประกอบอาชีพด้านต่างๆ ล้วนแต่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารนั่นเอง (Crystal, 2003) 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การท างานในปัจจุบันว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการท างานในสายงานด้านธุรกิจโลจิสติกส์ด้านใดบ้าง 
ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ให้
ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าท างานในสายงานนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ว่า ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านใดบ้างเป็นที่ต้องการในการท างานในสายงานนี้  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของ

ต าแหน่งในสายงานโลจิสติกส์   
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การทบทวนวรรณกรรม 
หลักการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ 
การส ารวจความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีหลักการวิเคราะห์หลายประการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ความต้องการที่แท้จริงของผู้ท างานดังทฤษฎีต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ความรู้ทางภาษาอังกฤษขณะปัจจุบัน (Present Situation Analysis: PSA) 
 Dudley-Evans & St. John (1998) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ขณะปัจจุบันท าให้ประเมินได้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งด้านทักษะทางภาษา และประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
ภาษาของผู้ท างาน Jordan (1997) กล่าวว่า แหล่งข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษขณะปัจจุบันนั้น คือ ตัวผู้ท างาน ลักษณะการเรียนการสอน และสถานที่ท างานของผู้ท างาน 
เพ่ือให้ผู้วิเคราะห์ทราบว่าลักษณะภาษาอังกฤษทั้งทางหลักการใช้ภาษา และสถานการณ์การใช้ภาษาของผู้
ท างานที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร รวมถึงการทดสอบแบ่งระดับความสามารถทางภาษาก็สามารถนามาใช้ได้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษขณะปัจจุบัน นอกจากนี้ ข้อมูลเบื้องหลังของผู้ท างานแต่
ละคน เช่น จ านวนปีที่เรียนภาษาอังกฤษ หรือระดับการศึกษา ก็สามารถท าให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงสถานการณ์
ความรู้ทางภาษาอังกฤษขณะปัจจุบันของผู้ท างานได้เช่นเดียวกัน 

2. การวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
West (1998) กล่าวว่า หลักการวิเคราะห์ความจ าเป็นด้านการใช้ภาษาอังกฤษนั้นเปรียบเหมือน 

“ร่ม” ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งตัวผู้ท างาน และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้วยหลักการของการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางของ Hutchinson & Waters (1987) ที่อ้างในใน 
West (1998) กล่าวว่า การวิเคราะห์ด้านความขาดแคลนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นย่อยเป็น 2 ด้าน คือ 

1) ความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ (necessities) เป็นความจ าเป็นทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่
ผู้ท างานจ าเป็นต้องรู้เพ่ือสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เป้าหมายแต่ละ
สถานการณ์ Hutchinson & Waters (1987) ได้ให้ตัวอย่างของความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ดังเช่น นักธุรกิจต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างการท า งานใน
หัวข้อการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล์ การใช้ภาษาในการสื่อสารในการประชุม นอกจากนี้กลุ่มนัก
ธุรกิจพวกนี้ยังอาจจะต้องรู้ความหมายโดยนัยของรูปประโยคหรือค าศัพท์ที่ใช้วงการธุรกิจ  

2) การระบุถึงความจ าเป็นในการใช้ภาษาให้ตรงกับสถานการณ์ และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของแต่ละสาขาอาชีพนั้น  ความต้องการของผู้ท างาน และการใช้งาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ผู้วิเคราะห์อาจจะต้องส ารวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในขณะปัจจุบัน
ของผู้ท างาน เพ่ือจะได้เห็นได้ว่าผู้ท างานภาษาอังกฤษแต่ละคนนั้นมีความขาดแคลนภาษาอังกฤษ (lacks) ที่
จ าเป็นในการท างานอย่างไร Jordan (1997) กล่าวสนับสนุนว่า การวิเคราะห์ด้านความขาดแคลนนั้นท าให้ผู้
วิเคราะห์เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ความรู้ของผู้ท างานในปัจจุบัน และสถานการณ์เป้าหมาย 
อันจะท าให้ทราบถึงระดับทักษะทางภาษาที่จะช่วยให้ผู้ท างานประสบความส าเร็จ 

งานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ในประเทศไทยมีงานที่

น าเสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
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งานวิจัยของ ผะอบ พวงน้อย บุปผา เสโตบล นาตยา แก้วใส และวรรณี ศรีเพ็ญ (2546) พบว่า 
เนื้อหาส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพที่มักใช้ในชีวิตการท างานจริงนั้น 
ประกอบด้วย เนื้อหาพ้ืนฐาน 7 ประเด็นหลัก คือ (1) การแนะน าตัว และการทักทาย (2) การรับโทรศัพท์ (3) 
การอธิบาย ลักษณะงานหรือสินค้า (4) การรับค าสั่ง (5) การเขียน จดหมายสมัครงาน (6) การสัมภาษณ์งาน 
และ (7) การ น าเสนอผลงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ส่วนคณะผู้วิจัยโรงเรียน โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (2553) พบความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ (1) เพ่ือให้มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน หน้าที่ และวัฒนธรรม (2) เพ่ือพัฒนา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็น
พ้ืนฐาน บูรณาการกับการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) 
เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ 

งานวิจัยของนงสมร พงษ์พานิช (2554) พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ มี
ความส าคัญต่อการสัมภาษณ์งานเป็นล าดับแรก ล าดับต่อมา คือ มีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ  

งานวิจัยของ Hiu-Uen, Ruth, Hui-Lung และ Floyd (1999) พบว่า ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อ
การเรียนในปัจจุบันและต่อการท างานในอนาคต รวมทั้ง พบว่า นักศึกษาต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และต้องการพัฒนาทักษะการฟังมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการเข้าท า งานต่อ 
หรือความต้องการของนายจ้างดังเช่น Grant & Dickson (2006) ส ารวจความต้องการของนายจ้างจาก 63 
ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในสภาวิศวกรรมเคมีโลก (the World Chemical Engineering Council: WCEC) ในปี 
2004 โดยส่งแบบสอบถามให้กับหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทท่ีอยู่ในองค์กรสภาวิศวกรรมเคมีโลกแบบสุ่ม เพ่ือ
ถามถึงความต้องการของลูกจ้างในอนาคตเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรม และทักษะอ่ืน ๆ ที่
ต้องใช้ในการท างาน ผลปรากฏว่านายจ้างให้ความส าคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท างานเป็น
ล าดับที่ 3 จาก ความต้องการจ านวน 26 ประการของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง  

นอกจากนี้ Lee (2003) ส ารวจความต้องการในการจ้างงานของนายจ้างที่มีต่อความสามารถของ
วิศวกร โดยให้นายจ้างจ านวน 312 คน ตอบแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า นายจ้างเห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษ
ระหว่างการสื่อสารในการท างาน เช่น ความสามารถในการพูดที่ชัดเจน การพูดบอกขั้นตอนการท างานที่
ถูกต้อง หรือการนาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. Logistic หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทาง

ไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง 
การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ  

2. Warehouse หมายถึง สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียก
ได้ต่าง ๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า และโกดัง ฯลฯ      

3. Transportation หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) 
จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง และการขนส่งผลิตผลในประเทศไทยส่วนมากยังคงใช้ระบบการขนส่ง
ด้วยรถธรรมดาและมีการขนส่งด้วยรถห้องเย็น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย คือ ข้อมูลจากเว็บไซต์ jobsDB.com, Indeed.com, ซึ่งเป็นเว็บไซด์หา

งานหรือสมัครงาน ในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ อย่างละ 10 ต าแหน่ง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 
1. เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ jobsDB.com, Indeed.com ส าหรับประกาศรับสมัครงาน เพ่ือให้ผู้หางาน

ค้นหาและส ารวจศักยภาพที่แต่ละคนมีในตัวไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด อุตสาหกรรมใด ที่มีความต้องการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ จ านวนทั้งหมด 100 แห่ง ลงใน  Microsoft Word โดยเก็บ
เป็นไฟล์ .doc  

2. ท าการแยกและคัดลอกข้อมูลในไฟล์ .docx ที่ได้หามาไว้นั้น มาใส่ลงในโปรแกรม Microsoft 
Excel โดยชีทที่ 1 ตั้งชื่อเป็น (Job Titles) และชีทที่ 2 ตั้งชื่อเป็น (Analyze language skills)  

3. น าข้อมูลต าแหน่งงาน มาแบ่งตามในตารางออกมา ได้แก่ ต าแหน่งสายงาน Logistic, Sales, 
Customer Service, Shipping, Warehouse, Transportation, Supply Chains, Export & Import, 
Secretary และ Operations โดยได้จ านวนทั้งหมด 100 แห่ง อย่างละ 10 ต าแหน่ง  

4. น าข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษ มาแบ่งตามในตาราง ได้แก่ ตัวเลข และทักษะภาษาอังกฤษออกมา 
โดยได้จ านวนทั้งหมด 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับ
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ 
 
 
 
 
 

1. ต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์    
2. ความต้องการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่ง
สายงานโลจิสติกส์ 

1. ด้านการฟัง 

2. ด้านการพูด 
3. ด้านการอ่าน 

4. ด้านการเขียน 

https://techsauce.co/tech-and-biz/jobsdb-10-best-corporate-2560
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/,%20Indeed.com
https://techsauce.co/tech-and-biz/jobsdb-10-best-corporate-2560
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/,%20Indeed.com
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ตารางท่ี 1  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Logistic จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Logistics Staff 
2. Logistic Administrator 
3. Logistics Specialist 
4. Logistic Officer 
5. Logistics Manager 
6. Logistics Supervisor 
7. Purchasing and Logistic manager 
8. Export Documentations Officer 
9. Import & Export (BOI) Supervisor 
10. Assistant Supply Chain Manager/Logistic Officer (Inbound) 

 

ตารางท่ี 2  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Sales จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Sales Manager 
2. Sales Support 
3. Sales Executive  
4. Sales Administrative Officer 
5. Export Sales Executive 
6. Senior Planning Manager in demand 
7. Senior Manager - Transport 
8. Air Freight Senior Sales Coordinate  
9. Air Freight Senior Sales Coordinator (Logistics) 
10. Asst. Export Sales Manager 

 

ตารางท่ี 3  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Customer Service จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Customer Service Representative 
2. Customer Service Officer (Export/Import) 
3. Customer Services Specialist (Airfreight Import) 
4. Customer Service Officer (Ocean Freight) 
5. Customer Service (Inbound Coordinator)  
6. Customer Coordinator Staff 
7. Customer Service Supervisor - Freight Forwarder 
8. Customs Clearance Officer 
9. Customer Service - Inter Company Business  
10. Customer Order Desk Manager (Supply Chain field) 
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ตารางท่ี 4  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Shipping จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Shipping Management Officer 
2. Shipping Officer 
3. Shipping/Receiving Manager 
4. Shipping Coordination Manager    
5. Junior Shipping Coordinator 
6. Shipping Specialist 
7. Shipping Clerk export documents 
8. Dispatch Controller (Section Manager Level) 
9. Ocean Operations Clerk (Export) 
10. Production control/Shipping - Staff 

 

ตารางท่ี 5  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Warehouse จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี 
1. Warehouse Manager  
2. Warehouse Supervisor 
3. Warehouse Administrator 
4. Assistant Warehouse Officer 
5. Assistant Manager - Warehouse & Operations 
6. Senior Contract Manager (Warehouse and transportation) 
7. Logistics/Warehouse Operations Specialist 
8. Inventory Control Officer (Warehouse Officer) 
9. Warehouse Staff 
10. Production Control Staff (Warehouse control) 

 
ตารางท่ี 6  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Transportation จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. Transport Planning Officer  
2. Transport Operation Section Manager 
3. Transportation Planner (Export and Last Mile Coordination) 
4. Transportation and Customs Specialist - Import 
5. Transportation Logistics Coordinator 
6. Assistant Transport Manager 
7. Delivery (Transportation) Manager  
8. Business Development Manager - Transportation Service Provider 
9. Business Development Supervisor (Sales -Transportation) 
10. Transportation Analyst - Supervisor  
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ตารางท่ี 7  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Supply Chains จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Supply Chains Officer 
2. Supply Chain Manager 
3. Supply Chain Planning Manager 
4. Lead Supply Chain Manager 
5. Supply Chain Analyst (Buyer / Planner / Production Control) 
6. Supply Chain Executive  
7. Supply Chain Engineer 
8. Supply Chain Supervisor 
9. Regional Supply Chain Project Manager 
10. Assistant Supply Chain Manager/Logistic Officer (Inbound) 

 
ตารางท่ี 8  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Import/Export จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. Export & Import Senior Staff 
2. Import - Export Staff to Assistant Chief  
3. Import/Export Supervisor 
4. Import Officer/Export Officer 
5. Import/Export Assistant and Customer Service 
6. Administrator (Import - Export) 
7. Merchandise Import – Export (Japanese) 
8. Exhibition Executive (Export) 
9. Ocean Export Operations Specialist 
10. Coordinate, Import & Export 

 

ตารางท่ี 9  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Secretary จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Executive Secretary 
2. Assistant Secretary 
3. Junior Executive Assistant (Secretary) 
4. Secretary to CEO 
5. Corporate Secretary 
6. Secretary and Administrative Officer 
7. Secretary to Managing Director (Foreigner)/ 
8. Secretary (Foreigner Boss) 
9. Secretary (Contractor) 
10. Secretary/Office Administrator 
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ตารางท่ี 10  แสดงกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง Operation จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. Trailer Operation Manager  
2. Event Operation Manager  
3. Supervisor- Operations 
4. Assistant Manager, Warehouse Operation  
5. Freight Customer Service and Operation (Sea/Air) 
6. Ocean Freight Operation Officer 
7. OPERATION OFFICER 
8. Operations Associate Officer 
9. Logistics/Warehouse Operations Specialist 
10. Operation Analyst  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 

โปรแกรม Microsoft Excel มีวิธีการวิจัยดังนี้  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โปรแกรมMicrosoft Excel ซึงเป็นโปรแกรมที่

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย และน ามาสร้างกราฟ น าเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง 
กราฟเส้น วงกลม ในรูปแบบต่าง ๆ อีกท้ังมีความถูกต้องแม่นย าสูงมาก และยังมีความสามารถด้านการค านวณ 
โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น      

2. ท าการแยกและวิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ คือ หาผลรวมของความ
ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ ใน 1 กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งสายงาน จาก 10 ในต าแหน่ง
นั้นว่า มีต าแหน่งใดบ้างที่มีความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดและน้อยที่สุด  ได้แก่ Logistic 10 
ต าแหน่ง, Sales 10 ต าแหน่ง, Customer Service 10 ต าแหน่ง, Shipping 10 ต าแหน่ง, Warehouse 10 
ต าแหน่ง, Transportation 10 ต าแหน่ง, Supply Chains 10 ต าแหน่ง, Export & Import 10 ต าแหน่ง 
Secretary 10 ต าแหน่ง และ Operations 10 ต าแหน่ง แล้วน ามาสรุปผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จากเว็บไซต์ส าหรับลงประกาศรับสมัครงานในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ 
2. ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากในต าแหน่งสายงาน Logistic, Sales, Customer Service, 

Shipping, Warehouse, Transportation, Supply Chains, Export & Import, Secretary และ 
Operations โดยจ านวนทั้งหมด 100 แห่ง แล้วน ามาแบ่งตามในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ละ 10 ต าแหน่ง 
ได้แก่ Logistic 10 ต าแหน่ง, Sales 10 ต าแหน่ง, Customer Service 10 ต าแหน่ง, Shipping 10 ต าแหน่ง, 
Warehouse 10 ต าแหน่ง, Transportation 10 ต าแหน่ง, Supply Chains 10 ต าแหน่ง, Export & Import 
10 ต าแหน่ง Secretary 10 ต าแหน่ง และ Operations 10 ต าแหน่ง 
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3. ใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาวิเคราะห์ตัวเลขทักษะภาษาอังกฤษของในต าแหน่งสายงานโลจิ
สติกส์ เพ่ือหาผลรวมของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์  และเพ่ือ
เปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ จากเว็บไซต์

ส าหรับลงประกาศรับสมัครงาน โดยการรวบรวมข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษที่มีความต้องการใช้ในต าแหน่งสาย
งานโลจิสติกส์ เมื่อได้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ทั้งหมดแล้ว  แล้วจึงได้ท าการวิเคราะห์
ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ และ
หาค่าผลรวมในแต่ละทักษะว่า ทักษะด้านไหนบ้างที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดและน้อยที่สุดใน
การเข้าท างาน โดยแยกใส่ในตารางโปรแกรม Microsoft Excel ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์  
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ โดยตารางแบ่ง

ได้เป็นข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ จ านวนทั้งหมด 10 ต าแหน่ง  

1. ผลการเปรียบเทียบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ จ าแนกระดับต าแหน่งงาน 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและค่าผลรวมของข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน (คน) การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยหาผลรวมใน 
1 กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งสายงาน จาก 10 ในต าแหน่งนั้นว่า มีต าแหน่งใดบ้างที่มีความต้องการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษมากที่สุดและน้อยที่สุด 

ประเภท 
การฟัง 

จ านวน (คน) 
การพูด 

จ านวน (คน) 
การอ่าน 

จ านวน (คน) 
การเขียน 

จ านวน (คน) 
Logistic 2 8 2 8 
Sales 2 8 2 7 
Customer Service - 6 - 8 
Shipping - 6 2 8 
Warehouse - 8 - 9 
Transportation - 5 1 9 
Supply Chain  - 8 1 9 
Export & Import - 8 - 8 
Secretary - 5 1 8 
Operations - 7 - 8 

รวม 4 69 9 82 
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จากผลการวิจัย ความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ จ านวนทั้งหมด 10 
ต าแหน่ง พบว่า ระดับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของในแต่ละต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ทักษะที่
ต้องการมากที่สุดและต้องการในทุกต าแหน่งงาน คือ ทักษะการเขียน โดยผลรวมทั้งหมด 82 ผลรวมของทักษะ
การเขียนทุกต าแหน่งที่ต้องการ และทักษะการพูด ผลรวมทั้งหมด 69 ผลรวมของทักษะการพูดทุกต าแหน่งที่
ต้องการเช่นกัน รองลงมา คือ ทักษะที่มีความต้องการน้อย คือ ทักษะการอ่าน ผลรวมทั้งหมด 9 ผลรวม และ
ทักษะการฟังที่มีความต้องการน้อยที่สุด ผลรวมทั้งหมด 4 ผลรวม ซึ่งต้องการเพียง 2 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง 
Logistic และ ต าแหน่ง Sales  

ผลจากการวิเคราะห์ในตาราง พบว่า แผนภูมิที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน Logistic 
 

 
 

จากตารางแผนภูมิที่ 1 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Logistic มีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการพูดกับการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวนละ 8 คน รองลงมา คือ ทักษะการฟังกับ
ทักษะการอ่าน จ านวนละ 2 คน ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน Sales 
 

 
 

จากตารางแผนภูมิที่ 2 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Sales มีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการพูด ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 คน และทักษะการเขียน ใช้อยู่ในระดับปานกลาง
จ านวน 7 คน รองลงมา คือ ทักษะการอ่าน ใช้อยู่ในระดับน้อย จ านวนละ 2 คน ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Customer Service 

 

 
 
จากตารางแผนภูมิที่ 3 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Customer Service มีการใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 คน รองลงมา คือ ทักษะการพูด ใช้อยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน 

แผนภูมิที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน 
Shipping 

 

 
 

จากตารางแผนภูมิที่ 4 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Shipping มีการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 คน และทักษะการพูด ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลางจ านวน 6 คน รองลงมา คือ ทักษะการอ่าน ใช้อยู่ในระดับน้อย จ านวนละ 2 คน ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 5 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Warehouse 

 

0 

6 

0 

8 

0

5

10

Customer Service

0 

6 

2 

8 

0

5

10

Shipping



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1149 

 
 

จากตารางแผนภูมิที่ 5 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Warehouse มีการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน และทักษะการพูด ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 8 คน 

แผนภูมิที่ 6 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Transportation 
 

 
 
จากตารางแผนภูมิที่ 6 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Transportation มีการใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 9  คน และทักษะการเขียน ใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน รองลงมา คือ ทักษะการอ่าน ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 7 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน 
Supply Chain  
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จากตารางแผนภูมิที่ 7 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Supply Chain มีการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 9 คน และทักษะการพูด ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 8 คน รองลงมา คือ ทักษะการอ่าน ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 8 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Export & Import  

 

 
 

จากตารางแผนภูมิที่ 8 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Export & Import มีการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการพูดกับการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับเท่าเทียมกัน จ านวนละ 8 คน  

แผนภูมิที่ 9 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Secretary 

 

 
 
จากตารางแผนภูมิที่ 9 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Secretary มีการใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 คน และทักษะการพูด ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 5 คน รองลงมา คือ ทักษะการอ่าน ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 คน ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 10 ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงาน  
Operations 
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จากตารางแผนภูมิที่ 10 พบว่า จากใน 10 กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง Operations มีการใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการเขียน ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 คน และทักษะการพูด ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 7 คน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณของความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิ

สติกส์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน พบว่า มีระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นต าแหน่ง Warehouse, Transportation, Supply Chain 
Export & Import และ Secretary ดังนั้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งงานจึงมีความส าคัญโดยมี
ความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Hutchinson & Waters (1987) ที่กล่าวถึง
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ดังเช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารระหว่างการท างานในหัวข้อการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล์ การใช้ภาษาในการสื่อสารในการ
ประชุม นอกจากนี้ยังอาจจะต้องรู้ความหมายโดยนัยของรูปประโยค หรือ ค าศัพท์ที่ใช้วงการธุรกิจเฉพาะอีก
ด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบตามระดับต าแหน่งงานพบว่า 

1.1 ในต าแหน่ง Warehouse มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียน 
อาทิเช่น เขียนอีเมล์ส่งเพ่ือให้ทางคลังสินค้าด าเนินการต่อ หรือสรุปรวบรวมข้อมูลการท างานของฝ่าย
คลังสินค้ารายงานให้ผู้บังคับบัญชา 

1.2 ในต าแหน่ง Transportation มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
เขียน อาทิเช่น ระบุและวิเคราะห์ปัญหาการขนส่งและพัฒนาและด าเนินการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนส่ง หรือสร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกหลายมิติส าหรับการขนส่ง  

1.3 ในต าแหน่ง Supply Chains มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
เขียน อาทิเช่น จัดท ารายงานและข้อมูลสรุปเพ่ือน าเสนอผู้บริหารทีม หรือวิเคราะห์ความต้องการวัตถุดิบ
ส าหรับการวางแผนการผลิตและการตัดสินใจ 
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1.4 ในต าแหน่ง Export & Import มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ  
การพูดกับทักษะการเขียน อาทิเช่น ท าเอกสารด้านน าเข้า-ส่งออก หรือติดต่อประสานงานราชการ เช่น กรม
ศุลกากร BOI 

1.5 ในต าแหน่ง Secretary มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียน 
อาทิเช่น จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและจัดการระบบเอกสารงานเข้า -ออก หรือเขียนจดหมาย
โต้ตอบและพิมพ์งานที่ส าคัญ 

2. การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ ได้แก่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผะอบ พวงน้อย บุปผา เสโตบล  นาตยา แก้วใส และวรรณี ศรีเพ็ญ 
(2546) ที่พบว่า เนื้อหาส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพที่มักใช้ในชีวิตการท างานจริง
นั้น ประกอบด้วยเนื้อหาพ้ืนฐาน 7 ประเด็นหลัก คือ (1) การแนะน าตัว และการทักทาย (2) การรับโทรศัพท์ 
(3) การอธิบาย ลักษณะงานหรือสินค้า (4) การรับค าสั่ง (5) การเขียนจดหมายสมัครงาน (6) การสัมภาษณ์งาน 
และ (7) การน าเสนอผลงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้ทักษะการพูดกับทักษะการเขียนมากที่สุดและใช้ทักษะการฟังกับทักษะการอ่านน้อยที่สุด  

จากผลการศึกษาดังกล่าวเห็นได้ว่า ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ในการ
ท างานในปัจจุบันมีความจ าเป็นต่อการท างานมากที่สุด พบว่า ในทักษะการพูดในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ 
ต้องการติดต่อประสานหรือพูดคุยกับลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่า งประเทศโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และในทักษะการเขียนในต าแหน่งสายงานโลจิสติกส์ต้องการเขียนค าสั่งหรือค าแนะน า
เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือส่งให้กับเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งให้กับหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
1. การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า ด้านทักษะการพูดกับทักษะการเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด อาจ

เป็นเพราะในต าแหน่งต้องการคนที่มีประสบการณ์เข้ามาในองค์กร รองลงมา โดยเฉพาะในด้านทักษะการฟัง
กับทักษะการอ่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด เพราะส่วนใหญ่เป็นปัญหา อาทิเช่น เกิดจากการไม่เข้าใจการสื่อสาร
ของลูกค้าหรือการรู้ค าศัพท์ที่น้อย ดังนั้น เพ่ือทีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ จึงควรมุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ทุกวัน เขียนอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น เพ่ือได้ให้มี
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป พบว่า จึงต้องมีการที่จะส ารวจข้อมูลลึกเข้าไปในเรื่องดังกล่าว
อีก อาทิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนสู่การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ตรงกับความ
เหมาะสมกับหน้าที่ในการท างาน โดยควรท าการวิจัยส ารวจความต้องการและเจตคติของบุคคลในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านโลจิสติกส์ เกี่ยวกับความส าคัญของภาษาอังกฤษในงานอาชีพและ
ชีวิตประจ าวันของบุคคลในสาขาอาชีพนั้น  
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3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท าการวิจัยโดยก าหนดตัวแปรเพ่ิมเติม เช่น ศึกษาด้านแรงจูงใจ 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่ท าให้เกิดความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะนั้นๆ มากกว่าทักษะอ่ืนๆ ของบุคคล
ในในสาขาอาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานด้านโลจิสติกส์  
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บทคัดย่อ 

ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะให้ความ
เพลิดเพลินแล้วยังรวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทประพันธ์ภาพยนตร์ที่แต่งขึ้นมาผ่านบทสนทนาของ
ตัวแสดงแต่ละคน 

ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มักจะมีค าสแลงและส านวนอยู่มากมายหลายชนิด ภาษาของค าสแลง
และส านวนเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้มีความหมายตรงตัว ส่วนมากเป็นภาษาที่วัยรุ่นมักใช้เพ่ือ
สื่อสารซึ่งกันและกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของค าและความหมายของค าสแลงและ
ส านวนที่ใช้ในภาพยนตร์ โดยศึกษาจากภาพยนตร์ที่ได้รับการจัดอันดับภาพยนตร์ท าเงินใน Box Office 
ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562 จ านวน 10 เรื่อง พบว่ามีข้อมูลค าสแลงในภาพยนตร์ทั้งหมด 52 ค า ซึ่ง
ค าที่ใช้ในภาพยนตร์มากที่สุดคือ “Ain’t” มีจ านวน 6 ประโยค, “Wanna” มี 5 ประโยค และ“Gonna” มี 4 
ประโยค  และยังพบว่ามีส านวนในภาพยนตร์ทั้งหมด 29 ส านวน ส านวนที่ใช้ในภาพยนตร์มากที่สุดคือ  “I 
could care less” มีจ านวนทั้งสิ้น 4 ประโยค, “Cart off” และ“Come at”  มีการใช้อย่างละ 3 ประโยค 
และ “I don't buy it”และ “Not even close” มีการใช้อย่างละ 2 ประโยค ทั้งนี้ยังมีค าสแลงและส านวนที่
น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าค าสแลงและส านวนที่พบมาเทียบกับเว็บไซต์ที่รวบรวมค าสแลงและ
ส านวนภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ท าให้เห็นความหมายและจ านวนความถี่ของค าสแลง
และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ภาษาอังกฤษในภาพยนตร์, ความหมายของค าแสลงและส านวน, ค าสแลงและส านวนในภาพยนตร์ 

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาเพื่อการวจิัยทางภาษาองักฤษธุรกิจ (ENL4910) ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2562 
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Abstract 

English movie is one of popular media from the past to present. It provides 
enjoyment and can be used as English learning sources through its written script 
communicated through conversation of the performers in the movie.  

Movies are a type of media that often has many types in them. Slang and idiom in 
the language of slang and idioms is informal and does not have exact meaning. Most 
teenagers use the language to communicate among others. The objective of this research is 
to study the characteristics of words and meanings of slang and idioms used in The research 
sample is taken from 10 movies ranked as money making movies in Box Office between 
2009 – 2019.  

The results show that there are 52 slang words in the sample movies. Most slang 
words used in the movie are "Ain’t" with a total of 6 sentences, “Wanna” with a total of 5 
sentences and “Gonna” with a total of 4 sentences. also found that there are 29 idiomatic 
expressions in the movies. The most used words in the film are "I could care less" with a 
total of 4 sentences, “Cart off”and“Come at” with a total of 3 sentences and “I don't buy 
it”,“Not even close” with a total of 2 sentences. There are still many interesting slang and 
idioms . This research uses slang and idioms compared to websites that compile slang words 
and idioms in English. By using Microsoft Excel to show the meaning and frequency of slang 
and idioms in English. For the benefit of learning English for further communication. 
 
Keywords : English language in movie , semantic of slang and idiom , slang and idiom in movie. 
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บทน า 
ในปัจจุบันภาพยนตร์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความ

สร้างสรรค์ทางความคิดของมนุษย์  โดยสะท้อนถึงบริบทของวิถีชีวิตและสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยผ่าน
มุมมองของภาพฉากต่างๆจากกล้องและบทสนทนา ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อส าคัญส าหรับการส่งสาร ข้อความ 
หรือแม้กระทั่งแนวคิดไปยังมวลชนจ านวนมาก โดยเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบของภาพยนตร์ อาทิ เช่น ฉาก 
ตัวละคร บท เป็นต้น (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์, 2553). และด้วยเหตุที่ภาพยนตร์เป็น เครื่องมือสื่อสารที่เป็น
ลักษณะของสื่อผสม  หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อศิลปะร่วม จึงท าให้ภาพยนตร์มี บทบาทในการสื่อ
ความหมายได้ดีกว่าสื่อแขนงอ่ืน (สุวารี  เจียมเงิน, 2532 : 4) 

ภาพยนตร์มีการจ าแนกหลายประเภทตามลักษณะต่างๆ เช่น จ าแนกตามลักษณะการน าเสนอ  
จ าแนกตามหน้าที่หลักของการสื่อสารและจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะที่ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสาร ในการสร้างภาพยนตร์ผู้สร้างจึงต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับสารหรือผู้รับชมเป็นหลัก  
(สมาน งามสนิท, 2530 : 178) 

มีงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุว่า ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษใน
ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะค าศัพท์ในภาพยนตร์  ซึ่งค าศัพท์ใน
ภาพยนตร์มักจะเกิดถ้อยค าหรือส านวนที่ใช้เพ่ือเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับ
กันว่าถูกต้อง หรือเรียกอีกอย่างว่าค าสแลง (Slang) และถ้อยค าส านวนที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัว หรือเรียกอีก
อย่างว่าส านวน (Idiom)  ที่เป็นการสร้างค าใหม่ ท าให้ภาษาอังกฤษมีวงศัพท์ที่กว้างขึ้นและแพร่หลายในสังคม
และสื่อต่างๆ อีกทั้งยังสามารถท าให้เกิดอรรถรสในการชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (กัญญนัช ชะนะจิตร, 
2560) 

ทั้งนี้ ค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาของคนในสังคมและ
ในด้านการศึกษา เพราะค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์นั้นมีความหมายที่เฉพาะ ซึ่งค าสแลงและ
ส านวนที่วัยรุ่นสร้างขึ้นมานั้น ก็เพ่ือที่จะใช้สื่อสารกันภายในกลุ่มและแพร่หลายในสื่อออนไลน์จึงท าให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจน ามาใช้ผิดรูปแบบของการเรียนการศึกษา (รมัณยา ทิพย์มณเฑียร, 
2559) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์ลักษณะและการใช้ค าสแลงและส านวน
ภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ จากสถิติ 10 อันดับภาพยนตร์ท าเงินใน Box Office เพ่ือทราบถึงลักษณะการใช้
ภาษาในภาพยนตร์ในช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจภาพยนตร์ที่โด่งดังและเป็น
ที่รู้จักทั่วโลก ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะภาษาในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้ท าวิจัยมีวัตถุประสงค์ต้องการจะศึกษาดังนี้ 
1) รวบรวมค าสแลงที่พบและตัวอย่างประโยคที่ใช้ค าสแลงในภาพยนตร์ 
2) ศึกษาความหมายของค าสแลงและส านวนที่พบในภาพยนตร์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการท าวิจัยศึกษาการใช้ค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - 

พ.ศ. 2562  จ านวน 10 เรื่อง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. การส ารวจข้อมูล 

1.1 ส ารวจข้อมูลภาพยนตร์จากการจัดอันดับภาพยนตร์ท าเงินใน Box Office จากเว็บไซต์ 
https://www.thailandboxoffice.com/  

1.2 ส ารวจบทประพันธ์บางส่วนจากภาพยนตร์ 10 เรื่อง ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562 ลง
โปรแกรม Microsoft Word  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 ศึกษาการใช้ค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ โดยการน าค าศัพท์ของค าสแลง

และส านวนที่พบมาเทียบกับเว็บไซต์ที่รวบรวมค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์
http://www.editorialwords.com/category/words-and-words-only/idioms-phrases/ และเว็บไซต์ 
https://www.scholarship.in.th/slang-all-the-time/   

2.2 หลังจากรวบรวมค าศัพทแ์ล้ว จึงน ามาแยกใช้ใส่ตารางของโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้
เห็นค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษ อีกทั้งให้เห็นจ านวนความถี่อย่างชัดเจน  จากนั้นให้ความหมายของค า
สแลงและส านวนที่พบ โดยน ามาเปรียบเทียบกับพจนานุกรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

1. Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/) 
2. Macmillan Dictionary (https://www.macmillandictionary.com/) 
3. Longdo Dictionary (https://dict.longdo.com/mobile/) 
4. Oxford  Dictionary (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/) 

 
ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1  แสดงอันดับความถ่ีของการใช้ค าสแลง (slang) เรียงจากมากไปน้อย 
อันดับ ค าสแลงท่ีพบ จ านวนที่พบ (ค า) 

1 Ain't 6 
2 Wanna 5 
3 Gonna 4 
4 What’s up? 4 
5 Damn 3 
6 Take it easy 3 
7 Suck 2 
8 Junker 2 
9 Rep  2 
10 Heads up! 2 
11 Dude 2 

https://www.thailandboxoffice.com/
https://www.scholarship.in.th/slang-all-the-time/


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1159 

อันดับ ค าสแลงท่ีพบ จ านวนที่พบ (ค า) 
12 Buzz off 1 
13 K 1 
14 Whack-job 1 
15 Wishy-washy 1 
16 Gem 1 
17 Fat-shaming 1 
18 Gourd 1 
19 Tube 1 
20 Pinch 1 
21 Young'un 1 
22 Messin 1 
23  Catchy 1 
24  Ruin 1 
25 Murry 1 
26 No sweat 1 

 
ผลจากการวิจัยค าสแลงในภาพยนตร์ สามารถแสดงจ านวนการใช้ค าแสลงในภาพยนตร์10 เรื่อง ได้

ตามตารางท่ี 1 และจะพบได้ว่า ค าสแลงอันดับที่ 12-26 มีการใช้ค าสแลงน้อยที่สุดในการจัดอันดับภาพยนตร์
ท าเงินใน Box Office ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562 จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งมีค าว่า Buzz off, K, 
Whack-job, Wishy-washy, Gem, Fat-shaming, Gourd, Tube,Pinch, Young'un, Messin, Catchy, 
Ruin, Murry และ No sweat ซึ่งมีค าละ 1 ประโยคเท่านั้น 
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ตารางท่ี 2  แสดงตัวอย่างประโยคและความหมายของการใช้ค าสแลง (slang) เรียงจากมากไปน้อย 
ค าสแลงท่ีพบ ความถี่ ตัวอย่างประโยค ความหมายของค าสแลง 

Ain't 6 -They killed a little frog 
that Ain't 
done nothing. 
- Roles damsel in distress 
ain’t wanna time to make 
the chimi. 

Ain't = is/am/are+not 
ในที่นี้คือ 
 - am not 
 - is not 
 

Wanna 5 Roles damsel in distress 
ain’t wanna time to make 
the chimi. 

Wanna = want to 

Gonna 4  - I'm not gonna fight you. 
You're my friend. 
 - I tell you what, that 
‘ gonna  Wear  real thin , 
real fast. 

Gonna = going to. 

What’s up? 4 Oh, hey. What’s up? I’m a 
superhero. 

What’s up? = How are 
you? 

 Damn 3  Damn right. Damn = curse 
Take it easy 3 I don’t have any plans this 

weekend.  I think I’ll take 
it easy. 

Take it easy = relax 

Suck 2  It’s good except it sucks 
so let me do the plan and 
that way it. 

Suck = very bad 

Junker 2 - I am just a junker,man. Junker = jalopy 
Rep  2  She’s got a rep. Rep = Reputation 

Heads up! 2  Heads up! We’re inbound. Heads up! = Be careful 
 Dude 2  Dude, just messin’ 

around. 
Dude = friend 

Buzz off 1  Never seem her. Buzz off. Buzz off = Push off 
K  1  Put a bounty on him ! 

Forty K 
 

1 K = 1000 
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จากตารางที่ 2 ที่ได้ท าการศึกษาภาพยนตร์จ านวน 10 เรื่อง พบว่ามีค าสแลงจ านวนทั้งหมด 52 ค า 

ผลการวิเคราะห์พบว่า มีการใช้ค าสแลงค าว่า “Ain’t” มากท่ีสุด จ านวน 6 ค า, ค าสแลงค าว่า “wanna” มี
การใช้ 5 ค า และค าว่า “gonna” และ “What’s up?”มีการใช้อย่างละ 4 ค า 
 

ค าสแลงท่ีพบ ความถี่ ตัวอย่างประโยค ความหมายของค าสแลง 
Whack-job 1   Just maybe ,we will be 

able to live full lives 
before that whack-job 
ever gets there. 

Whack-job = crazy 

Wishy-washy  1   Um, realize that make 
me seem Wishy-washy.  

Wishy-washy=irresolute 

Gem 1  You are a gem. You’ll 
have a beer. 

Gem = finest 

Fat-shaming 1  You are Fat-shaming a 
salad. 

Fat-shaming = criticism 

Gourd  1  And now he's a six-foot 
Gourd with cpliepsy. 

Gourd = useless 

Tube 
 

1   So he got a tube back to 
the office. 

Tube = Underground 

Pinch  1   OH! I don't think that 's 
true. I think he pinched it. 

Pinch = steal 

Young'un 1   That’s why I kept you on 
as a Young’un. 

Young'un = Young child 

 Messin 1  Dude, just messin’ 
around. 

Messin = messing 

 Catchy 1  You got a catchy name 
for..? 

Catchy = memorable 

 Ruin 1  Vicious I have a little bit 
of news don’t ruin my 
morning. 

Ruin = destroy 

 Murry 1  Eh…Murry, one small 
thing.  

Murry = Just a moment 

No sweat 1  It’s no sweat. No sweat = no problem 
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ตารางท่ี 3  แสดงอันดับความถ่ีของการใช้ส านวน (idiom) เรียงจากมากไปน้อย 
อันดับ  ส านวนที่พบ จ านวนที่พบ (ค า) 

1 I could care less 4 
2 Cart off 3 
3 Come at 3 
4 I don't buy it 2 
5 Not even close 2 
6 On the house 1 
7              Go over someone's head 1 
8 In the same boat 1 
9 Spur of the moment 1 
10 Take for granted 1 
11 On edge 1 
12 Roll off the tongue 1 
13 To the ground 1 
14 Every dog has its day 1 
15 To heel 1 
16 Over the top 1 
17 Lay low 1 
18    Have a row (with something or someone)  1 
19 Drift off 1 
20 Screw it 1 

 
ผลจากการวิจัยส านวนในภาพยนตร์ สามารถแสดงจ านวนการใช้ค าแสลงในภาพยนตร์10 เรื่อง ได้

ตามตารางที่ 3 และจะพบได้ว่า ส านวนอันดับที่ 6-20 มีการใช้ส านวนน้อยที่สุดในการจัดอันดับภาพยนตร์ท า
เงินใน Box Office ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562 จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งมีค าว่า On the house , Go 
over someone's head , In the same boat , Spur of the moment , Take for granted , On edge , 
Roll off the tongue , To the ground , Every dog has its day , To heel , Over the top, Lay low, 
Have a row (with something or someone) , Drift off และ Screw it ซึ่งมีค าละ 1 ประโยคเท่านั้น 
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ตารางท่ี 4  แสดงตัวอย่างประโยคและความหมายของการใช้ส านวน (idiom) เรียงจากมากไปน้อย 
ส านวนที่พบ ความถี่ ตัวอย่างประโยค ความหมายของส านวน 

I could care less 
 

4 I could care less whether you 
live or whether you die. 

I could care less =I don't care 

Cart off 3  You-you can't just cart off 
them. 

Cart off = remove 

Come at 3  And after they come at you... Come at = attack 
I don't buy it  2  I ain't buying it. I don't buy it = believe 

Not even close 2 Not even close Not even close = It not for 
real 

On the house  1  The man is dry. Give him one 
On the house, Ok?.See? 

On the house = free 

Go over someone's 
Head 

1 
 

 

 His people are completely 
literal. Metaphors are gonna go 
over his head. 

Go over someone's 
head = be baffling 

In the same boat  1  In a second, we’re gonna be in 
the same boat. 

In the same boat = in the 
same situation 

 Spur of the moment 1  This was not a Spur of the 
moment decision. 

Spur of the moment = on 
impulse 

Take for granted 1  Do not take me for granted. Take for granted = ungrateful 
On edge 1 On edge On edge = tense 

Roll off the tongue 
 

1  Doesn't really roll off the 
tongue, doesn't it? 

Roll off the tongue = 
articulation 

ส านวนที่พบ ความถี่ ตัวอย่างประโยค ความหมายของส านวน 
To the ground 

 
1  Dothraki heathens who will 

burn your villages to the ground. 
To the ground = To burn 
something 

Every dog has its day 1  After all, every dog has his day. Every dog has its day = every 
person has period of success 
or luck 

To heel 1 And bought the Seven kingdom 
to heel. 

To heel = subjugate 

Over the top 
 

1 I felt like the glaring was a little 
over the top. 

Over the top = excessive 

Lay low 1  well, look, you will stay here 
with us for few days, lay low. 

Lay low = weaken 

Have a row (with 
something or someone) 

1  Because I have a row in the 
shop with a chip and PIN 
machine. 
 

Have a row (with something 
or someone) = dispute 
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Drift off 1 Be in when I drift off I will 
dream about you. 

Drift off = Sleep 

Screw it 1 Screw it, I’m Iron Man. Screw it = forget it 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยค าสแลง ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 มีจ านวนและความหมายของค าสแลงที่พบใน

ภาพยนตร์จ านวน 10 เรื่อง พบว่ามีค าสแลงจ านวนทั้งสิ้น 52 ค า ประกอบไปด้วยค าสแลงที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ทั้งสิ้น 26 ค า จากการจัดอันดับภาพยนตร์ท าเงินใน Box Office ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 
2562  จ านวน 10 เรื่อง  โดยแต่ละค ามีจ านวนที่ใช้และความหมายในภาพยนตร์ เรียงจากจ านวนค าที่ใช้มาก
ที่สุดตามล าดับ อาทิเช่น 

1. Ain’t มีความหมายว่า is/am/are+not ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ไม่” มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ประโยค 
ตัวอย่างประโยค เช่น 

- They killed a little frog that Ain't done nothing. 
- Roles damsel in distress ain’t wanna time to make the chimi. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Guardians of the Galaxy 

2. Wanna หมายความว่า want to ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ต้องการที่จะ...” มีจ านวนทั้งสิน 5 
ประโยค ตัวอย่างประโยค เช่น  

- Roles damsel in distress ain’t wanna time to make the chimi. ประโยคนี้อยู่ใน
ภาพยนตร์ เรื่อง Deadpool  

3. Gonna มีความหมายว่า going to ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ก าลังจะ...” มีจ านวนทั้งสิ้น 4 
ประโยค 

ตัวอย่างประโยค เช่น 
- I'm not gonna fight you. You're my friend. 
- I tell you what,that ‘ gonna  Wear  real thin , real fast. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Guardians of the Galaxy 

4. What’s up? มีความหมายว่า How are you? ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “เป็นไงบ้าง”มีจ านวน
ทั้งสิ้น 4 ประโยค ตัวอย่างประโยค เช่น 

- Oh, hey. What’s up? I’m a superhero. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง Shazam 

5. Take it easy มีความหมายว่า ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “”มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ประโยค ตัวอย่าง
ประโยค เช่น 

- I don’t have any plans this weekend.  I think I’ll take it easy. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง Captain Marvel 

และจากผลการวิจัยส านวน ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 มีจ านวนและความหมายของส านวนที่พบใน
ภาพยนตร์จ านวน 10 เรื่อง พบว่ามีส านวนจ านวนทั้งสิ้น 29 ค า ประกอบไปด้วยส านวนที่ปรากฏในภาพยนตร์
ทั้งสิ้น 20 ค า จากการจัดอันดับภาพยนตร์ท าเงินใน Box Office ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2562  
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จ านวน 10 เรื่อง  โดยแต่ละค ามีจ านวนที่ใช้และความหมายในตัวอย่างภาพยนตร์ เรียงจากจ านวนค าที่ใช้มาก
ที่สุดตามล าดับ อาทิเช่น 

1. I could care less  มีความหมายว่า I don't care ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ไม่สนใจ” มีจ านวน
ทั้งสิ้น 4 ประโยค ตัวอย่างประโยค เช่น  

- I could care less =I don't care. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Guardians of the Galaxy 

2. Cart off มีความหมายว่า remove ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ลบออก” มีจ านวนทั้งสิ้น 3 ประโยค 
ตัวอย่างประโยค เช่น  

- You-you can't  just cart them off. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Gifted 

3. Come at มีความหมายว่า attack  ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “มาที่,โจมตี” มีจ านวนทั้งสิ้น 3 
ประโยค ตัวอย่างประโยค เช่น  

- And after they come at you. 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Gifted 

4. I don't buy it  มีความหมายว่า believe ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “เชื่อ” มีจ านวนทั้งสิ้น 2
ประโยค ตัวอย่างประโยค เช่น  

- I ain't buying it.  
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง The Guardians of the Galaxy 

5. On the house มีความหมายว่า free ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ฟรี” มีจ านวนทั้งสิ้น 1ประโยค 
ตัวอย่างประโยค เช่น  

- The man is dry. Give him one On the house, Ok?.See? 
ประโยคนี้อยู่ในภาพยนตร์ เรื่อง Blade Runner (2049) 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ ระหว่างช่วง พ.ศ.2552 - 
พ.ศ. 2562 จ านวน 10 เรื่อง นั้นเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับค าสแลง
และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในภาพยนตร์ โดยมีการยกตัวอย่างประโยคและให้ความหมายของค าสแลงและ
ส านวนภาษาอังกฤษ และจากผลการวิจัยพบว่า ค าสแลงที่พบในภาพยนตร์มากที่สุด มักใช้ค าว่า Ain’t และ
ส านวนที่พบในภาพยนตร์มากที่สุด มักใช้ค าว่า I could care less ซึ่งจากการวิเคราะห์ความหมายของค า
สแลงและส านวนภาษาอังกฤษ โดยการน ามาเปรียบเทียบกับพจนานุกรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

1. Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/) 
2. Macmillan Dictionary (https://www.macmillandictionary.com/) 
3. Longdo Dictionary (https://dict.longdo.com/mobile/) 
4. Oxford Dictionary (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/) 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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พบว่า การใช้ค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์นั้นจะต้องค านึงถึงความหมายในบริบท
ของภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เพ่ือให้สอดคล้องกับส่วนต่างๆของประโยคในภาพยนตร์และเพ่ืออรรถรสในการ
ชมภาพยนตร์  อีกทั้งการศึกษาค าศัพท์และความหมายของค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์นั้น 
ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับค าสแลงและส านวนภาษาอังกฤษและยัง
สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดอีีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพียงความหมายของค าสแลงและส านวนจากภาพยนตร์ในเบื้องต้นที่สื่อถึง

การศึกษาภาษาในภาพยนตร์ โดยเน้นไปที่การศึกษาค าสแลงและส านวนที่มักจะพบอยู่ในภาพยนตร์เท่านั้น ซึ่ง
แท้จริงแล้วยังมีค าสแลงและส านวนอีกเป็นจ านวนมากที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและสามารถศึกษาได้ 
ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นต่อไปจึงสามารถศึกษาค าสแลงที่น่าสนใจอาทิเช่น ค าสแลงในเพลง ค าสแลงในละคร ค า
สแลงในนิตยสาร หรือค าสแลงที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะได้ผลลัพธ์เหมือนหรือแตกต่างกันไป 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีสวัสดิการมากมาย จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าอาชีพ
ข้าราชการเป็นอาชีพอันดับ 6 ที่เด็กไทยสนใจท างานในอนาคต อย่างไรก็ตามการสอบเข้ารับราชการนั้นต้อง
ผ่านการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง คือข้อสอบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทั้งนี้จากการส ารวจ
พบว่าผู้สอบส่วนใหญ่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า อาจมีสาเหตุหลักมาจากการไม่รู้ค าศัพท์และ
หน้าที่ของค า (Part of speech) การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหน้าที่ของค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ 
ก.พ. และศึกษาค าศัพท์ที่ปรากฏบ่อยในข้อสอบทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถหาข้อสอบจริงได้จึงใช้
ข้อสอบเสมือนจริงที่เก็บจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ผู้วิจัยศึกษาค าศัพท์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์  
(AntConc version 3.5.7 2018) เพ่ือช่วยระบุค าศัพท์ที่ปรากฏบ่อยในข้อสอบ ผลการวิจัยพบว่าหน้าที่ของค า
ที่ปรากฏบ่อยที่สุดคือ ค านาม และ ค ากริยา ในส่วนของค าศัพท์ที่พบมักเกี่ยวข้องกับบริบทในการท างานเป็น
ส่วนมาก นอกจากนี้ผลวิจัยยังท าให้ทราบถึงค าศัพท์ในหมวดต่างๆที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการท าข้อสอบ
ก.พ. ทั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของหน้าที่ของค าศัพท์ (Part of Speech) ที่พบในแต่ละค า  
 
ค าส าคัญ : ข้อสอบก.พ., หน้าที่ของค า, ค าศัพท,์ โปรแกรมส าเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์   

                                                           
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาเพื่อการวจิัยทางภาษาองักฤษธุรกิจ (ENL4910) ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2562 
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Abstract 

Nowadays, civil servants are still considered a stable career with welfare. From the 
initial survey, it was found that civil servants are still popular among Thai students. To be 
able to work as civil servants, the Civil Service Commission Examination (Gor-Por) must be 
passed. In order to pass the exam, the test takers need to have a knowledge vocabulary. 
The purpose of this research is to study the Part of Speech of the vocabulary in the Gor-Por 
examination and to study the vocabulary that appears frequently in the tests. Since the 
researchers are not able to find the real test, wed used the virtual exam from the trusted 
websites. We studied vocabulary by using the AntConc version 3.5.7 2018 to help identify 
the words that appear frequently in the tests. The results show that the function of the 
words that appear most often is nouns and verbs, and the frequent vocabularies found in 
the tests are often associated with work context. In addition, the research results also 
provide knowledge of vocabulary in various categories that are important and necessary for 
taking the Gor-Por exam. It also points out that one word usually has more than one part of 
speech. 

 
Keywords : Gor Por test, part of speech, vocabulary, AntConc 
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บทน า 

ปัจจุบันข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มั่นคงและยังมีสวัสดิการที่มากมาย นอกจากนี้การส ารวจเด็ก
นักเรียนในสถาบันการสอน The Act ในปี 2560 พบว่าอาชีพข้าราชเป็นอาชีพอันดับ 6 ที่เด็กไทยสนใจที่จะ
ท างานในอนาคต แสดงให้เห็นว่ามีเด็กไทยอยู่จ านวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในอาชีพการรับราชการ อย่างไรก็
ตามการจะเข้ารับราชการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะต้องท าการสอบบรรจุเข้าเพ่ือรับราชการก่อนจึงจะ
สามารถเข้ารับราชการได้ ในหน่วยงานของราชการนั้นจะใช้ข้อสอบกลางในการวัดความรู้และความสามารถ
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งข้อสอบกลางคือข้อสอบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  

ข้อสอบก.พ. คือ ข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาท างานให้กับหน่วยงานราชการ เพ่ือให้
สามารถท างานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคด้วยกันได้แก่ ภาค ก. 
ภาค ข. และ ภาค ค. ในส่วนของภาค ก. มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดความรู้ทั่วไป โดยข้อสอบนั้นมีจ านวน 85 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 3 รายวิชาด้วยกันได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไปจ านวน 40 ข้อ วิชาภาษาไทย 20 ข้อ และวิชา
ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ ในส่วนของ ภาค ข. เป็นการสอบบรรจุเข้ารับต าแหน่งเฉพาะทาง เช่น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการทหารหรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งเนื้อหาในการสอบจะแตกต่างกันออกไปตาม
ความถนัดของสายงานและต าแหน่ง ขณะทีภ่าค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์  

การสอบในส่วนของภาค ก. รายวิชาที่ผู้สอบมักได้คะแนนต่ าคือข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบ
แบ่งออกเป็น  4 ส่วน ได้แก่ 1.การอ่าน 2.บทสนทนา 3.ไวยากรณ์ และ 4.ค าศัพท์ ในส่วนของรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าค าศัพท์มีความส าคัญต่อการท าข้อสอบทั้งในส่วนของค าศัพท์และข้อสอบส่วนอ่ืนๆ 
เนื่องจากค าศัพท์นั้นจะปรากฏให้เห็นในทุกส่วนของข้อสอบ ค าศัพท์ถือเป็นสิ่งส าคัญมากไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การท างานและในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการสอนค าศัพท์จึงถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เนื่องจากค าศัพท์นั้นเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาที่ส าคัญที่สุดในบรรดาองค์ประกอบต่างๆของภาษา ดังนั้นค าศัพท์ถือเป็นสิ่งที่
ส าคัญของทุกภาษา Ghadessy (2000) 

ปัจจุบันได้มีการจัดท าหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ แต่จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าไม่มีการสรุปค าศัพทท์ี่พบบ่อยในข้อสอบก.พ. ภาค ก. ในหนังสือ
เตรียมสอบ แตอ่าจพบบ้างบนเว็บไซต์ของสถาบันติวสอบต่างๆ แตม่ีอยู่จ านวนน้อยมาก  

นอกจากนั้นในหนังสือเตรียมสอบไม่ได้ให้ความส าคัญกับหน้าที่ของค า (Part of speech) ซึ่งมีส่วน
ส าคัญต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ เพราะการทราบหน้าที่ของค าจะช่วยให้ผู้ท าข้อสอบสามารถท าข้อสอบได้ถูกต้อง
มากขึ้น เนื่องจากหน้าที่ของค าศัพท์นั้นถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ  (จ ารัก ซื่อตรง, 2555)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของ ค าศัพท์ และ หน้าที่ของค า (Part of speech) ในข้อสอบ 
ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ  โดยจะศึกษาค าศัพท์และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ทราบถึงหมวดหมู่ของ
ค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ เพื่อช่วยให้ผู้ท าข้อสอบได้เห็นประเภทของค าศัพท์ที่มักปรากฏในข้อสอบและช่วย
ให้ผู้สอบสามารถเตรียมตัวในการสอบได้ดียิ่งขึ้น (Cameron, 2001 และ Nation, 2001)   

การศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ  
โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และวิเคราะห์หาหน้าที่ของค าศัพท์ที่พบบ่อย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์หน้าที่ของค า (Part of speech) ที่พบบ่อยในข้อสอบส่วนค าศัพท์ 
2. เพ่ือศึกษาหาความถีแ่ละแบ่งหมวดหมู่ของค าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับค าศัพท์และหน้าที่ของค า ผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดย
เสนอหัวข้อตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค าศัพท์ 
ธีรพบ สยามพันธ์ (2550 : ออนไลน์) กล่าวว่า การที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ด้านค าศัพท์ ค าศัพท์นั้นถือเป็นพ้ืนฐานทางภาษาและเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เป็นอันดับแรกเพราะค าศัพท์นั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอันดับแรกในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นการศึกษาค าศัพท์จึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ วรรณพร ศิลาขาว 
(2539:16) 

ค าศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรมส่วนใหญ่นั้นมีจ านวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ได้ทุกค า 
แต่การที่จะจ าค าศัพทไ์ด้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและรูปแบบในการจ า โดยรูปแบบการจ านั้นมี
อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการจ าจากภาพ หรือ การจัดค าเป็นหมวดหมู่  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดหมวดหมู่
ค าศัพท์ โดยการแบง่ค าศัพท์เป็นหมวดหมู่นั้นถือเป็นวิธีหนึ่งในการจดจ าค าศัพท์ได้ดีเช่นกัน (ธีรพบ สยามพันธ์, 
2550) 

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของค าศัพท์ (Part of speech) 
Nunan (2004) กล่าวว่า การเรียนรู้ไวยากรณจ์ะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน ได้ดี พ้ืนฐานของไวยากรณ์ได้แก่หน้าที่ของค า (Part of speech) โดยกลวิธีที่สามารถช่วย
ให้สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ควบคู่ไปกับไวยากรณ์ได ้คือการวิเคราะห์หน้าที่ของค า (Nation, 2001)  

จึงอาจสรุปได้ว่าสิ่งที่ส าคัญในการ ฟัง พูด อ่านและเขียน คือ ความรู้ด้านค าศัพท์และหน้าที่ของค า 
หากรู้หน้าที่ของค า ก็จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจรูปแบบของค าและประโยค และยังสามารถ
ใช้ภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ Canale (1980) 

วิธีการด าเนินงาน 
รวบรวมข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. จ านวน 10 ชุด และ ท าการวิเคราะห์โดยการหาความถี่ของหน้าที่

ค าศัพท์ (Part of speech) และวิเคราะห์หน้าที่ของค า (Part of speech) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยค้นหาตัวอย่างข้อสอบได้ทั้งหมด 8 เว็บ แต่เนื่องจากข้อมูลของข้อสอบในแต่ละเว็บนั้นมีจ านวน

ข้อที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกมาเพียงแค่ 3 เว็บ โดยเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือและมีความเที่ยงตรงของข้อสอบ 
เนื่องจากข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบความเสมือนจริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกข้อสอบ ก.พ. ภาค ก รายวิชา
ภาษาอังกฤษมาทั้งหมด 10 ชุด โดยน ามาจากเว็บไซต์ดังนี ้
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ผู้วิจัยเลือกใช้ 3 เว็บไซต์นี้ เนื่องจาก 2 เว็บไซต์แรกนั้นมีการอธิบายข้อสอบและค าตอบที่ชัดเจนให้
แนวคิดท่ีเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังเป็นเว็บไซต์สถาบันการสอนที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานต่างๆในการสอนให้ผู้
เข้าเรียนกวดวิชาที่สถาบันเหล่านี้สามารถท าข้อสอบก.พ.ได้คะแนนที่สูงตามที่เกณฑ์ต้องการ ในส่วนของ
เว็บไซต์ที่ 3 เป็นเว็บไซต์ประจ าจังหวัดอุดรธานี เป็นกระบอกเสียงในการหางานและมีแนวทางในการเตรียม
สอบรวมถึงแนวข้อสอบให้อย่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 

ในข้อสอบแต่ละชุดมีองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันได้แก่การอ่าน (40%) บทสนทนา (20%) ไวยากรณ์ 
(20%) และ ค าศัพท์ (20%) รวมทั้งหมด 50 คะแนน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 โปรแกรมส าเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์ (Concordance : AntConc version 3.5.7 2018) เป็น

โปรแกรมใช้ในการเปรียบเทียบ หรือ วิเคราะห์ความถี่และจัดประเภทของค าในคลังข้อมูลภาษา นอกจากนั้น
โปรแกรม AntConc ยังเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวโหลดได้ฟรีและประมวลผลอย่างรวดเร็วใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก (Anthony, 2013) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกโปรแกรม AntConc เพ่ือหาความถี่ของค าศัพท ์

2.2 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางค านวณหรือที่เรียกว่า เสปรตชีต 
(Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง,การค านวณ, 
การวิเคราะห์และการน าเสนอหรือรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกโปรแกรม 
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์หน้าที่และหมวดหมู่ของค าศัพท์ โดยท าการแสดงผลในรูปแบบตาราง 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าไฟล์ข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมในโปรแกรม Microsoft word เข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูป

แอนท์ไฟล์คอนเวอเตอร์ (AntFlieConverter) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการแปลงไฟล์ข้อมูลให้เป็นไฟล์ txt. เพ่ือใช้
ในการประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์ (Concordance : AntConc) 

3.2 น าไฟล์ txt. เข้าสู่โปรแกรมส าเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์ (Concordance : AntConc) เพ่ือหา
ค่าความถี่ของค าศัพท์ โดยการคลิกที่เมนู word list แล้วกด start จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลออกมา 
แล้วท าการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยผู้ท าวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใน
การศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 ส่วนที่ 1 ใช้ Microsoft Excel 2010 ในการวิเคราะห์หน้าที่ของค า (Part of speech) 
ที่พบมากที่สุด โดยพิจารณาเฉพาะค าตอบในส่วนของค าศัพท์  

3.2.2 ส่วนที่ 2 ใช้ Microsoft Excel 2010 เพ่ือจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ โดยเลือก
ค าศัพท์จ านวน 600 ค าแรก จากทุกส่วนของข้อสอบ ที่มีค่าความถีสู่งที่สุด 

3.3 น าหน้าที่ค าศัพท์ (Part of speech) ที่พบในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ แบ่ง
ลักษณะใน Microsoft Excel 2010  

3.4 น าเสนอผลในรูปแบบตาราง 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ  
จากศึกษาหน้าที่ของค าศัพท์ (Part of speech) ในข้อสอบก.พ. ภาค ก. รายวิชาภาษาอังกฤษ โดย

พิจารณาเฉพาะค าตอบในส่วนของค าศัพท์ นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์ความถี่ของค าศัพท์และแบ่งหมวดหมู่
ของค าศัพท์ในข้อสอบก.พ. ภาค ก. รายวิชาภาษาอังกฤษ ออกเป็น 13 หมวดหมู่ด้วยกัน โดยพิจารณาจาก
ค าศัพท์ทุกส่วนได้ดังนี้ 

1. ผลของการศึกษาหน้าที่ของค า (Part of speech) โดยพิจารณาเฉพาะค าตอบในส่วนค าศัพท ์
 

ตารางท่ี 1  ความถีข่องหน้าที่ของค าศัพท์ที่พบในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ  
หน้าที่ของค า ความถี่ ตัวอย่าง 

 
 

Noun  

 
 

21 

The president is planning for a new …………...to run 
our company 
1. vision            2. method 
3. investment    4. decision 

 
 

Verb 

 
 

20 

If they can buy personal computers, they should 
also be able to ………the software.                  
1. plan             2. advise 
3. afford          4. arrange  

 
 

Adjective 

 
 
7 

Mr. Somchai graduated in Engineering with………. 
degree from Oxford University.                               
1. master         2. Mister 
3. minor           4. major 

 
Adverb 

 
1 

Walking briskly is a way of exercise. 
1.continuously  2.slowly 
3.quickly          4.widely 

 
 

Conjunction 

 
 
1 

Judy was very sick yesterday; ........... she went to 
work and stayed in her office all day. 
1. furthermore   2. In addition    
3. consequently 4. nonetheless 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าหน้าที่ของค าศัพท์มีความถี่สูงสุดคือ ค านาม และ ค ากริยา รองลงมา คือ 

ค าคุณศัพท์ และพบบ้างในส่วนของค าขยายกริยา และ ค าสันธาน เป็นการแสดงให้เห็นว่าค านาม นั้นมี
ความส าคัญมากในการท าข้อสอบก.พ. นอกจากมีความส าคัญทางด้านข้อสอบแล้ว ยังส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน
และการท างานอีกด้วย เนื่องจากค าที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นส่วนมากแล้วเป็นค านาม เช่น สถานที่ สิ่งของ เครื่องใช้ 
อาหารการกินต่างๆ 
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 2. ผลการวิเคราะห์ Part of speech ของค าที่พบในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ 
(พิจารณาเฉพาะในส่วนของค าศัพท)์  
 
ตารางที่ 2  ค าศัพท์และหน้าที่ของค าที่ปรากฏในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ (พิจารณาเฉพาะใน
ส่วนของค าศัพท์) บางค าสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ มีดังนี้ 

ล าดับ 
ค าศัพท์และ Part of 

speech ที่ปรากฏในข้อสอบ 

นอกเหนือจากที่ปรากฏสามารถเป็น 
Part of speech ได้ดังนี้ 

Noun Verb Adjective Adverb 
1 Springboard (n.)     
2 Venison (n.)     
3 Foundation (n.)     
4 Odor (n.)     
5 Waterway (n.)      
6 Confluence (n.)     
7 Method (n.)     
8 Customer (n.)     
9 Version (n.)     
10 Behaviour (n.)     
11 Breed (n.)     
12 Gesture (n.)     
13 Auction (n.)     
14 Risk (n.)     
15 Cash (n.)     
16 Function (n.)     
17 Taste (n.)     
18 Storm (n.)     
19 Criminal (n.)     
20 Boss (n.)     
21 Fine (n.)     
22 Continue (v.)     
23 Approve (v.)     
24 Attend (v.)     
25 Afford (v.)     
26 Repair (v.)     
27 Apologize (v.)     
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ล าดับ 
ค าศัพท์และ Part of 

speech ที่ปรากฏในข้อสอบ 

นอกเหนือจากที่ปรากฏสามารถเป็น 
Part of speech ได้ดังนี้ 

Noun Verb Adjective Adverb 
28 Discover (v.)     
29 Protect (v.)     
30 Seen (v.)     
31 Reside (v.)      
32 Step down (phrv.)     
33 Take over (phrv.)     
34 Queue up (phrv.)     
35 Complicated (v.)     
36 Refuse (v.)     
37 Fold (v.)     
38 Hope (v.)     
39 Weigh (v.)     
40 Encourage (v.)     
41 Rattle (v.)     
42 Obvious (adj.)     
43 Fertile (adj.)     
44 Easy (adj.)     
45 Temporary (adj.)     
46 Similar (adj.)     
47 Doubtful (adj.)     
48 Master (adj.)     

 
จากตารางที่ 2 จากค าศัพท์ 48 ค าที่ปรากฏนั้น พบว่าเป็นค านาม และ ค ากริยา มีจ านวนที่

ค่อนข้างมาก โดยพบค านาม มีจ านวนทั้งหมด 21 ค า คิดเป็น 43.75%  ค ากริยา มีจ านวนทั้งหมด 20 ค า คิด
เป็น 41.66% และ ค าคุณศัพท์ มีจ านวนทั้งหมด 7 ค า คิดเป็น 3.36% นอกจากนี้ยังพบค าศัพท์จากจ านวน 
48 ค า ที่สามารถเป็นได้มากกว่า 1 หน้าที่ มีจ านวน 21 ค า คิดเป็น 43.75 % ซึ่งถือว่ามีอยู่จ านวนไม่น้อย   

นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สอบเกิดความสับสน เนื่องจากค า 1 ค า สามารถมีได้หลาย
ความหมาย ยกตัวอย่างเช่น Fine เป็นได้ทั้ง N, Adj. และ V. โดยมีความหมายดังนี้ N.= เบี้ยปรับ  Adj.= ดี, 
เลิศ, วิจิตร  V.= ปรับ, ปรับโทษ  Adv.= ก็ได้ 

และบางค าไม่สามารถสังเกตได้จาก Prefix หรือ Suffix เช่นค าว่า Temporary และ Discover       
ซ่ึงในข้อสอบ Temporary ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ และ Discover ท าหน้าที่เป็นค ากริยา แต่คนส่วนใหญ่มัก
คิดว่าเป็นค านาม เนื่องจากดูจากรูปร่างหน้าตาของค าศัพท์ที่ลงท้าย –ry และ –er  
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ดังนั้นอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สอบมีความสับสนในการท าข้อสอบเนื่องจากขาดความเข้าใจใน
เรื่องของ Part of speech  นอกจากนี้ Part of speech ยังเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์และเป็นสิ่งส าคัญ 
อย่างมากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับที่ Canale (1980) กล่าวว่า หากรู้โครงสร้างไวยากรณ์ดีนั้น
จะช่วยให้ผู้พูดสามารถเข้าใจรูปแบบของค าและประโยค นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารได้อย่างถูกไวยากรณ์   
อีกด้วย  

3. ผลการวิเคราะห์ค าศัพท์ จากข้อสอบเสมือนจริง 10 ชุด พบค าที่มีค่าความถี่ สูงสุด 20 อันดับแรก 
 

ตารางที่ 3  ความถีข่องค าศัพท์ที่พบมากที่สุดในข้อสอบ ก.พ. จากข้อสอบ  
ล าดับที่ ความถี่ ค าศัพท ์

1 518 the 
2 327 to 
3 240 a 
4 198 company 
5 178 is 
6 173 you 
7 169 in 
8 151 i 
9 145 of 
10 143 and 
11 99 it 
12 88 that 
13 78 are 
14 76 for 
15 66 be 
16 64 on 
17 60 have 
18 55 from 
19 54 at 
20 54 what 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นค าที่มีความถี่ในการพบมากที่สุด คือค าประเภท Function words ได้แก่ 

the, to, a, is, you เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาในข้อสอบนั้น มักใช้ค าเหล่านี้เป็นการขึ้นต้น 
หรือ การเชื่อมในประโยค  และ รองลงมาคือค าประเภท Content words ได้แก่ company ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าข้อสอบนั้นมีการออกข้อสอบในเรื่ องของการท างานอยู่เป็น
จ านวนมากเช่นกัน  
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4. หมวดหมู่ของค าศัพท์ท้ังหมด 13 หมวดหมู่ ที่พบในข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ 10 ชุด 
 
ตารางท่ี 4  หมวดหมู่ของค าศัพท์ที่พบในข้อสอบ ก.พ. 
ล าดับที ่ หมวดหมู่ของค าศัพท ์ ค าศัพท์ (ความถี่) 

1 การท างาน 

company(198), letter(19), meeting(18), send(16), 
work(15), public(11), office(10) process(8), email(8), 
working(7), attend(6), experience(6), goal(6), informal(6), 
address(4), invite(4), specialist(4) 

2 การศึกษา 
education(35), school(25), reading(15), students(11) 
learning(8), teach(7), book(5), 
homework (5), teacher(5), study(5) 

3 ค าระบุเวลา / วัน / เดือน/ ปี รวมถึง ฤดู 
time(25), year(8), days(8), today(8), week(8), whether(6), 
rain(5), summer(4), November(4) 

4 การซื้อและขาย 
money(12), pay(10), buy(7), customer(7), goods(5), 
expenses(4), free(4), price(4), product(4) 

5 การท่องเที่ยว 
tour(6), plan(5), way(5), ticket(5), tourist(5), passport(4), 
accommodation(4), airport(4), guide(3) 

6 สังคมและรัฐบาล 
government(10), population(8), social(7), party(6), 
president(6), against(6), interrupt(6), political(5) 

7 เครื่องประดับ/สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน 
closet(6), jewelry(5), house(4), oil(4), bath(4), bag(3), 
diamond(3) 

8 ครอบครัวและความสัมพันธ์ family(13), children(12), mother(8), friend(8), child(6) 

9 ประเทศและทวีป 
country (10), America (7), Thailand (6),  
India (6) 

10 อาหารและยา restaurant(10), broccoli(8), eat(6), order(6), drugs(4) 
11 กีฬาและสุขภาพ life(9), health(7), body(7), cancer(5), football(5) 

12 การสื่อสาร 
language(22), telling(10), Thai(19),  
calling(6) 

13 การขนส่ง bus(4), arrived(4), delivery(4), drive(3) 
 
จากตารางที่ 6 จากการแบ่งค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ แสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่ค าศัพท์ที่พบมากที่สุด คือ 

หมวดหมู่การท างาน ซึ่งมีค าศัพท์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานเช่น company, letter, meeting, work, 
process and attend  รองลงมาคือหมวดหมู่ทั่วไปและหมวดหมู่การศึกษา แสดงให้เห็นว่าข้อสอบก.พ. ภาค 
ก. วิชาภาษาอังกฤษนั้นมักออกข้อสอบในเรื่องของการท างานเป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบค าศัพท์
จ านวนไม่น้อยในหมวดหมู่อ่ืนๆ เป็นการชี้ให้เห็นว่าค าศัพท์หมวดหมู่อ่ืนๆก็มีความส าคัญเช่นกัน    
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สรุปผลการวิจัย 
ผลวิจัยครั้งนีพ้บหน้าที่ของค าโดยพิจารณาเฉพาะค าตอบในส่วนของค าศัพท์แสดงให้เห็นว่าหน้าที่ของ

ค าที่มักใช้ในการออกข้อสอบมีด้วยกัน มี 3 ประเภท ได้แก่ ค านาม, ค ากริยา และ ค าคุณศัพท์ ประเภทที่พบ
มากที่สุดคือ ค านาม และ กริยา งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่านักศึกษาไทยมักประสบปัญหาในเรื่องของค าคุณศัพท์ 
(Intratat, 2001) พบว่าค าคุณศัพท์เป็นหนึ่งในภาษาอังกฤษที่นักศึกษาไทยไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ 
เนื่องจากนักศึกษาไทยมักเข้าใจผิดว่าค าคุณศัพท์ภาษาอังกฤษคือค ากริยาจึงส่งผลให้เกิดการใช้ค าคุณศัพท์ใน
ลักษณะที่ผิดไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันข้อสอบก.พ.มักจะออกในเรื่องของค านามและค ากริยา ดังนั้นอาจเป็น
การแสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้สอบท าข้อสอบไม่ได้นั้นเกิดจากความสับสนที่ค าศัพท์บางค านั้นสามารถมีได้มากกว่า
หนึ่งความหมาย   

การวิเคราะห์ความถี่ของค าศัพท์ 600 ค าแรกที่มีค่าถี่สูงสุด แบ่งเป็นมีค าที่บอกเนื้อหา ได้แก่    
ค านาม, ค ากริยา, ค าคุณศัพท์ จ านวน 110 ค า และเป็นค าที่ไม่ได้บอกเนื้อหาได้แก่ ค ากริยาวิเศษ, ค าบุพบท, 
ค าสรรพนาม และ ค าน าหน้านาม จ านวน 590 ค า ค าที่บอกเนื้อหาสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ 13 หมวดหมู่         
ผลวิจัยพบว่าหมวดการท างานมีการใช้ค าศัพท์จ านวนมากที่สุด รองลงมาคือหมวดการศึกษา หมวดค าระบุ
เวลา / วัน / เดือน/ ปี รวมถึง ฤดู, การซื้อและขาย, การท่องเที่ยว, สังคมและรัฐบาล, เครื่องประดับ/สิ่งของ
เครื่องใช้ภายในบ้าน, ครอบครัวและความสัมพันธ์, ประเทศและทวีป และพบบ้างใน อาหารและยา, กีฬาและ
สุขภาพ, การสื่อสาร และ การขนส่ง  

พบว่าบางหมวดหมู่นั้นมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับการท างาน และ บางหมวดหมู่อาจไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรงหรือมากนัก เช่น หมวดหมู่ของ อาหารและยา หรือ สุขภาพและกีฬา แต่ยังมี
ค าศัพท์หมวดหมูน่ี้ปรากฏในข้อสอบให้พบ ดังนั้นอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าค าศัพท์นั้นสามารถน ามาใช้ได้ทุก
ค า  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดก็ตามในชีวิตประจ าวันรวมถึงการท างานเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากวิจัยนี้ศึกษาเพียงแค่หน้าที่ของค า (part of 
speech) และค าศัพท์ที่พบในข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ โดยการแบ่งค าศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ 
13 หมวดหมู่ด้วยกัน นอกจากนี้ควรมีการวิจัยในส่วนอ่ืนๆของข้อสอบเพ่ิมเติม เช่น ไวยากรณ์ การอ่าน และ 
บทสนทนา หรืออาจเพิ่มหมวดหมู่ของค าศัพท์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน 

นอกจากนีก้ารน าข้อมูลไปใช้นั้น สามารถน าการวิเคราะห์ค าศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเตรียมตัวสอบข้อสอบก.พ. ภาค. ก วิชาภาษาอังกฤษ โดยการค้นหาเว็บแบบฝึกหัดในการท าเพ่ือให้
คุ้นเคยกับค าศัพท์เหล่านี้จนสามารถจ าความหมายของค าศัพท์และสามารถเดาเนื้อหาในข้อสอบก.พ. ภาค ก. 
ได ้นอกจากนั้นอาจารย์หรือครูยังคงต้องค านึงถึงหน้าที่ของค า(Part of speech) เนื่องจากมีความส าคัญต่อกา
เรียนรู้อย่างมาก ทั้งนีน้ักเรียนและนักศึกต้องตระหนักถึงความส าคัญของค าศัพท์และหน้าที่ของค าเช่นเดียวกัน  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส  และ 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอุดรซิตี้บัส จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส (สายสีแดง) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มาใช้บริการอุดรซิตี้บัส จ านวน 400 คน โดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สถานภาพโสด เป็นนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท โดยมีจุดประสงค์
ในการใช้บริการอุดรซิตี้บัสเพ่ือกลับบ้าน ใช้บริการช่วงค่ า เวลา 16.01 – 21.00 รอรถ 1 – 5 นาที ด้านปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส พบว่า บุคคลที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดแต่ละด้าน พบว่า บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
บุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ปัจจัยทางการตลาด อุดรซิตี้บัส 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the behavior of passengers and marketing 

mix influencing satisfaction of Udon City Bus service, Udon Thani Province. The 
representative samples are totally 400 service users of Udon City Bus (Red Route) by 
accidental sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.  

The result concluded that the most service users are female, under 20 years of age, 
single status. Mostly of the samples are students who are studying at the secondary level or 
lower. The mostly samples receive monthly income lower than 10,000 baths. The purpose 
to use bus service is to get back home, used service during evening time 04.01 – 09.00 p.m., 
waited for the bus approximately for 1-5 minutes. The result revealed that the service users 
very satisfied with the operation of the bus service. The marketing mix of Udon City Bus 
service which most influencing the satisfaction of the services users were people, physical 
evidence, process, place, promotion and price respectively. 

 
Keyword : Satisfaction, Marketing Mix, Udon City Bus 
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บทน า 
จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงให้ความนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในทุกๆ ปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางจังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาพ้ืนที่
ท่องเที่ยวตามบริเวณใกล้เคียงต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก าลังพยายาม
ผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ต่อเนื่องจากขอนแก่นและโคราช 
ซึ่งอุดรธานีนั้นจะเป็นเมืองบริการ จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เติบโตได้ถึง 11% ดังนั้นจังหวัดอุดรธานีจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการขนส่งมวลชน จึงได้มีการจัดท ารถ
อุดรซิตี้บัสขึ้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นหันมาใช้รถขนส่งมวลชน   
อีกท้ังยังให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (10 กรกฎาคม 2562, คู่แผ่นดิน) 

ระบบขนส่งมวลชนถือได้ว่าเป็นระบบที่ผ่านขั้นตอนของวิวัฒนาการมาแล้วเป็นเวลานานหลายยุค
หลายสมัย อีกทั้งมันคือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับระบบขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนมี
อิทธิพลอย่างมากกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมีส่วน
อย่างยิ่งในการช่วยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล อันเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน และรองรับการเดินทางของผู้อาศัยและนักท่องเที่ยวของเมืองภูมิภาคในอนาคต ซึ่งในจังหวัดอุดรธานี
มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน คือ รถอุดรซิตี้บัส (Udon City Bus) ขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้น 
ให้บริการขนส่งมวลชนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มี
เส้นทางเดินรถ 2 สายคือ สายสีแดง และสายสีน้ าเงิน โดยสายสีแดงผ่านสถานที่ส าคัญเช่น ยูดีทาวน์ สถานี
รถไฟ เซ็นทรัลพลาซ่า บขส.1 ตลาดไทยอีสาน วงเวียนน้ าพุ ทุ่งศรีเมือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วิทยาลัย
อาชีวะศึกษา  วัดโพธิสมภรณ์ บขส.2 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ และสนามบินอุดรธานี สายสีน้ าเงินผ่านสถานที่
ส าคัญเช่น โรงพยาบาลค่าประจักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตึกคอม ตลาดบ้านห้วย โรงเรียนอุดรคริส
เตียน  ด้วย Smart Bus รถเมล์ปรับอากาศแบบชานต่ า เอ้ือแก่คนชราและผู้พิการ พร้อมทั้งมีระบบ Free Wi-
Fi , CCTV, GPS , Application ผู้ใช้บริการสามารถเช็คต าแหน่งรถได้จากแอปพลิเคชันของอุดรซิตี้บัสว่า
ขณะนี้รถอยู่บริเวณไหน ท าให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และมีระบบกล้อง CCTV ช่วยดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ผู้โดยสาร  

อย่างไรก็ตาม อุดรซิตี้บัส จังหวัดอุดรธานี พ่ึงเปิดตัวให้บริการและในอนาคตจะมีการใช้ระบบ สมาร์ท 
โมบิลิตื้ ซึ่งเป็นระบบให้สี่แยกไฟแดงต่างๆ เชื่อมกับระบบการเดินรถของ อุดรซิตี้บัส ขณะที่รถวิ่งผ่านไฟจราจร
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพ่ือให้รถ อุดรซิตี้บัส สามารถเคลื่อนผ่านไปได้อย่างคล่องตัวมากที่สุด (ผู้น าท้องถิ่น, 9 
เมษายน 2562) ผู้ประกอบการการยังไม่ได้ศึกษาความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้ระบบแอพพลิเคชั่น  และ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถอุดรซิตี้บัส เพ่ือให้ผู้ประกอบการให้บริการรถซิตี้บัส สามารถน าผลวิจัยในครั้งนี้มาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของ อุดรซิตี้บัส จังหวัดอุดรธานี ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการให้บริการ  เพ่ือ
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ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารให้มากที่สุด พร้อมเป็นการเพ่ิมปริมาณของผู้ใช้บริการให้
มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของจังหวัดอุดรธานีในการลดปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอุดรซิตี้บัส จังหวัด

อุดรธานี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่

ควบคุมท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ
เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการของตน ซึ่งหมายถึงส่วนประกอบที่เป็น
ปัจจัยในการวางแผนการตลาดในสินค้าหรือบริการ ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 
7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ 
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Kotler, 1997) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product; P1) บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่
สามารถจับต้องได้ (Intangible Product) มีลักษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ความสะดวก 
ความสบายใจ ความสบายกาย การให้ความคิดเห็น การให้ค าปรึกษา 

2. ราคา (Price; P2) ราคาเป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสู งก็จะท าให้
ธุรกิจมีรายได้สูงข้ึน การตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ า แต่มิได้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคา
ได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในภาวะของการมีคู่แข่งหากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้น
ไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพ่ิม ย่อมท าให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place; P3) ในการให้บริการนั้น สามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ 4 วิธี คือ 1) การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น แล้วขยายสาขาออกไปเพ่ือให้บริการลูกค้าได้สูงสุด มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการมาพบ
กัน 2) การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการแบบนี้เป็นการส่งพนักงาน ไป
ให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่อ่ืนตามความสะดวกของลูกค้า เช่น การบริการจัดส่งอาหารตามสั่ง ส่ง
พนักงานท าความสะอาดไปท าความสะอาดอาคาร เป็นต้น 3) การให้บริการผ่านตัวแทน การให้บริการแบบนี้
เป็นการขยายธุรกิจด้วยการขยายแฟรนไชส์ หรือการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริ การ เช่น บริการขายตั๋ว
เครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น และ 4) การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นให้บริการ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพ่ือท าการให้บริการเป็นไปได้อย่างสะดวกและทุก
วันตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การให้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion; P4) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคล้าย
กับธุรกิจขายสินค้า กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งการบริการที่
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ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศัยประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่วนการบริการที่ต้องการ        
เจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อยข้างต่ า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม 

5. พนักงาน (People; P5) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะ
รวมตั้งแต่เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process; P6) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการท าให้เกิดกระบวนการที่
สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical; P7) หมายถึง ภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ เป็น
สิ่งที่ท าใหผู้้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ในการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ท่าที ความรู้สึก หรือเจตนคติในทางที่ดีของบุคคล
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังนั้นๆ ถ้าสินค้าหรือ
บริการนั้นแย่กว่าความคาดหวังจะท าให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) แต่ถ้าสินค้าหรือบริการนั้นตรงกับ
ความคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้าสินค้าหรือบริการนั้นเกินความคาดหวังจะท าให้เกิด
ความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นซ้ าอีกครั้งรวมถึงการบอกต่อ
กับบุคคลอ่ืนๆต่อไป (Kotler, 2000) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ เพ่ือบริโภค หรือพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อ และใช้บริการสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม นอกจากนี้การแสดงออกนั้นๆ อาจ
มาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม และ สังคม ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันใน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุรายได้ระดับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกินการใช้การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท าให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน (สุ
ปัญญา ไชยชาญ, 2543) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการค านวณ เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ (Cochran, 1977) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 384 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 16 
ตัวอย่างรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple sampling) เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
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การศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ตอน โดยตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการ อุดรซิตี้บัส ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน จุดประสงค์การใช้อุดรซิตี้บัส ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการรอรถ  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (check list) ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ อุดรซิตี้บัส ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการการให้บริการ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (check list) และตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความ
พึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการอุดรซิตี้บัส เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (checklist) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละความถี่ โดยมีลักษณะเป็น  
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด การน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการอุดรซิตี้บัส 
ค านวณหาค่าเฉลี่ยเมื่อน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาตีความหมายได้ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

โดยได้ท าการค านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั้น (Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการ
อภิปรายผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ช่วงความกว้างของแต่ระดับคะแนน จะมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยสามารถแปร
ค่าเฉลี่ยเป็นความหมายได้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมในการใช้บริการรถอุดรซิตี้บัส โดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้ระบบขนส่ง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพปัจจุบัน 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จุดประสงค์ของการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการ และระยะเวลาที่ใช้ในการรอรถ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
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ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   

1. ชาย 162 40.50 

2. หญิง 238 59.50 

รวม 400 100 

อายุ   

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 200 50.00 

2. 21-30 ปี 82 20.50 

3. 31-40 ปี 42 10.50 

4. 41-50 ปี 36 900 

5. 51-60 ปี 20 5.00 

6. 60 ปีขึ้นไป 20 5.00 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ   
1. โสด 300 75.00 
2. สมรส 82 20.50 
3. หย่าร้าง/หม้าย 10 2.50 
4. แยกกันอยู่ 8 2.00 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   

1. มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือต่ ากว่า 200 50.00 
2. มัธยมศึกษาปีที่ 6 110 27.50 
3. ปริญญาตรี 80 20.00 
4. สูงกว่าปริญญาตรี 10 2.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

1. พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 16 4.00 
2. พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง 26 6.50 
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 70 17.50 
4. นิสิต/นักเรียน/นักศึกษา 280 70.00 
5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 1.50 
6. อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 
   



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1187 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 266 66.50 
2. 10,001 – 20,000 บาท 100 25.00 
3. 20,001 – 30,000 บาท 22 5.50 
4. 30,001 – 40,000 บาท 4 1.00 
5. 40,001 – 50,000 บาท 4 1.00 
6. 50,000 บาทขึ้นไป 4 1.00 

รวม 400 100.00 
จุดประสงค์ในการใช้อุดรซิตี้บัส   

1. ไปท างาน 14 3.50 
2. ไปศึกษา 120 30.00 
3. ท าธุระส่วนตัว 34 8.50 
4. กลับบ้าน 136 34.00 
5. ท่องเที่ยว 20 5.00 
6. ไปห้างสรรพสินค้า/ตลาด 76 19.00 

รวม 400 100.00 
ความถี่ในการใช้บริการ   

1. น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 36 9.00 
2. สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 76 19.00 
3. สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 114 28.50 
4. สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง 80 20.00 
5. ใช้งานทุกวัน 94 23.50 

รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ   

1. ช่วงเช้า (06.00 - 09.00 น.) 90 22.50 
2. ช่วงสาย (09.01 - 12.00 น.) 74 18.50 
3. ข่วงบ่าย (12.01 - 16.00 น.) 42 10.50 
4. ช่วงค่ า (16.01-21.00 น.) 124 31.00 
5. ช่วงเช้า(06.00-09.00 น.)และช่วงเย็น/ค่ า(16.01-

21.00 น.) 
70 17.50 

รวม 400 100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการรอรถ   
1. 1-5 นาที 178 44.50 
2. 6-10 นาที 148 37.00 
3. 11-15 นาที 40 10.00 
4. 16-20 นาที 14 3.50 
5. 21-25 นาที 12 3.00 
6. 26-30 นาที 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมในการใช้บริการ อุดรซิตี้บัส ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
มีจ านวนผู้ที่มาใช้บริการอุดรซิตี้บัส ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.50  และเพศชาย ร้อยละ 40.50 
สถานภาพโสด ร้อยละ 75.00 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 50.00 ซึ่งสอดคล้องกับผู้ใช้บริการส่วนมากเป็น
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 70.00 ศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 50.00 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อย
ละ 50.00 จุดประสงค์ในการเดินทางของผู้ใช้บริการ คือ การกลับบ้าน ร้อยละ 34.00 และการเดินทางไป
ศึกษา ร้อยละ 30.00 นอกจากนี้ ยังใช้บริการอุดรซิตี้บัสเพ่ือไปห้างสรรพสินค้าหรือตลาด ท าธุระส่วนตั ว 
ท่องเที่ยว ไปท างาน ร้อยละ 36 นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการอุดรซิตี้บัสสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 
28.50 โดยช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการมากที่สุด   คือ ช่วงเย็น (16.01-21.00) ร้อยละ 31.00 และใช้เวลาในการรอ
รถ 1-5 นาที คิดเป็นร้อยละ 44.50  
 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ อุดรซิตี้บัส ได้แก่        
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการการให้บริการ  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.67 0.23 พอใจมากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.20 0.55 พอใจมาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.47 0.42 พอใจมากที่สุด 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.38 0.30 พอใจมากที่สุด 
5. ด้านบุคคล 4.77 0.35 พอใจมากที่สุด 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.60 0.41 พอใจมากที่สุด 
7. ด้านกระบวนการการให้บริการ 4.50 0.48 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.51  พอใจมากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบได้ว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส 
พบว่า บุคคลที่ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.51) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า
บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านบุคคลมากที่สุด (  = 4.77) รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ (   = 4.67) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (   = 4.60) ด้านกระบวนการการให้บริการ (   = 4.50) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (  = 4.47) ด้านการส่งเสริมการตลาด (   = 4.38) และน้อยที่สุดคือด้านราคา(   = 4.20) เมื่อ  
แจกแจงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัสแต่ละด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    
1.1. มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพที่ดี 4.45 0.54 พอใจมากที่สุด 
1.2. มีความสวยงาม ทันสมัย 4.50 0.59 พอใจมากที่สุด 
1.3. มีความสะอาด 4.64 0.48 พอใจมากที่สุด 
1.4. มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 4.98 0.16 พอใจมากที่สุด 
1.5. ให้บริการตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 4.79 0.42 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.67 0.23 พอใจมากที่สุด 
2. ด้านราคา    

2.1. อัตราค่าบริการเหมาะสม 4.07 0.96 พอใจมาก 
2.2. อัตราค่าบริการคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ 4.50 0.58 พอใจมากที่สุด 
2.3. อัตราค่าบริการต่ ากว่าถ้าเทียบกับการ

เดินทางด้วยบริการอ่ืน 
4.04 0.84 พอใจมาก 

รวม 4.20 0.55 พอใจมาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

3.1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายตั๋วมีความสะดวก 
เข้าถึงได้ง่าย 

4.37 0.54 พอใจมากที่สุด 

3.2. ป้ายรถบัสสามรถหาได้ง่าย 4.41 0.57 พอใจมากที่สุด 
3.3. มีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ 

(สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง) 
4.59 0.55 พอใจมากที่สุด 

3.4. มีช่องทางในการใช้งานหลากหลาย 4.52 0.71 พอใจมากที่สุด 
รวม 4.47 0.42 พอใจมากที่สุด 

 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1190 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    
4.1. มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 4.11 0.71 พอใจมาก 
4.2. มีโปรโมชั่นที่คุ้มค่า น่าสนใจ  4.18 0.79 พอใจมาก 
4.3. มีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง 4.28 0.47 พอใจมากที่สุด 
4.4. โปรโมชั่นตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.94 0.28 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.38 0.30 พอใจมากที่สุด 
5. ด้านบุคคล    

5.1. คนขับพูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนน้อม 4.94 0.35 พอใจมากที่สุด 
5.2. คนขับมีจิตใจในการให้บริการ 4.56 0.56 พอใจมากที่สุด 
5.3. คนขับแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 4.96 0.32 พอใจมากที่สุด 
5.4. คนขับมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎ

จราจร 
4.64 0.55 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.77 0.35 พอใจมากที่สุด 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ    

6.1. ป้ายรถบัสมีความสะอาด 4.43 0.80 พอใจมากที่สุด 
6.2. ป้ายรถบัสมีมากมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย 4.54 0.57 พอใจมากที่สุด 
6.3. ป้ายรถบัสมีสัญลักษณ์และเวลาบอกอย่าง

ชัดเจน 
4.51 0.58 พอใจมากที่สุด 

6.4. ป้ายรถบัสมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 4.93 0.41 พอใจมากที่สุด 
รวม 4.60 0.41 พอใจมากที่สุด 

7. ด้านกระบวนการการให้บริการ    
7.1. การช าระค่าบริการมีความสะดวกรวดเร็ว 4.54 0.61 พอใจมากที่สุด 
7.2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 
4.42 0.64 พอใจมากที่สุด 

7.3. การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารมีความเหมาะสม 4.53 0.56 พอใจมากที่สุด 
รวม 4.50 0.48 พอใจมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัสแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (   = 4.67) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ด้านมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือมากที่สุด (   = 4.98) รองลงมาคือ ให้บริการตอบสนองความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ (  = 4.79) และน้อยที่สุดมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพที่ดี (  = 4.45) 
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 ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมาก (  = 4.20) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน ด้านอัตรา
ค่าบริการคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ (   = 4.50) รองลงมาคือ อัตราค่าบริการเหมาะสม (   = 4.07)           
และน้อยที่สุดคือ อัตราค่าบริการต่ ากว่าถ้าเทียบกับการเดินทางด้วยบริการอ่ืน (  = 4.04) 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคคลที่มาใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (   = 4.47)  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ (สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง) 
มากที่สุด (   = 4.59) รองลงมาคือ มีช่องทางในการใช้งานหลากหลาย (   = 4.52 ) และน้อยที่สุดคือ     
ช่องทางการจัดจ าหน่ายตั๋วมีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย (  = 4.37) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด บุคคลที่มาใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โปรโมชั่นตรงกับ  
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (   = 4.94) รองลงมาคือ มีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง (  = 4.28)           
มีโปรโมชั่นที่คุ้มค่า น่าสนใจ (  = 4.18) น้อยที่สุดมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง (  = 4.11) 
 ด้านบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด(   = 4.77) ปัจจัยทางการตลาดบุคคล
ที่มาใช้บริการพึงพอใจคนชับแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมากที่สุด (  = 4.96) รองลงมาคนขับพูดจาไพเราะ 
สุภาพอ่อนน้อม (  = 4.94) รองลงมาคือคนขับมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎจราจร (   = 4.64)  
และน้อยทีสุ่ดคนขับมีจิตใจในการให้บริการ (  = 4.56)  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้รถอุดรซิตี้บัสเมื่อพิจารณา
แต่ละส่วนพบว่ามีความพึงพอใจด้านผู้โดยสารครบครัน (   = 4.93) รองลงมาป้ายรถบัสมีมากมายสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย(   = 4.54) ป้ายรถบัสมีสัญลักษณ์และเวลาบอกอย่างชัดเจน(  = 4.51)น้อยที่สุดป้ายรถบัสมี
ความสะอาด (  = 4.43) 
 ด้านกระบวนการการให้บริการ บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ การช าระค่าบริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว (  = 4.54) รองลงมา การจอดรับ-ส่งผู้โดยสารมีความเหมาะสม (  = 4.53) น้อยที่สุดมีการ
ให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย (  = 4.42) 
 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการอุดรซิตี้บัส 

ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการอุดรซิตี้บัส   S.D. แปลผล 
รวม 4.71 0.46 พอใจมากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการ อุดรซิตี้บัสอยู่ในระดับ พึงพอใจ

มากที่สุด (  = 4.71) 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าผู้มาใช้บริการอุดรซิตี้บัสมากที่สุดคือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จ านวน 280 คน  

คิดเป็นร้อยละ 70 มีจุดประสงค์ในการเดินทางไปศึกษาและเดินทางกลับบ้าน จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
64 โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดอุดรซิตี้บัส (   = 4.38)  เพราะจัดโปรโมชั่น     
ลดราคาค่าโดยสารส าหรับนักเรียน นักศึกษา 10 บาท ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 จึงท าให้ มีจ านวน
ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยสอดคล้องกับงานของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) ที่ได้กล่าวถึง แนวความคิด
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เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่า ด้านการส่งเสริมตลาดหรือการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือบอกลูกค้าถึง
ลักษณะสินค้าของธุรกิจ ด้วยการโฆษณาในสื่อต่างๆ การท าการลดราคาประจ าปีการลดแลกแจกแถม จะท าให้
คนมาซ้ือสินค้าหรือบริการมากขึ้น  

การให้บริการขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี หรืออุดรซิตี้บัส เป็นรถเมล์ปรับอากาศแบบ
ชานต่ า พร้อมให้บริการคนชราและผู้พิการ บริการ Free Wi-Fi, CCTV, GPS, Application ผู้มาใช้บริการ
สามารถเช็คต าแหน่งรถได้ว่าอยู่ตรงไหนจึงสามารถประมาณเวลาในการเข้าป้าย อ านวยความสะดวกสบายและ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารซึ่งท าให้เกิดความเชื่อม่ันในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ
พงศ์ ชัยกิตติภรณ์ และ อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2559) ที่ได้กล่าวถึงรถประจ าทางของ ขสมก. ที่น าระบบ 
GPS Application มาใช้ในการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. รวมไปถึงการปรับเวลาเดินรถ และการ
ใช้ช่องทางพิเศษในการเดินรถ (Bus lane) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเดินทางด้วยตนเองได้ อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และจัดการระบบขนส่งให้ง่ายขึ้น 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านบุคคลในระดับมากที่สุด (   = 4.77) ด้วยการให้บริการของ
พนักงานขับรถมีจิตใจในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการใส่
เครื่องแบบที่มีมาตรฐานท าให้ส่งเสริมบุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในการ
ใช้บริการซึ่งขัดกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ และ อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2559) ที่ได้กล่าวถึง
พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. กรุงเทพมหานคร พบว่า การให้บริการของพนักงานขับรถไม่มี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะเหตุผลส่วนบุคคล สภาพบรรยากาศ หรือสภาพแวดล้อมในแต่ละวัน 
เช่น อากาศร้อน หรือ การจราจร พนักงานอยู่ในรถนานจึงเป็นสาเหตุให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย เป็นต้น 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมากที่สุด (  = 4.47) ด้วยอุดรซิตี้
บัสมีช่องทางการจัดจ าหน่ายมีเข้าถึงง่าย สะดวกสบาย สามารถใช้จ่ายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ธนบัตร 
เหรียญ หรือบัตรสมาชิก ป้ายรถสามารถหาได้ง่าย และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธา ค าประสิทธิ์ (2559) ที่ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริการรถทัวร์นครชัย
แอร์มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก หากมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุม สะดวกสบาย รวดเร็ว จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้ไม่รู้สึกถึงความยุ่งยาก รวมถึงใช้เวลาไม่นานในการซื้ อตั๋วโดยสาร 
และสามารถช าระที่ไหนก็ได้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ า  นอกจากนั้น 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ มากที่สุด (  = 4.57) เนื่องจากอุดรซิตี้
บัสได้วิ่งผ่านกับแหล่งขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ ได้แก่ สนามบินนานาชาติอุดรธานี สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 และสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 2 ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางต่อไป
ยังจังหวัดอ่ืนๆ ได ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิตา รัฒนสมโชค (2558) ที่ได้ศึกษาพบว่า การเชื่อมต่อจาก
บริเวณรถไฟฟ้าไปยังระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ หรือสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช่บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ผู้คนในกรุงเทพมหานครต่างมีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็น
การเร่งในการไปท างาน เรียนหนังสือ ท่องเที่ยว หรือท าธุระอ่ืนๆ ดังนั้นหากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเชื่อต่อ
กับสถานที่ส าคัญก็สามารถท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัส  ผู้

ศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ อุดรซิตี้บัส ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักท่องเที่ยว หรือประชาชนต่างจังหวัดให้
มากขึ้น และควรมีถึงขยะ หรือจุดทิ้งขยะส าหรับบริการบนรถเพ่ือความสะอาดบนรถ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาเส้นทางการเดินรถสายสีน้ าเงิน เส้นทาง แยกบ้านจั่น – ตลาดรังษิณา เพ่ือศึกษาเส้นทางให้

ครบทั้ง 2 เส้นทางและเปรียบเทียบการให้บริการและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุดรซิตี้บัสทั้ง 2 
เส้นทาง แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาข้อด้อยของทั้ง 2 เส้นทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
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การสร้างการเป็นหุ้นสว่นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการ 
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kunrattachart@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย  ใช้การวิจัยแบบผสมผสานท าการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 17 คน และการสนทนากลุ่มจากผู้สูงอายุจังหวัดละ 15  คน ขณะที่การศึกษา
เชิงปริมาณผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุจากจังหวัดที่เป็นตัวอย่างโดยมีจ านวนทั้งสิ้น 2,044  ผลการวิจัยพบว่า 
กฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนมากกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานไม่เชื่อมโยงซึ่งกัน จึงควรมี
กฎหมายเฉพาะซึ่งจะท าให้การด าเนินการมีความเป็นไปได้ สวัสดิการที่ผู้สูงอายุต้องการจากการสร้างการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นสวัสดิการทั่วไปแต่ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการการการจ้าง
งาน การรักษาพยาบาล และที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ พบว่าตัวแปรทั้งหมดที่น ามาศึกษานั้นสามารถอธิบายความส าเร็จใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 37.1    (R2 = 0.371)  ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยเท่านั้นที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ภาพรวม อันประกอบด้วย การด าเนินการของภาคเอกชน การด าเนินการของภาคประชาชน การบริหารจัดการ 
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 การวิจัยเชิงคุณภาพได้ชี้ให้เห็นว่าการ
ด าเนินการภาครัฐเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนส าคัญด้วยเช่นกัน แนวทางในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุประกอบกันด้วย 5 ปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และ มี
องค์ประกอบเสริมคือ มาตรการการจูงใจทางภาษี และการกระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อมาน ามาเชื่อมโยงให้มี
ความสอดคล้องกันก็จะเป็นแนวทางในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ : การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สวัสดิการ ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 The main objective of this research is to study the guidelines for creating a partnership 
between the government and the private sector in the provision of elderly welfare in 
Thailand. This research is a mixed methods research. Collect data from 17 in-depth interviews 
and group discussions from 15 elderly persons in each province. While quantitative studies the 
research team collected data from 2,044 elderly from the sample provinces. The results 
showed that the regulations, policies and guidelines relating to the creation of partnership 
between the public and private sectors in the provision of elderly welfare in Thailand are 
distributed in many agencies, not linked to each other. Therefore, there should be specific 
laws which will make the operation possible. Welfare that the elderly want from the creation 
of a partnership between the public and private sectors is general welfare, but special 
attention is paid to the welfare of employment. Medical treatment and housing. Factors 
affecting the success of establishing a partnership between public and private sectors to 
providing welfare for elderly. It was found that all variables that were studied were 37.1 
percent (R2 = 0.371). The study found that only 4 factors affected overall success include 
Private sector operations, Public sector operations, Management And Cooperation from all 
sectors With statistical significance at 0.001. Qualitative research has indicated that 
Government operations are another important factor as well. However, qualitative research 
suggests that government action is another important factor as well. The guidelines for 
creating a partnership between the government and the private sector in the provision of 
elderly welfare are made up of 5 factors, which are the main components and the 
supplementary elements are Tax incentive measures And economic stimulation, which, when 
linked to each other, will be a guideline for creating a partnership between the government 
and the private sector in the provision of elderly welfare in Thailand. 
 
Keywords : Public Private Partnerships, Welfare, Elderly,  
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางประชากรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนับเป็น

ประเด็นส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐและ
เอกชนในหลายประการ สิ่งหนึ่งที่ที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นคาดหวังว่าตนนั้นจะต้องได้รับสิทธิในการบริการหรือการ
เข้าถึงการบริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้น
ท างานมาตลอดช่วงชีวิต ซึ่งในส่วนของผลผลิตอาจออกมาในรูปของเงินสวัสดิการ เงินบ านาญ หรือสวัสดิการใน
ประเภทอ่ืน ๆ ที่ภาครัฐเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการจัดหาและบริการ ซึ่งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ นั้นนับว่าต้องใช้
งบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนมาก จากการที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องมีการ
พัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในกลุ่มของ Hard Infrastructure หรือแม้แต่ Soft 
Infrastructure ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก ประกอบกับรายรับที่ได้ของภาครัฐไม่เพียงพอ (พล
ภัทร บุราคม, 2558) จึงท าให้ประเทศไทยมีงบเพ่ือการลงทุนเพียงร้อยละ 16 - 17 ขณะที่ใช้งบในด้านของ
รายจ่ายประจ าสูงที่สุด ถึงกว่าร้อยละ 73 - 74 (วรพล โสคติยานุรักษ์, 2559) การน าแนวคิดของการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(Public-Private Partnership : PPP) มาปรับใช้ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวจะเข้า
มาแก้ไขปัญหาทางการเงินและปัญหาอ่ืนๆที่ท าให้ภาครัฐไม่สามารถด า เนินนโยบายได้เต็มที โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสามารถการบริหารจัดการตามนโยบายหรือโครงการที่
ภาครัฐต้องการได้ (New Public Management -NPM) (Pattberg et al., 2012) การน าแนวคิดเรื่องของการ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมาปรับใช้ในการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประโยชน์
หรือข้อดีอ่ืน ๆ เช่น การที่ผู้สูงอายุจะได้รับการบริการที่ดี ได้เข้าถึงการบริการที่เกิดจากความร่วมมือ มีทางเลือก
ที่เ พ่ิมมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐก็จะได้แหล่งทุนที่มีมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนต่า ง ๆ มีขีด
ความสามารถของประเทศที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนก็จะได้โอกาสในการลงทุน ส่วนประชาชนในช่วงวัยอ่ืน ๆ 
ก็จะได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน (Delmon, 2009)  

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการ
สร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย และวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากฎ ระเบียบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการสร้างการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะสวัสดิการที่ผู้สูงอายุต้องการจากการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย  

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย  

4. เพ่ือน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาค้การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่ามี แนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2561) ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนว่า
เป็นการบริการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐที่ ภาคเอกชนท าให้โดยเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนเพ่ือน าส่งการ
บริการ สาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐานของฝ่ายรัฐ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณภาครัฐและ
ส่งเสริมการจ้างงานในภาคเอกชน ส่วนวิธีการด าเนินการได้ศึกษาจากทั้งแนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management –NPM) (Pattberg et al., 2012: 2), ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (2562), และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 
(2535) จากแนวคิดการสร้างการเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์กับปัญหาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ของไทย ซึ่งเป็นปัญหาทั้งงบประมาณและการด าเนินงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ (2559) ,ชัชชษา บุญเนียมแตง 
(2560), ได้กล่าวถึงมาตรการของประเทศเกาหลีที่ส่งเสริมให้เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้  กอง
กฎหมาย ส านักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(2561) และวิพรรณ ประจวบ
เหมาะ(2553) ได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุควรครบคลุมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้ชีวิตในปั่นปลายอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของใคร ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดและกฎระเบียบดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกันเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่ การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ โดยมีตัวแปร
ต้นที่ส าคัญดังนี้ 1)การด าเนินการภาครัฐ 2)การด าเนินการภาคเอกชน 3)การด าเนินการภาคประชาชน 4)การ
เข้าถึงในการให้บริการของผู้สูงอายุ 5)การบริหารจัดการในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 6)ความร่วมมือ
ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวแปรตามคือ ความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 10,731,000 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยและมีล าดับความรุนแรงของการเป็น
ผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัดสูงที่สุดในแต่ละภาคจึงได้ตัวแทน 5 จังหวัด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตร Yamane (1973) ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดที่เป็นตัวแทนดังนี้ กรุงเทพฯ 400 คน ล าปาง 
399 คน ขอนแก่น 398 คน สิงห์บุรี 396 คน และพัทลุง 398 คน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง 
17 คนในการสัมภาษณ์โดยเป็นเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเชิงลึกจ านวน และการสนทนากลุ่มใช้ตัวแทน
จากผู้สูงอายุตามจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่ได้กล่าวไปจังหวัดละ 15  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) โดยใช้การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เชิงปริมาณส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อ2 และ ข้อ 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยวิธีการของ (Likert Scale) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ ข้อ 4 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การบันทึกภาพและเสียง 
การจดบันทึก ในการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตการณ์ประเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  อนุมาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และใช้
การ1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)  2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล 
(Typological Analysis) ส าหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. กฎ ระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจ านวนมากกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานไม่เชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน จึงควรมีกฎหมายเฉพาะซึ่งจะท าให้การด าเนินการมีความเป็นไปได้ 

2. สวัสดิการที่ผู้สูงอายุต้องการจากการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุมีดังนี้ 1. การรองรับเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  2. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3. 
กิจกรรมนันทนาการ 4. การจัดหลักสูตรผู้สูงอายุ 5. การจ้างงาน 6. ท่องเที่ยว 7. งบประมาณ 8. ต้องการให้
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9.ต้องการให้ปรับปรุงโรงพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุ 
10. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 11. เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพ  12. อยากให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ไม่
เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหรือการบริการเฉพาะที่ผู้สูงอายุต้องการ เช่น รถรับส่งผู้สูงอายุ คลินิก
ผู้สูงอายุ การจ้างงานผู้สูงอายุ การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ หลักประกันทางการเงิน   
 3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจัย พบว่าตัวแปรทั้งหมดที่น ามาศึกษานั้นสามารถอธิบายความส าเร็จในการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในภาพรวมได้ร้อยละ 37.1 (R2 = 0.371)  ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างความส าเร็จในการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในภาพรวม อันประกอบด้วย การด าเนินการของภาคเอกชน 
การด าเนินการของภาคประชาชน การบริหารจัดการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ดังกล่าว โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 (ดังแสดงในตารางที่ 1)นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพยังแสดงให้
เห็นว่าปัจจัยด้านการด าเนินงานภาครัฐก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญด้วยเช่นกัน  
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ: ความส าเร็จในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัด
สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในภาพรวม 

Success factors 
B Std. 

Error 
Beta t Sig Collinearity 

Tolerance VIF 
การด าเนินการภาครัฐ  0.015 0.020 0.021 0.735 0.463 0.375 2.666 

การด าเนินการภาคเอกชน 0.069 0.017 0.142 3.949 0.000*** 0.249 4.013 

การด าเนินการภาคประชาชน 0.194 0.028 0.208 6.996 0.000*** 0.362 2.759 

การบริหารจัดการในการเป็นหุ้นสว่น
ระหว่างรัฐและเอกชน 

0.065 0.019 0.108 3.407 0.001*** 0.322 3.109 

การเข้าถึงในการให้บริการของผู้สงูอายุ 0.006 0.035 0.005 0.162 0.871 0.341 2.930 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 0.206 0.032 0.206 6.442 0.000*** 0.314 3.185 

       R2 

   Durbin-Watson 
0.371 
1.823 

 
 

   

 
 4. แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางดังกล่าวประกอบกันด้วย 5 ส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และ 
องค์ประกอบเสริมบางตัวซึ่งเมื่อมาน ามาเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกันก็จะเป็นแนวทางในการสร้างการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1  แสดงผลแนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด

สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 

อภิปรายผล 
แม้ว่าจากผลจะพบว่าการด าเนินการของภาครัฐในเชิงปริมาณนั้นไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้าง

การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งอันเนื่องมาจาก
การด าเนินการของภาครัฐนอดีตที่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อความร่วมมือระหว่ างภาครัฐและ
เอกชน แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพแสดงความเห็นแตกต่างออกไปว่าภาครัฐก็ยังมีส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งในการด าเนินนโยบายดังกล่าวเพราะการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในประเทศไทยบทบาท
ภาครัฐยังคงมีความส าคัญอยู่เป็นอย่างมาก ส่วนการด าเนินการของภาคเอกชนนั้นถือเป็นการขับเคลื่อนใน
ลักษณะของการด าเนินการหรือการน าไปปฏิบัติซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้ดีกว่าภาครัฐ 
นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบว่าการด าเนินการของภาคเอกชนนั้นส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยสอดคล้องกับส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559) ที่พบว่าการด าเนินการในลักษณะของการเห็นหุ้นส่วนร่วมของภาคเอกชน
นั้นน ามาซึ่งความส าเร็จเนื่องจากการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของภาคเอกชนที่มีมากกว่าภาครัฐ  ในส่วน
ของการด าเนินกาของภาคประชาชนนั้นส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องมาจากการที่การด าเนินการต่าง ๆ นั้นมักจะเป็น
โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงกาต่าง ๆ 
จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการของภาคประชาชน ส่วนการ
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บริหารจัดการก็นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ก็พบว่ามีความสอดคล้องกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งจากผลการศึกษานี้นับว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษา
รวมทั้งรายงานของ Ramakrishman (2012) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2562) ที่
พบว่าการบริหารจัดการตั้งต่าง ๆ ทั้งในการเลือกภาคเอกชน การก าหนดโครงการ การออกนโยบาย การ
ติดตามโครงการต่าง ๆ นั้นส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้
ความร่วมมือก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการที่ภาคส่วนต่าง ๆ มีเป้าประสงค์ที่จะด าเนินการต่าง ๆ บาง
ประการร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเกิดความร่วมมือแล้วย่อมท าให้การด าเนินการหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางไว้เกิด
ความส าเร็จ ทั้งนี้จากการศึกษานี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของอลงกต สารกาล (2561) ซึ่งพบว่า
การที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมเป็นกลุ่มท่ีร่วมมือกัน ท างานร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ตัดสินใจ ลงมือ
ปฏิบัติและระดมทรัพยากรร่วมกันนั้นส่งผลต่อความส าเร็จของการเป็นหุ้นส่วนร่วม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินการในลักษณะของการสร้างการเป็น

หุ้นส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการในการจัด
สวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จอันประกอบด้วย การด าเนินการ
ของภาคเอกชน การด าเนินการของภาคประชาชน การบริหารจัดการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
นอกจากนี้ควรมีการออกกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจน
ภาคเอกชนและผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วม ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรประชาสัมพันธ์และจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ
จึงจะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น    
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายในเสนอข้อกล่าวหากับกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาในทางกฎหมายในการเสนอเรื่องต่อศาลเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากในอดีตนับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีเพียงค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวเพียงคดีเดียว ซึ่งการควบคุมฝ่าย
ปกครองที่ดีควรมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนั้นต้องสามารถน าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่องค์กรของรัฐเพ่ือตรวจสอบได้ ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 236 
นั้น ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ กรรมการ ป.ป.ช.ในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยประชาชนไว้
สูงถึงจ านวนสองหมื่นรายชื่อ จึงควรมีการแก้กฎหมายให้ลดหลั่นจ านวนรายชื่อลงตามสัดส่วนของ
คณะกรรมการผู้ถูกกล่าวหา และนอกจากนั้นกฎหมายยังเปิดช่องให้ประธานรัฐสภาในการใช้ดุลพินิจเมื่อได้รับ
ข้อกล่าวหาจากประชาชนหรือจากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้ว  ไม่เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือ
ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระในการตรวจสอบกรรมการ ป.ป.ช. ได้นั้นยังเป็นข้อบกพร่องและสมควรที่จะมีการก าหนด
ถึงมาตรการในการกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภาอีกทั้งก าหนดให้ชัดเจนว่าการใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวนั้นเป็นการกระท าทางกฎหมายมิใช่การกระท าทางการเมืองเพ่ือสิทธิในการใช้สิทธิทางศาลของ
ผู้เสียหายต่อไป 
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Abstract 

A study, legal difficulties in submission of indictment against National Anti-Corruption 
Commission (NACC) to the court as per the constitution, aims to analyze such legal 
difficulties to investigate the exercise of power of NACC as since the NACC has been found 
as per 1997 Constitution of Thailand, only one the Supreme court, Criminal Division for 
Persons Holding Political Position of the Supreme Court, which has its function to inspect a 
performance of the organization, judgement was given. A good control in the Administration 
should have effective way in an investigation and a request for investigation by an affected 
person to government agencies should be feasible. As per 2017 Constitution of Thailand, 
Section 136, the investigate into the NACC commission member can be conducted with a 
petition signed by 20,000 people; therefore, a revision should be done in order to 
proportionate a petition sign in align with the accused commission member ratio. When the 
indictment from the people or House of Representatives are received, certain gaps of laws 
allow the President of the National Assembly to use his/her discretion not to escalate the 
matter to the Chief Justice to establish an independent counsel to investigate the NACC; this 
is deemed as a weak point and a measure should be determined to screen the discretion 
given by the President of the National Assembly in order to determine that it is in legislative 
manner not the political one to allow a victim to exercise his/her rights in the court.  
 
Keywords : removal of NACC member from office and independent counsel 
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บทน า 
ประเทศไทยประสบกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นนับแต่อดีตกาล ทั้งในด้านภาครัฐและเอกชน การทุจริต

ในภาครัฐผ่านองค์กรของรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อความเสียหายของประเทศเป็นอย่า งมาก โดยการทุจริตใน
ภาครัฐนั้นมักเป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยอาศัยอ านาจที่เหนือกว่าแทรกแซงต่อองค์กร
หรือต าแหน่งที่ต่ ากว่า จึงเป็นการยากที่จะให้องค์กรของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถตรวจสอบองค์กรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.
2540 จึงจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาคอยท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารโดยให้มีความเป็นอิสระ
สามารถด าเนินการใด ๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรของรัฐหรือสถาบันการเมืองอ่ืน ซึ่งองค์กรที่
หน้าที่ส าคัญในการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ผ่าน
ค าแนะน าของวุฒิสภา มีอ านาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบและควบคุมองค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ                     
ไม่ว่าจะในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในระดับสูง แม้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถใช้อ านาจในนามขององค์กรได้โดยอิสระและปราศจาก      
การแทรกแซงจากฝ่ายบริหารก็ตาม แต่ก็ปฎิเสธมิได้ว่าการใช้อ านาจดังกล่าวนั้นยากท่ีจะไม่เกิดโอกาสในการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายตลอดไป เมื่อประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย               
ภายใต้หลักนิติรัฐ ดังนั้นการกระท าใด ๆ ที่อาศัยการใช้อ านาจรัฐ การกระท าดังกล่าวนั้นสมควรที่จะตรวจสอบ 
ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่จัดตั้งองค์กรอิสระ
ในนามของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขึ้น และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาอันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้ัญญัติกระบวนการในการถอดถอนและด าเนินคดีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.                  
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงในปฎิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงไว้ด้วย 

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับดังกล่าวได้ก าหนดกระบวนการในการด าเนินคดีกับคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ต่อศาลแตกต่างกันไป โดยยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในการด าเนินการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ป.ป.ช.ต่อศาล ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา มีเพียงค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี อม.1/2548 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพียงคดีเดียว
เท่านั้น ซึ่งเห็นได้ว่าในการแก้ไขกระบวนการในการด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้นเป็นการก าหนดขึ้นโดยยังไม่มีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและในคดี
หมายเลขแดงที่ อม.1/2548 นี้ได้ถูกริเริ่มโดยพลต ารวจเอกประทิน สันติประภพกับพวก ประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภา 108 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 95 คน รวม 203 คน ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองตามหลักเกณฑ์ที่บัญญิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าวยังมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อริเริ่มกล่าวหา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดโอกาสนี้แก่ประชาชนกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.นี้ 
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ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 ก็ยังคงหลักการนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
จนถึงปัจจุบัน กลับยังไม่พบข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนได้เข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการ ป.ป.ช.เลย ทั้งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการสาธารณะอันมีผลกระทบต่อประชาชน จึงมีปัญหาอันสมควรศึกษาว่าภายใต้กระบวนการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้ มีกระบวนการหรือ
กลไกในการด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมริเริ่มให้มีการตรวจสอบและน าไปสู่การฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างแท้จริงหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการเสนอข้อกล่าวหากับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ  
2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายและความเหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กระบวนการในการ

ด าเนินคดีเสนอข้อกล่าวหากับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวความคิดของหลักนิติรัฐ 

 นิติรัฐ เป็นค าที่ใช้เรียกระบอบการปกครองที่รัฐนั้นยอมจ ากัดตนเองให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่รัฐนั้น                    
ตราขึ้น โดยกฎหมายที่รัฐตราขึ้นนั้นจะต้องมีหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนเพ่ือที่จะรับรองสถานะ
ของบุคคลภายในรัฐว่ารัฐยินยอมท่ีจะเคารพถึงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล รัฐจะไม่กระท าการใด ๆ อัน
เป็นไปในทางแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยปราศจากกฎหมายให้อ านาจ องค์กรของรัฐ                     
ทุกองค์กรจะต้องยอมผูกพันตนต่อกฎหมายนั้น แต่อย่างไรก็ตามต้องปรากฎด้วยว่ากฎหมายดังกล่าวนั้น
สอดคล้องกับความยุติธรรมทั้งในทางรูปแบบและในทางเนื้อหา รัฐจะไม่ตรากฎหมายขึ้นมาโดยก าหนด
กฎเกณฑ์ในเนื้อหานั้นอย่างไรก็ได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2557, น. 159-190) และเมื่อรัฐหรือองค์กรของรัฐมี
อ านาจในการบังคับการไปตามกฎหมายแล้ว องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจแทน
รัฐดังกล่าวนั้นจะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้วย และไม่ว่ารัฐจะจัดระบบการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม รัฐจะต้องมีองค์กรตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลางเป็นองค์กรสุดท้ายที่จะตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทั้งปวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้ง
ขึ้นตามรัฐธรรมนูญเพ่ือมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐขององค์กรรัฐต่าง ๆ แต่ในอีกฐานหนึ่ง ก็เป็น
องคก์ผู้ใช้อ านาจรัฐด้วย จึงต้องถูกตรวจสอบได้ และหากการใช้อ านาจของกรรมการ ป.ป.ช.นั้น ถูกกล่าวอ้าง
ว่าเป็นการกระท าโดยไม่ชอบแล้ว ย่อมถูกด าเนินคดีโดยองค์ตุลาการได้เช่นกัน อันเป็นไปตามหลักความคิดว่า
ด้วยนิติรัฐ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะก าหนดกระบวนการเพ่ือน าข้อกล่าวหาไปสู่ศาล
อย่างไร  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1207 

2. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รูปแบบของระบบการปกครองนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อการจัดสรรอ านาจ การเข้าสู่อ านาจของ

องค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนการจัดความสัมพันธ์ในการตรวจสอบขององค์กรต่าง ๆ ส าหรับการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยนั้น การจัดความสัมพันธ์กับระหว่างองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐประชาชน อาจมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

2.1 ประชาธิปไตยทางตรง  
เป็นแนวความคิดที่ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยตรง ประชาชนทุกคนเป็น

เจ้าของอ านาจอธิปไตยร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่าในสังคมดังกล่าวนั้นผู้ปกครอง คือ ประชาชนทั้งหมดร่วมกัน
รัฐสภาหรือผู้แทนที่ประชาชนคัดเลือกเพ่ือท าหน้าที่แทนตนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการใช้อ านาจผ่าน
ประชาชนเท่านั้น (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2557, น. 247) ดังนั้นแล้วเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  
จึงต้องมีเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุมการใช้อ านาจของผู้แทนของตน โดยกลไกเหล่านั้นจะต้องมี
องค์ประกอบส าคัญสองประการ กล่าวคือ มีการริเริ่มโดยประชาชนหรือมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประชาชน
เป็นส าคัญ เช่น การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน การลงประชามติ การปลดผู้แทนออกจากต าแหน่ง   
(กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, 2552,น.10-12) 

2.2 ประชาธิปไตยทางอ้อม 
เป็นรูปแบบตรงข้ามกับประชาธิปไตยทางตรง หรือเรียกอีกอย่างว่า ประชาธิปไตยแบบผู้แทนโดย

ประชาชนจะเป็นผู้ไว้วางใจในการเลือกผู้แทนเข้าไปตัดสินใจแทนตนผ่านการเลือกตั้ง เหตุเพราะความก้าวหน้า
ของมนุษย์นั้นพัฒนาการอย่างก้าวไกล ส่งผลให้ประชากรในสังคมขยายตัวเพ่ิมเป็นอย่างมาก การปกครองโดย
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปได้ยากและไม่อาจตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้
ทันท่วงที ดังนั้นประชาธิปไตยทางอ้อมนั้นจึงมีความส าคัญและยืดหยุ่นกว่าประชาธิปไตยทางตรงในบางกรณี 

2.3 ประชาธิปไตยกึ่งทางตรง 
เป็นการผสมผสานของระบอบประชาธิปไตยทางตรงและทางผู้แทนเข้าด้วยกัน โดยมีความส าคัญที่

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาธิปไตยรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองทางปกครองระดับต่างๆแตกต่างกันไป ประชาชนสามารถควบคุมและตรวจสอบการท างานของผู้
แทนที่ตนเลือกตั้งเข้าไปท างานได ้(กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, 2552, น. 31) 

หากพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 มาตรา 237 ที่วาง
เงื่อนไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มี
สิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการ ตามมาตรา 234(1) 
กล่าวคือ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฎิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธาน
รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรนั้น แม้ว่าคณะกรรมการ ป .ป.ช.นั้นจะมิได้มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 232 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จ านวนเก้าคน นั้นมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ผ่าน
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้ถูกสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนั้น 
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มาตรา 203 ประกอบมาตรา 207 ประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้าน 
ประธานศาลปกครองสูงสุด และบุคคลซึ่งองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าประชาชน
มีส่วนร่วมในการเลือกประธานรัฐสภาและผู้น าฝ่ายค้านในการใช้อ านาจแทนตนในการสรรหาคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.มาด ารงต าแหน่ง อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะให้มาตรการในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวด้วยอัน
สอดคล้องต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาธิปไตย  

3. องค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
องค์ประกอบของความเป็นรัฐนั้นประกอบด้วย ประชากร ดินแดน อ านาจอธิปไตย แต่รัฐนั้นเป็น              

นิติบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่อาจแสดงเจตจ านงของตนได้โดยสภาพ ดังนั้นเมื่อรัฐ
ประสงค์จะแสดงเจตจ านงของตนการกระท าดังกล่าวจึงต้องผ่านตัวแทนของรัฐหรือที่เรียกว่าองค์กรของรัฐ  

องค์กรของรัฐนั้นมีขึ้นเพ่ือปฎิบัติภารกิจของรัฐ เช่น ออกกฎหมาย จัดท าบริการสาธารณะ ด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือพิพากษาตัดสินคดี องค์กรแต่ละองค์กรจึงมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามองค์กรของรัฐบางประเภทเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ถูกก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญก าหนดหน้าที่เอาไว้โดยมีลักษณะเกี่ยวพัน
กับทิศทางการน ารัฐหรือมีส่วนร่วมโดยตรงในการก่อตั้งเจตจ านงของรัฐ ซึ่งได้แก่ พระมหากษัตริย์                           
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรย่อย เช่น นายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา เป็นต้น (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2550,น.5) หากพิจารณาจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้แก่ องค์กรผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ เช่น รัฐสภาอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา(ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 31/2547) องค์กรฝ่ายบริหาร เช่น คณะรัฐมนตรี (ค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 33/2543) องค์กรผู้ใช้อ านาจตุลาการ เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ (ค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2543 และค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546) องค์กรอิสระ เช่น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการเลือกตั้ง (ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที ่29/2548,60/2548,52/2546) 

4. ลักษณะของการควบคุมฝ่ายปกครอง  
การควบคุมฝ่ายปกครองที่ดีนั้นต้องมีหลายองค์กรในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของรัฐในด้าน

ต่างๆเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่การควบคุมจากหลากหลายองค์กรนั้นต้องมีลักษณะ
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกันแต่ควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน และนอกจากนั้นการควบคุมจะต้องมีดุลยภาพอย่างเหมาะสมใน
การให้รัฐนั้นสามารถใช้อ านาจรัฐในการด าเนินกิจกรรมของรัฐได้โดยเหมาะสม มิใช่ให้เอกสิทธิแก่เอกชน
จนเกินไปอันส่งผลให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจด าเนินกิจการสาธารณะได้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2530,
น.14-16, อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552,น.192-194) 

ส าหรับองค์กรในการควบคุมการใช้อ านาจรัฐในด้านต่างๆนั้น จะต้องมีลักษณะที่เป็นอิสระ เป็นกลาง
เนื่องจากต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามตัวองค์กรที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
องค์กรอื่นนั้นจะต้องถูกตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากถ้าไม่สามารถตรวจสอบองค์กรดังกล่าวได้แล้วก็
จะกลายเป็นว่าผู้ใช้อ านาจควบคุมนั้นใช้อ านาจไม่ชอบเสียเอง ทั้งนี้ตามหลักนิติรัฐที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 1. แต่
อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบองค์กรดังกล่าวหรือองค์กรฝ่ายปกครองทั้งหลายนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับหลัก
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ประชาธิปไตยตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ 2. คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการน าเรื่องมาสู่
องค์กรต่างๆได้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบแต่ไม่จ าต้องไม่กว้างขวางจนเกินไปจนถึง
ขนาดที่สามารถน าเรื่องใดมาสู่องค์กรก็ได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานของภาครัฐในการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นแล้วเฉพาะผู้ที่ถูกผลกระทบโดยตรงหรือได้รับผลกระทบโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้เท่านั้นที่สามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อองค์กรเพ่ือให้กระท าการตรวจสอบพิจารณาได้  (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ, 2530,น.14-16, อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552,น.192-194) การปฏิบัติหน้าที่ 
ป.ป.ช. เป็นการใช้อ านาจรัฐอย่างหนึ่ง การตรวจสอบการใช้อ านาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมต้องมีขึ้นได้ 
แต่การจะจัดระบบการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามหลักประชาธิปไตยอย่างไรนั้น ย่อมมีปัญหาว่า 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายควรก าหนดช่องทางอย่างไร เพียงใด จึงจะถือว่าสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ และหลัก
ประชาธิปไตย โดยไม่เป็นการเสื่อมต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐ   

5. การตรวจสอบด้วยกลไกทางการเมือง 
5.1 ระบบรัฐสภา: ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษถือว่าเป็นแม่แบบของการปกครองในระบอบรัฐสภาที่ได้รับจากนานาชาติ 

และอังกฤษเป็นประเทศที่ก าเนิดรูปแบบของกลไกในการตรวจสอบทางการเมืองซึ่งเรียกว่า Impeachment 
หรือการขับออกจากต าแหน่ง โดยมีที่มาจากในอดีตที่รัฐสภาพยายามจ ากัดอ านาจของกษัตริย์ที่สามารถแต่งตั้ง
และถอดถอนฝ่ายบริหารได้ รัฐสภาจึงสร้างกลไกในการขับออกจากต าแหน่งดังกล่าวนี้ เพ่ือมาถ่วงดุลการ
แต่งตั้งของกษัตริย์อังกฤษ โดยเป็นกระบวนการที่ใช้กล่าวหาว่าสมาชิกฝ่ายบริหารนั้นใช้อ านาจไปทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทรยศ ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ (กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, 2552, น. 
41-43) 

ในปัจจุบันระบบ Impeachment ของรัฐสภาอังกฤษมีรูปแบบในการกล่าวหาโดยเริ่มจาก
สมาชิกสภาสามัญ (the House of Common) เป็นผู้เริ่มการกล่าวหาต่อที่ประชุมสภา ว่าขุนนางหรือสมาชิก
สภาสามัญด้วยกันเอง รัฐมนตรีทุกชั้นทุกต าแหน่ง กระท าความผิดอาญาหรือน าความเสียหายมาสู่ประเทศ 
โดยในที่ประชุมสภาสามัญจะพิจารณาว่ามีมูลเหตุตามความผิดที่กล่าวหาหรือไม่หากเห็นว่ามีเหตุก็จะน าเรื่อง
เสนอสู่สภาขุนนาง (the House of Lords) ซึ่งเป็นสภาสูงมีอ านาจสอบสวนและตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิดหรือไม่โดยพิจารณาแยกแต่ละบทความผิดที่ถูกกล่าวหา และลงมติเป็นบทความผิดไป  ซึ่งหากเห็นว่า
กระท าความผิดจริงดังที่กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากต าแหน่งและอาจได้รับโทษทางอาญา  (กิตติพงษ์ 
เกียรติวัชรชัย, 2552, น. 43-44) 

4.2 ระบบประธานาธิบดี: ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลไกในการขับออกจากต าแหน่งของสหรัฐอเมริกานั้นมีต้นแบบที่มาจากอังกฤษ แต่

เจตนารมณ์ในการร่างกลไกดังกล่าวออกมาเพ่ือบังคับใช้นั้นแตกต่างกัน โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าฝ่ายบริหาร
หรือประธานาธิบดีต้องถูกควบคุมและตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารต้องมีความรับผิดชอบและเข้มแข็งและไม่เชื่อว่า
ผู้บริหารจะไม่สามารถกระท าความผิดได้ แต่ก็ได้ขยายขอบเขตการน าไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้พิพากษาด้วย  

ขั้นตอนในการ Impeachment ของสหรัฐอเมริกานั้นมีความคล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นอย่าง
มาก โดยเป็นอ านาจของผู้แทนราษฎรในการเริ่มการกล่าวหาต่อที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฎร หากเห็นว่ามี
ความผิดตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาปี 1787 บทที่ 2 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ประธานาธิบดี รอง
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ประธานาธิบดี และข้าราชการพลเรือน ทุกคนของสหรัฐจะต้องออกจากต าแหน่ง หากถูกฟ้องขับออกจาก
ต าแหน่งและถูกตัดสินว่ากระท าผิดฐานกบฎ รับสินบน หรือกระท าผิดอาญาร้ายแรงอ่ืน” ซึ่งหากพิจารณาค าว่า 
ข้าราชการพลเรือน นั้นจึงหมายความรวมถึงผู้พิพากษา สภาคองเกรสและสมาชิกวุฒิสภาอีกด้วย โดยความผิด
นั้นจะต้องเป็นความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติ โดยช่วยเหลือหรือสนับสนุนเข้าข้างฝ่ายศัตรู หรือความผิด
ฐานรับสินบน หรือเป็นความผิดอาญาชั้นสูงอันได้แก่ การใช้ต าแหน่งเกินขอบเขตเพ่ือท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสื่อมเสีย การมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องขัดต่อหรือ หน้าที่อย่างร้ายแรง การใช้อ านาจในต าแหน่งเพ่ือจุดประสงค์ไม่
ถูกต้องหรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยวุฒิสภาจะเป็นสภาผู้ตัดสิน โดยลงมติลับแยกแต่ละบทตามข้อกล่าวหาซึ่ง
ในบทนั้นการที่จะเป็นความผิดได้จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของวุฒิสมาชิกที่เข้าประชุม
ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตามระบบ Impeachment ของสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างจากอังกฤษ เพราะ
สหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพียงการถอดถอนออกจากต าแหน่งนั้น ไม่เป็นการลงโทษทางอาญา การฟ้องคดีอาญานั้น
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถฟ้องได้ภายหลังขับออกจากต าแหน่ง (กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, 2552,น.44-
47) 

5. ผู้ไต่สวนอิสระ 
5.1 ผู้ไต่ส่วนอิสระในสหรัฐอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกานั้น องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับสูงของฝ่ายบริหาร คือ Special Prosecutor ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ Attorney General ถูก
แต่งตั้งโดยประนาธิบดี ในต าแหน่งรัฐมนตรีของ Department of Justice ซึ่งเป็นกระทรวงยุติธรรม             
โดยสาเหตุที่ท าให้สาธารณชนทั่วไปไม่ไว้วางใจในการตรวจสอบของ Special Prosecutor คือ เหตุการณ์ที่
พรรคเดโมแครตถูกจารกรรมข้อมูลในช่วงไล่เลี่ยกับการชนะการเลือกตั้งของประนาธิบดีนิกสัน โดยมีผู้ต้อง
สงสัยทั้งหมดเจ็ดคน ฝ่ายบริหารมีการตั้ง Special Prosecutor ขึ้นมาเพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง ผลของการไต่
สวนปรากฏว่าประธานาธิบดีมีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิด ต่อมาประธานาธิบดีนิกสันใช้อ านาจของตนไป
ในทางที่มิชอบกดดันให้ผู้ด ารงต าแหน่ง Attorney General ในขณะนั้นปลดหัวหน้าของชุดไต่สวนของ 
Special Prosecutor ออกจากต าแหน่งและตั้งชุดไต่สวนขึ้นใหม่และเมื่อผู้ด ารงต าแหน่ง Attorney General 
ขณะนั้นปฎิเสธค าสั่งและขอลาออก ประนาธิบดีจึงแต่งตั้งผู้มาด ารงต าแหน่ง Attorney General ใหม่และได้
ปลดหัวหน้าชุดไต่สวนดังกล่าวและยกเลิกการไต่สวนนั้นลง จึงท าให้มีการสร้างกลไกในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารขึ้นมาใหม่ในสมัยของประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ โดยรัฐสภาตรากฎหมายชื่อว่า The 
Ethics in Government Act ประกาศใช้วันที่26 ตุลาคม ค.ศ.1978 (พิวัฒน์ สามวัง, 2557,น.49-51) 

กฎหมายดังกล่าวได้จัดตั้งIndependent Counsel หรือเรียกว่า ผู้ไต่สวนอิสระ ซึ่งเป็น
องค์กรที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สองประการ คือ การขจัดผลประโยชน์ขัดกันของ Department of 
Justice ซึ่งอยู่ในการควบคุมของประธานาธิบดี และ สร้างความมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ไต่สวนจะเป็นอิสระจากการแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบขององค์กรดังกล่าวนั้นหาใช่
ว่าเป็นองค์กรขึ้นมาใหม่แยกต่างหากจาก Department of Justice อย่างเด็ดขาด Independent Counsel 
นั้นยังคงเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ Department of Justice ซึ่งมี Attorney General เป็น
ผู้บังคับบัญชาเช่นเดิม แต่มีรูปแบบลักษณะพิเศษขององค์กรในกรณีที่ถูกจัดตั้งขึ้น คือ เป็นอิสระไม่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของประธานาธิบดีหรือ Attorney General(พิวัฒน์ สามวัง, 2557,น.52-54) แต่อย่างไรก็
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ตามองค์กรดังกล่าวนั้นไม่ได้มีรูปแบบในการจัดตั้งถาวร จะจัดตั้งขึ้นเป็นเฉพาะกรณีไป เมื่ อปฎิบัติหน้าที่เสร็จ
สิ้นแล้วองค์กรดังกล่าวก็จะสิ้นสุดตัวลง กล่าวได้ว่าองค์กรพิเศษ Independent Counsel ของสหรัฐอเมริกา
นั้นเป็นที่มาของการจัดตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช พ .ศ.2550 ในประเทศไทย ที่ก าหนด
หน้าที่ของผู้ไต่สวนอิสระให้มีอ านาจหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรคู่ขนานของ ป.ป.ช. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นเรื่องต่อ 
ป.ป.ช. แล้วแต่ ป.ป.ช.ไม่ด าเนินการไต่สวนหรือด าเนินการล่าช้าพอสมควร หรือไต่สวนแล้วไม่มีมูลความผิด
ตามกล่าวหา จึงจะยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ 

5.2 ผู้ไต่สวนอิสระในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐขององค์กร

ต่าง ๆ  ดังนั้นแล้วเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในองค์กรทั้งในด้านขององค์กร 
ป.ป.ช. เอง หากมีกรณีกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. กระท าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ   จึงไม่อาจให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รวบรวมและไต่สวนกลั่นกรองข้อเท็จจริง แต่หากให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ
เป็นผู้รวบรวมและรับฟังข้อเท็จจริงในชั้นต้นเพ่ือสั่งมูลคดี และให้พิจารณาตัดสินข้อกล่าวหาด้วยแล้ว อาจ
น าไปสู่กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยการน าความรู้สึกส่วนตัวไปปะปนกับข้อเท็จจริงได้ ด้วยเหตุจึงควร
จัดตั้งองค์กรอิสระข้ึนมาท าหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท าความเห็นก่อนที่จะมีการน าคดีไป
ยื่นฟ้องต่อศาล (สมชาติ เลิศลิขิตวรกุล, 2543,น.40-41) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 236 เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาเพ่ือกลั่นกรอง
ข้อเท็จจริงก่อนเสนอต่อศาล จึงบัญญัติตั้งผู้ไต่สวนอิสระมาเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร(2560) ผู้ไต่สวนอิสระตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงแตกต่าง
จากรัฐธรรมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และผู้ไต่สวนอิสระในสหรัฐอเมริกา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา

เอกสารจากตัวบทกฎหมาย ต ารากฎหมาย หนังสือ บทความทางวิชาการ โครงงานวิจัยทางกฎหมาย              
ค าพิพากษาของศาล การด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ได้ก าหนดระบบกลไกในการ

ด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้จั้ดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นเป็น

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จากฝ่ายบริหารและองค์กรอ่ืน  ๆ อัน
เป็นกลไกลหนึ่งในการปฏิรูปการเมือง แต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้การท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติหรือมีพฤติการณ์ใดเป็นการเสื่อมเสีย
แก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรงเสียเอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้
ก าหนดระบบและกลไกไว้ดังนี้ 
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 1.1.1 กรณีกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. กระท าการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่าง
ร้ายแรง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 299 บัญญัติให้ผู้ที่สามารถริเริ่มให้มี การ
ด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขอให้วุฒิสภามีมติให้
กรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น พ้นจากต าแหน่งได้ โดยมติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา กรณีนี้ เป็นกรณีท่ีรัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในองค์กรของรัฐฝ่ายนิติ
บัญญัติเป็นผู้วินิจฉัย และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นั้น สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งยังเป็นองค์กรที่เห็นชอบในตัวบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. 
จึงถือว่าสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แม้ว่าจะเป็นการใช้อ านาจ
อธิปไตยทางอ้อมก็ตาม 

 1.1.2 กรณีกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช.ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 
299 บัญญัติให้ผู้ที่ริเริ่มให้มีการด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา เข้าชื่อเสนอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผ่านทางประธานวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณามีค าพิพากษาในข้อกล่าวหานั้น  กรณีนี้เป็นการกล่าวหามีโทษทางอาญา จึงควรได้รับการพิจารณา
โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือพิจารณาลงโทษ  

1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบและด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ไว้ โดยยึดตามหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 
พ.ศ. 2540 แต่มีรายละเอียดในบางกรณีท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

 1.2.1 กรณีกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. กระท าการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่าง
ร้ายแรง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 248 บัญญัติให้ผู้ที่สามารถริเริ่มให้มีการ
ด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น ได้แก่ (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ (2) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 
เข้าชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือขอให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น พ้นจากต าแหน่งได้ โดยมติของ
วุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา กรณีนี้ มีความแตกต่างไปจากเดิมที่
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้วย ส่วนกรณีที่ให้อ านาจแก่วุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจถอดถอนกรรมการ 
ป.ป.ช.นั้น ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 นั้น สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   

 1.2.2 กรณีกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช.ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 
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249 บัญญัติให้ผู้ที่ริเริ่มให้มีการด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ผู้นั้น ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา เช่นเดิม แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนด
จ านวนสมาชิกรัฐสภาที่เข้าชื่อไว้มีสัดส่วนเพียงจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา   

1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา236 ได้ก าหนดระบบและกลไกใน
การตรวจสอบและด าเนินการต่อกรรมการ ป.ป.ช.ไว้ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และ พ.ศ.2550 เรื่องที่จะเสนอให้มีการตรวจสอบและด าเนินคดีนั้น ยังมีลักษณะเช่นเดิม แต่ก าหนดให้มี
ระบบและกลไกเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

 1.3.1 ข้อกล่าวหา ได้แก่ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาตามหลักการเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับก่อน 

1.3.2 ผู้มีสิทธิริเริ่มให้ตรวจสอบด าเนินคดี ได้แก่ (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือ (2) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

1.3.3 ผู้มีอ านาจพิจารณา ได้แก่ ศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) การส่งเรื่องจากรัฐสภาไปยังศาลฎีกานั้น ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้
พิจารณาส่งเรื่อง 

 (2) เมื่อประธานศาลฎีกาได้รับเรื่องแล้วต้องตั้งคณะผู้ ไต่สวนอิสระ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ก ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
 ข. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  แต่หากเป็นกรณีร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   

ระบบและกลไกลในการตรวจสอบและด าเนินคดีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น แม้ผู้ริเริ่มจะยังคงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ก็ตาม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ ผู้ที่รับและพิจารณาเรื่องที่กล่าวหานั้น คือ ประธานรัฐสภา ซึ่ง หมายถึง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยต าแหน่ง มิใช่ประธานวุฒิสภาดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อน เหตุเป็นเพราะว่า
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มิได้มีส่วนใดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนองค์กรที่จะวินิจฉัยการถอดถอนออกจากต าแหน่งในกรณีจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงที่เดิมเป็นอ านาจของวุฒิสภาไปเป็นของศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการ องค์กรฝ่ายนิติ
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บัญญัติจึงไม่มีอ านาจในการวินิจฉัยอีกต่อไป  
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 133(3) บัญญัติให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ  และมาตรา 256 บัญญัติให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สามารถเสนอญัติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ส่วนแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 163 บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่ก าหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 164  บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากต าแหน่ง และ
มาตรา 291 บัญญัติให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย สามารถเสนอญัติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได ้

ในกรณีนี้จะพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และรัฐธรรมนูญ 2560 มีหลักการ
ตรงกันที่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โดยต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อ ซึ่งเป็น
จ านวนที่น้อยกว่าที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา  170 ที่ก าหนดไว้ถึง                 
ห้าหมื่นคน แต่ในการเสนอชื่อเพ่ือถอดถอนบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ถึงสองหมื่นรายชื่อ ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 มิได้ก าหนดให้สิทธิประชาชนไว้ ส าหรับการพิจารณาในส่วนการเข้าชื่อของประชาชนในด้าน
อ่ืนๆแล้วนั้น เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2560 นั้นมีบทบัญญัติที่
เหมือนกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ประชาชนเข้าชื่อการเพ่ือเสนอให้มีการตรวจสอบด าเนินคดีกับ
กรรมการ ป.ป.ช. ในอดีตนั้น เป็นการขอให้ถอดถอนบุคคลระดับเดียวกับที่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด หรืออัยการสูงสุด และเป็นการเข้าชื่อที่มีจ านวนสูงกว่าการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไม่มีการก าหนดสิทธิของประชาชนในการเสนอชื่อเพ่ือถอดถอน
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้แล้ว ส าหรับในปัจจุบันก็ยังมีผู้กล่าวถึงช่องทางในการด าเนินคดีต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่บ้าง เช่น นายประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เคยแถลง
ถึงกรณีตนถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สรุปความได้ว่า ว่าการ
ด าเนินคดีดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้ง เพราะด าเนินการไม่ชอบหลายประการ และได้กล่าวผ่านสื่อมวลชนไปยัง
พรรคการเมือง หรือ ส.ส. พรรคต่าง ๆ ว่าหากเห็นว่ากรณีของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ควรหยิบยกไปไต่
สวนในสภา เพราะมีจ านวนสมาชิกสภาเพียง 125 เสียงยื่นเรื่องต่อประธานสภา สามารถไต่สวนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทั้งคณะ หรือประชาชนสองหมื่นคนเข้าชื่อถอดถอนในประเด็นการด าเนินการที่มิชอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ตนยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการว่าถูกต้องหรือไม่ (ไทยโพสต์ออนไลน์, 2562) 
แต่ยังไม่พบว่ามีการพิจารณาเรื่องนี้ในสภาโดยการริเริ่มจากการเข้าชื่อของประชาชน หรือกรณีนายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สรุปความได้ว่า เคย
รวบรวมรายชื่อประชาชนเพ่ือยื่นถอดถอน ป.ป.ช. แต่นายศรีสุวรรณ จรรยา เห็นว่าการด าเนินการโดยช่องทาง
นี้ดูจะเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงจะใช้ช่องทางของรัฐสภาในการถอดถอน คณะกรรมการป.ป.ช. แทน (Special 
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Scoop, 2562) เป็นต้น  
 

อภิปรายผล 
1.การเสนอเรื่องในการตรวจสอบคณะกรรมการป.ป.ช.โดยประชาชน 
บัญญัติเรื่องกลไกในการตรวจสอบ ป.ป.ช. โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาใหม่ 

แต่ก็เป็นไปได้ว่าโอกาสในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระนั้นจะยากยิ่งกว่าเดิม นับตั้งแต่ขั้นแรกของการเข้าชื่อของ
ประชาชนเพ่ือกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อย
กว่าสองหมื่นคน ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภานั้นเป็นเงื่อนไขเริ่มแรกในกระบวนการตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการท างานของคณะกรรมการดังกล่าว แต่ว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นนับว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ยากส าหรับ
บุคคลทั่วไปผู้ได้รับความเสียหายส่วนตัวจากพฤติการณ์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฎิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เนื่องจากโอกาสในการ
รวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดนั้นมีจ านวนค่อนข้างมาก 
ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะมีหลักฐานพอสมควรและได้รับความเสียหายจริง ๆ แต่ถ้าไม่ใช่คดีที่ได้รับความสนใจเป็น
วงกว้างก็อาจไม่ได้รับความสนใจและไม่สามารถรวบรวมรายชื่อถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดได้เลย เช่น               
ถ้าผู้เสียหายเป็นข้าราชการที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.คนหนึ่งคนใดใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางขัดต่อกฎหมาย
เพ่ือกลั่นแกล้ง โอกาสในการรวบรวมรายชื่อให้ครบสองหมื่นรายชื่อส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือมายื่น
เรื่องต่อประธานรัฐสภานั้นเป็นไปได้ยากหรือมีโอกาสเป็นไปแทบไม่ได้เลย เปรียบเทียบกับกรณีนักการเมืองที่
จะถูกร้องขอให้ตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติหรือไม่ เช่นกรณี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ์ ที่ยืม
นาฬิกาจากเพ่ือน 21 เรือน คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากและมีโอกาสในการ
รวบรวมรายชื่อให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดได้สูงกว่าเรื่องทั่วไปเพราะเป็นเรื่องทางการเมือง     
ร่วมด้วย 

2. การใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภาในการเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระ 
บทบัญญัติมาตรา 236 นั้นก าหนดให้การยื่นเรื่องกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นยื่นต่อประธาน

รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา 
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งหาก
พิจารณาจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของประธานรัฐสภาว่ามีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และหากประธานรัฐสภาไม่เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา 
กฎหมายมิได้บัญญัติผลลัพธ์ไว้ในเรื่องการใช้ดุลพินิจดังกล่าวว่า หากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวของประธานรัฐสภา
เป็นที่สุดหรือไม่ และสามารถถูกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภาจากองค์กรใดได้บ้าง ดังนั้นแล้วจึง
ต้องพิจารณาก่อนว่าการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภาในการไม่เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้ง                     
ผู้ไต่สวนอิสระนั้นเป็นการกระท าทางการเมืองหรือการกระท าทางกฎหมาย 

ซึ่งเมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่าหากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าทางการเมืองนั้นย่อมไม่มีองค์กรอ่ืน
ใดในการเข้ามาตรวจสอบการใช้อ านาจของประธานรัฐสภาในกรณีนี้ได้หากมีการกล่าวหาว่าประธานรัฐสภาใช้
ดุลพินิจเป็นไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ เพราะจะให้คณะกรรมการป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบประธานรัฐสภาในเหตุ
ที่ประธานรัฐสภาถูกกล่าวหาว่าจากการใช้อ านาจตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจส่งผลให้มีการขัดกันใน
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เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ส่วนการใช้กลไกทางการเมืองโดยประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560  ไม่ได้ให้อ านาจประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้ดังเช่น
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 270 ที่กล่าวถึงการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีมีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้วุฒิสภามีอ านาจถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งได ้

ดังนั้นแล้วการใช้อ านาจของประธานรัฐสภานั้นน่าจะเข้าลักษณะของการใช้อ านาจตามกฎหมาย
เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงหน้าที่ของประธานรัฐสภาไว้ว่าเมื่อได้รับข้อกล่าวหาพร้อมหลักฐานตามสมควร
แล้ว หากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยให้เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกานั้นเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นกฎหมาย
บัญญัติถึงการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภา ซึ่งการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมิ ใช่การใช้ตามอ าเภอใจแต่เป็นไปใน
ลักษณะที่มีกฎหมายรองรับให้อ านาจไว้ หากประชาชนที่เป็นผู้รวบรวมรายชื่อในการกล่าวหาเป็นผู้ได้รับความ
เสียหายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยตรงควรจะถือว่าการใช้ดุลพินิจไม่เสนอเรื่องของประธานรัฐสภาละเมิด
สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ของบุคคลดังกล่าวในการน าเรื่องเข้าสู่องค์กรในการตรวจสอบหน่วยงาน
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีได้ โดยยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือพิจารณา                 
ค าร้องและยื่นค าร้องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และหากไม่ยื่นภายในก าหนดเวลา                   
หกสิบวัน ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 46 ประกอบมาตรา 48 

3. มติของผู้ไต่สวนอิสระ 
ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระแล้ว เมื่อผู้ไต่สวน

อิสระด าเนินการไต่สวนเสร็จ หากผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าคณะกรรมการป.ป.ช.ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นมีพฤติการณ์
ตามที่ถูกกล่าวหาหากเป็นกรณีฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ให้เสนอเรื่องต่อศาล
ฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 237(2) หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฎิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็ให้ผู้ไต่สวนอิสระ
ส่งส านวนไปให้อัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 237(3) แต่หากเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้
ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 237(1) นั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็น
ว่าการตรวจสอบคณะกรรมการป.ป.ช.นั้นมีการตรวจสอบหลายองค์กรและหลายขั้นตอนจากประธานรัฐสภา 
ประธานศาลฎีกา และผู้ไต่สวนอิสระ ซึ่งการควบคุมฝ่ายปกครองที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะของการควบคุมที่
หลากหลายแต่ไม่ซ้ าซ้อนกันมากจนเกินไป หากให้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ิมช่องทางให้เพิกถอนดุลพินิจของผู้ไต่
สวนอิสระได้แล้วนั้นย่อมส่งผลให้ความอิสระของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขาดหายไป แม้ว่า
ประชาชนมีสิทธิในการน าเรื่องที่ตนเสียหายมาสู่องค์กรเพ่ือมุ่งหวังในการตรวจสอบและควบคุมแต่การควบคุม
ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความสมดุลระหว่างการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนด้วย (อ้างอิง)ดังนั้นแล้วจึงบทบัญญัติดังกล่าวที่ให้ค าสั่งของคณะผู้ไต่สวนอิสระเป็นที่สุดนั้นมีความ
เหมาะสมชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ในบทบัญญัติมาตรา 237 ก าหนดเกณฑ์ในกระบวนการเริ่มต้นตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหา
ว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ ใดกระท าการตามมาตรา 234(1) โดยยื่นข้อกล่าวหา
ต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นมีเหตุอันควรสงสัยก็จะด าเนินการ
เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือด าเนินการตั้งผู้ไต่สวนอิสระ  

โดยในบทบัญญัติดังกล่าวนั้นก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นชื่อนั้นเป็นจ านวนที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโอกาสในการรวบรวมรายชื่อได้ส าเร็จ หากประชาชนผู้นั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การใช้อ านาจโดยมิชอบ แต่ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนน้อย หรือหากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่มี
งบประมาณในการโฆษณาเพ่ือประสงค์จะถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ดังนั้นแล้วจึงควรลดอัตราของ
ประชาชนส าหรับการรวบรวมรายชื่อเพ่ือถอดถอนโดยเปลี่ยนจากการก าหนดไว้สองหมื่นรายชื่อไม่ว่าจะยื่นเพ่ือ
ตรวจสอบคณะกรรมการป.ป.ช.กี่คนก็ตาม เป็นอัตราที่ลดหลั่นลงมา เช่น  หากต้องการยื่นเพ่ือตรวจสอบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงหนึ่งรายชื่อจากทั้งหมดจ านวนเก้าคน ก็ใช้เพียง 2222 รายชื่อของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งโดยเทียบกับอัตราของประชาชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสองหมื่นคนต่อคณะกรรมการหนึ่งคน 

2.ก าหนดมาตรการโดยชัดแจ้งก่อนที่ประธานรัฐสภาจะใช้ดุลพินิจนั้น โดยตั้งคณะกรรมมาธิการที่ไม่
อยู่ในบังคับบัญชาของประธานรัฐสภา เพ่ือตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีมูลหรือไม่ก่อนเสนอแนะด้วยมติเสียง
ข้างมากของคณะกรรมมาธิการต่อประธานรัฐสภา และถ้ามติเสียงข้างมากของคณะกรรมมาธิการเห็นว่าข้อ
กล่าวหามีมูลควรเสนอเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกา หากประธานรัฐสภามีค าสั่งให้ไม่เสนอเรื่อง ให้แจ้ง
เหตุผลและประกาศค าสั่งนั้นภายในสามสิบวัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ข้อกล่าวหานั้นตกไปและเป็นที่สุด แต่
หากมีผู้ใดคัดค้านให้ตั้งคณะกรรมมาธิการจากตัวแทนองค์กรอิสระแต่ละองค์กรฝ่ายละหนึ่งคน มติของคณะ
กรรมมาธิการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นค าสั่งของประธานรัฐสภา 

3.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในบทบัญญัติมาตรา 236 ไว้ให้ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจของ
ประธานรัฐสภาในกรณีปฎิเสธไม่เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกานั้นมีผลในทางกฎหมายอย่างไร และ
ก าหนดให้มีองค์กรในการเข้ามาตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภานอกจากคณะกรรมการป.ป.ช. 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาที่
ได้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด จนบทความฉบับ
นี้ส าเร็จลุล่วง ผู้ศึกษาจึงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
(2) เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ บุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ทั้งหมด 153 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test 
และวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ด้านภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.94) ด้าน

ค่าตอบแทนที่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.54) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย อยู่ในระดับมาก 
( ̅= 3.99) ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.93) ด้านความก้าวหน้าที่มั่ง
คงของการท างาน อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.96) และด้านความเป็นประโยชน์ของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด 
( ̅=4.29) 

2. ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน 
ที่มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ สถานภาพการสมรส และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิต
ต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา, บุคลากร, คุณภาพชีวิต 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the quality of working life of 

personnel at Wat Rai Khing Witthaya School. (2) to study the comparison of the quality of 
working life of personnel at Wat Rai Khing Witthaya School In which the population sample 
is 153 personnel in Wat Rai Khing Witthaya School which the tools used for data collection 
were questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, T-test, and one-way analysis of variance (ONE WAY ANOVA). Statistics at the level 
of 0.05 
The research found that 

1. The quality of life of the personnel of Wat Rai Khing Witthaya School in the overall 
picture is at a high level ( ̅= 3.94) with sufficient remuneration. Is at a high level ( ̅= 3.54)  
in an environmentally safe manner Is at a high level ( ̅= 3.99) in the development of 
personnel competencies Is at a high level ( ̅= 3.93) on the progressive progress of work Is at 
a high level ( ̅=3.96) and social benefits Is the highest level ( ̅=4.29)     

2. The comparison results classified by personal factors showed that gender, 
education level and monthly income The quality of life was not different but the age, 
marital status and duration of work Have different quality of life 

 
Keywords : Wat Rai Khing Witthaya School, personnel, Quality of life 
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บทน า 
การคาดหวังของมนุษย์อันสูงสุดคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วยังหวังที่

จะให้เกิดแก่ครอบครัวเครือญาติและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยปัจจุบันคุณภาพ
ชีวิตได้รับการก าหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศดังนั้นเป้าหมายทุกด้านไม่ว่าจะในด้านสังคม
เศรษฐกิจการปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุบย์ในสังคมคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อบุคคลและสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถก าหนดการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้
ระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้และเพ่ือการท าให้การพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาบุคคล
แต่ละคนและแต่ละครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาการมีแนวคิดและเจตคติที่ดีการรู้จัก
บริหารคนเองการมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนการมีอาชีพมีรายได้มีคุณธรรมและศีลธรรมฯลฯหากทุกคนใน
สังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่าสามารถช่วยยกระดับทั้งของตนเองและสังคมให้มีคุณค่ามีความเจริญ
งอกงามพัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลงหรือหมดไปดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจนถึงระดับมาตรฐานที่
สังคมต้องการทั้งนี้เพ่ือช่วยให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์  

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารทรัพยากรขององค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมากเช่นการบริหารเงินเดือนการพัฒนาโอกาสและความก้าวหน้า
ในสายงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ความปลอดภัยในการท างานการมีพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่
เพียงแต่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานของพนักงานในองค์กรแต่ยังส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมใน
การท างานอีกด้วย (วิเชียรสว่างแสง, 2556) ผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนมุมมองและความคาดหวังของประชาชนในการให้ความหมายขององค์กรที่ดี
คุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในงานก าลังถูกระบุว่าเป็นดัชนีความก้าวหน้าที่สัมพันธ์กับหน้าที่
และความยั่งยืนซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับองค์การเป็นการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานให้
บุคลากรดึงศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มก าลังความสามารถส่งผลต่อความส าเร็จตามภารกิจงานขององค์กรได้
อย่างเป็นรูปธรรม (ไชยา แจ่มจันทร์, 2553) 

คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากรในการท างานเป็นความรู้สึกที่ดีและ
มีความสุขในระหว่างการท างาน ท าให้รู้สึกว่าการท างานนั้นท าให้ชีวิตคนเรามีคุณค่าสามารถเพ่ิมความรู้สึกที่ดี
ให้กับตัวเอง การมีส่วนร่วมในการท างาน เพิ่มความผูกพันธ์ให้กับองค์กร อัตราการขาดงานลดน้อยลง เกิดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน (รัตนภรณ์ บุญมี, 2550) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้พนักงานทางองค์กรจะต้องมี
นโยบายหรือกิจกรรมที่คอยดูแลพนักงานหรือบุคลากร อาทิ การให้โบนัสประจ าปี การมีกลุ่มช่วยเหลือเงิน
สมทบทุนการศึกษาให้ส าหรับบุตรหลานคนในครอบครัวแม้แต่การสร้างสภาพแวดล้อมกาท างานให้มีความ
เหมาะสม อาคาร ตึกห้องท างานที่สะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน เป็นต้น ที่ส าคัญคือวัฒนธรรม
ขององค์ต้องมีการปลูกฝังให้บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันองค์จึงจะประสบความส าเร็จได้แนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีของพนักงานหรือบุคลากรสามารถน ามาใช้ได้กับทุกๆ องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องเกิดจากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในกาท างานที่ดี
และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ผจญ เฉลิมสาร, 2551) 
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การมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยามีความส าคัญต่อกาด าเนินงาน
เพ่ือให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ได้ ซึ่งจ านวนบุคคลากรภายในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยามีเพียง 153 คน ท าให้ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานที่เป็นปัญหาต่อการท างานในหลายๆ ด้าน อาทิ จ านวนแม่บ้านท าความสะอาดที่
มีน้อยและพ้ืนที่ของโรงเรียนมีขนาดใหญ่ ท าให้ยากต่อการดูแลท าความสะอาด จ านวนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่มีอย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนท าให้
บุคลากรครูต้องเข้ามาช่วยกันผลัดเปลี่ยนเวรดูแลนักเรียนในช่ วงเช้าและช่วงเย็นที่หน้าประตูทางเข้าเพ่ือ
สอดส่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีจ านวนนักเรียนที่มีมากกว่าบุคลากร
อาจท าให้เกิดการท างานที่ผิดพลาดหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้ 

ผู้วิจัยจึงเร่งเห็นและอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เป็นอย่างมาก หากบุคลากรมีความรู้ความสามารถและสามารถพัฒนาตนเองได้อยู่ตลอดเวลา จะท าให้คุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อองค์กรท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยามีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอ่ืนหรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพ่ือพัฒนา
บุคลากรขององค์กรตนเองให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในกา
ท างานและผ่านกระบวนการวิเคราะห์จนเกิดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Walton 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้ว เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,1959) กล่าวว่าทฤษฎีสอง

ปัจจัยเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานอีกด้วย ปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)  

ทฤษฎีสองปัจจัยนี้ อยู่ภายใต้ฐานความคิดความต้องการทางจิตวิทยา โดยปัจจัยจูงใจจะท าให้เกิด
ความพอใจในงาน ขณะที่ความพึงพอใจในงานเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้นพนักงานจะรู้สึกว่า
มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานมากข้ึนได้ ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยจูงใจมากขึ้นเท่านั้น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปัจจัยค  าจุนเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ยังกล่าวอีกว่าการที่จะให้มีปัจจัยจูงใจมากๆได้ จ าเป็นต้องพัฒนางาน (Job 

enrichment) ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน ท าให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานเพ่ือบ ารุงจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ถ้าหากไม่ได้จัดให้มีขึ้นผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกผิดผิดปกติและเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์ได้ ส่วนปัจจัยจูงใจมีขึ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจในผลงานกระตุ้นให้
กระตือรือร้นในการท างานยิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าหากผู้บริหารต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจเพ่ือให้
ผลงานมีคุณภาพสูง ควรจัดให้มีการจูงใจที่เหมาะสม     

ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) 
เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Elderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้รับปรับปรุงล าดับความต้องการ

ตามแนวคิดของมาสโลว์ใหม่ เหลือความต้องการเพียงสามระดับคือ 
1. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองนั่น หากความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความ

ต้องการประเภทนั้นจะมีอยู่สูง 
2. ขนาดของความต้องการ ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่ต่ ากว่าได้รับการตอบสนองมากพอแล้ว 

ก็ยิ่งจะท าให้ความต้องการประเภทที่อยู่สูงกว่ามีมากยิ่งขึ้น 
3. ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่สูงมากอุปสรรคติดขัด

ได้รับการตอบสนองน้อย ก็จะให้ความต้องการประเภทที่อยู่ต่ าลงไปมีความส าคัญมากข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยก าหนด

ระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ คือ  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ทั้งหมด 

153 คน (ฝ่ายบุคคลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) เป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัย
เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรเป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 153 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่อง คุณภาพ

ชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

1. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ตัวแปรคู่ หรือ F – test : ANOVA วิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง

เดียว (ONE WAY ANOVA)  เพื่อวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้อค าถามที่จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 2 เป็นการถามระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ 1. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 2. ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน 3. ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ 4. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย 5. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้ 
น าแบบสอบถาม จ านวน 153 ฉบับ ที่ได้รับจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์และลงรหัสเพ่ือ

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Window โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายระดับคุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรและการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร และเปรียบเทียบปัจจัย

ส่วนบุคคลกับการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร โดยการทดสอบ ( t - 
test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
บุคลากรในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันและมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่

แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากท่ีสุด เพศชายคิดเป็นร้อยละ 34.0 และ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
46.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.8  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาทคิด
เป็นร้อยละ 62.1 ในขณะที่ร้อยละ 49.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาพบว่า คุณภาพชีวิการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.94 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ค่าเฉลี่ย 4.29 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.54 ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา ด้านภาพรวม   

n = 153 
คุณภาพชีวิตการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ 3.54 0.77 มาก 
2.ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะปลอดภัย 3.99 0.70 มาก 
3.ด้านพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 3.93 0.64 มาก 
4.ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน 3.96 0.59 มาก 
5.ด้านความเป็นประโยชน์ของสังคม 4.29 0.58 มากที่สุด 
รวม 3.94 0.48 มาก 

 
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

พบว่า  
3.1 บุคลากรในองค์กรที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยรวมไม่

แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามเพศ 

คุณภาพชีวิต เพศ  ̅ S.D. t df Sig. 
ภาพรวม ชาย 3.95 .483 .167 151 .868 
 หญิง 3.94 .495    
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามเพศ 

พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้านความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ .974 
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.101 .725 .696 .665 .868 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากร เพศชายและเพศหญิง มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย 
ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ไม่แตกต่างกัน 

3.2 บุคลากรในองค์กรที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามอายุ 
คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปวน df SS MS F Sig. 
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 2.689 .896 3.958 .009 

ภายในกลุ่ม 149 33.741 .226   
รวม 152 36.430    

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
3.3 บุคลากรในองค์กรที่มีการสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 4 
ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตาม

อายุ พบว่า โดยภาพรวม ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน 
ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ .283 .094 และ .070 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากรที่มี
อายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตกี่ท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยภาพรวม ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามการสมรส 
คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปวน df SS MS F Sig. 
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 1.08 .361 1.52 .211 

ภายในกลุ่ม 149 35.3 .237   
รวม 152 36.4    

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตาม
สถานภาพการสมรส พบว่า โดยภาพรวม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย 
ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน และ ด้านภาพรวม มีค่า Sig. 
เท่ากับ .507 .065 .617 .210 และ .211 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากรที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน 
มีคุณภาพชีวิตกี่ท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยภาพรวมด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้าน
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สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการ
ท างาน ไม่แตกต่างกัน 

3.4 บุคลากรในองค์กรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปวน df SS MS F Sig. 
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 .030 .015 .061 .941 

ภายในกลุ่ม 150 36.4 .243   
รวม 152 36.4    

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย  ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ 
ด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .403 .627 .787 .083 .975 และ .941 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตกี่ท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยภาพรวม ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้าน
ความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ ด้านภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

3.5 บุคลากรในองค์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 
คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปวน df SS MS F Sig. 
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 .964 .482 2.03 .134 

ภายในกลุ่ม 150 35.4 .236   
รวม 152 36.4    

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 

ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และ ด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .071 .098 .477 .521 .536 และ .134 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากร
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ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตกี่ท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยภาพรวม ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้าน
ความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ ด้านภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

3.6 บุคลากรในองค์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียน  
วัดไร่ขิงวิทยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการงานของบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
คุณภาพชีวิต แหล่ งความ

แปรปวน 
df ss MS F Sig. 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 1.87 .624 2.69 .048* 
ภายในกลุ่ม 149 34.5 .232   
รวม 152 36.4    

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ าแนกตาม

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะปลอดภัย ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน และ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ค่า Sig. เท่ากับ .448 .392 .161 และ .225 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
กัน มีคุณภาพชีวิตกี่ท างานบุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยภาพรวม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ
ปลอดภัย ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าที่มั่นคงของการท างาน และ ด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้วิจัยมีการอภิปรายผลการวิจัย 
ดังนี้ 1. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การดูแลใส่ใจต่อนักเรียน มีการจัดอบรมสื่อ
การเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมให้กับนักเรียน บุคลากรมีจ านวนที่น้อยรายแต่มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียนได้
ในระดับท่ีสูง นอกจากนี้บุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นมาตรฐาน ท าให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่มีให้กบันักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนไร่ขิงวิทยามีศักยภาพทางการศึกษาที่เป็นเลิศ 
งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิง อยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่า
อากาศยานกรุงเทพ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด  (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
ในระดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของคุณภาพชีวิตบุคลากร
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาต่างกันดังนี้ 

ด้านเพศ พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริวัตร ประเสริฐยา (2556) 
ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักง านบริษัท โทโตะคุ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พนักงานที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน 

ด้านอายุ พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด  (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานแตกต่างกัน 

ด้านสถานภาพการสมรส พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มี
ผลต่อระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริวัตร ประเสริฐยา (2556) วัฒนธรรม
องค์การที่มีความสัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท โทโตะคุ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่าพนักงานที่มี สถานภาพการสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพการ
ท างานแตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภณิตา กบรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชกาลต ารวจชั้นประทวน ศึกษาเฉพาะกรณีกองก ากับการ 4 กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร (2555) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ปฏิบัติการ บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน 

ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิระประภา นะราแก้ว (2553) 
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานภายใต้ มทร . 8001-2546 คุณภาพชีวิตและการท างานของพนักงานที่ 
แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า บุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยายังมีจ านวนของบุคลากรที่น้อยซึ่งไม่

เพียงพอต่อการดูแลนักเรียนภายในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ดังนั้น ผู้อ านวยการควรมีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
อัตราจ้าง เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ให้มากขึ้นและยังสามารถช่วยดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
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2. ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า บุคลากรของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาในต าแหน่งช านาญการ ยังมีอยู่
เป็นจ านวนมากท าให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้อ านวยการควรมีการ
จัดฝึกอบรมโครงการต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรต าแน่งช านาญการได้จัดท าผลงานเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือ
ขอเลื่อนต าแหน่งจากช านาญการเป็นช านาญการพิเศษต่อไป 

3. คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาในเรื่องความปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ดังนั้นผู้อ านวยการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ิม เพราะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยแค่สองส่วน แต่มีแค่เจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าประตูหน้ากับประตูหลัง ซึ่งหลักตามความเป็นจริงโรงเรียนมี
ทางเข้า-ออก สามทางควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าการทั้งสามประตู เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับบุคลากรและนักเรยีนภายในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิง  
2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง 
จังหวัดอุดรธานี และ ศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยววัดพระ
แท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานีกลุ่มตัวอย่างที่ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนิสิต/นักศึกษา วัตถุประสงค์เพ่ือมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางมากับครอบครัว ใช้เวลาอยู่ที่วัดไม่เดิน 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาในวันหยุดเสาร์-
อาทิตย ์โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการท าบุญต่ ากว่า 300 บาท ในการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผล
ต่อการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี พบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยด้านความดึงดูดใจ มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านองค์ประกอบการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และน้อยที่สุด คือด้านการเข้าถึง 
 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวการตัดสินใจ วัดพระแท่นบ้านแดง 
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Abstract 
This research has the objectives to study tourists’ behavior in visiting or touring Wat 

(Temple) PhraThaen, Ban Daeng Village, UdonThani Province and to study the tourism 
component factors affecting to selection to travel to tour the temple of WatPhraThaen, 
UdonThani Province from 400 people population size. The instruments used in the research 
were questionnaires for data collection. The data were processed with a statistic software by 
using statistic data analysis, includingfrequency, percentage, means, and standard deviation. 

The study result was found that most of the sample populations were female of 
under 20 years of age, having primary education background, having revenues not over 5,000 
Baht. Most of them were pupils/students. Their purpose in visiting was to pay homage to the 
place. They accompanied their families to visit and spent their time at the place no longer 
than 1 hour. Most tourists would come on weekend holidays whereas their charity or 
donation costs were lower than 300 Baht. In the study of the tourism component factors 
affecting to selection to travel to tour the temple of WatPhraThaen, UdonThani Province, it 
was found that the tourists agreed to the program in the most level. When each aspect had 
been studied, it was that the tourists mostly agreed on the attractiveness, followed by the 
temple’s service giving, facilitation provision and the least level fell on the accessibility.  
 
Keywords : tourism component, Decision, WatPhraThaen, Ban Daeng Village. 
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บทน า 
วัดหรือศาสนาสถานในปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ และเป็นเหตุให้วัดหรือศาสนาสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิมจากเดิมที่เคยจ ากัดไว้ส าหรับเป็น
สถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ ์และ ศาสนาพิธีของชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่
แต่ละวัดนั้นตั้งอยู่กระทั่งกลายมาเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นมีสาเหตุมาจากการที่วัดได้
ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของศาสนาสถานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับแต่งบทบาท
ของวัดในมิติของการท่องเที่ยวการไม่สูญเสียสภาพเดิมยังสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาปี พ.ศ. 2557 โดยกรมการศาสนา ในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้น าทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งบางแห่งก็
เป็นมรดกของชุมชน ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม
และ คุณค่าอ่ืนดังกล่าวข้างต้นการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการ
ท่องเที่ยวที่พัฒนาจิตใจควบคู่ไปพร้อมกับส่งเสริมความเป็นไทย (กรรณิกา ค าดี,  2558) 

ปัจจุบันวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม
และความเจริญของชาติที่สามารถย้อนกลับได้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรมรวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาทางวัฒนธรรมกับชุมชน และ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนท าให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ทั้งที่มาเพ่ือหาความรู้ และ 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในทางกลับกันผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวัดก็มีมากขึ้นด้วย เช่น         
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการละเลย
วัฒนธรรมอันพึงประสงค์ เช่น การแต่งกาย การขึ้นปีนป่ายไปบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือการล่วงล้ าไปในเขตหวง
ห้าม และ ด้านกายภาพ และ การจัดบริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น สุนิสา ฐานพร
อนันต์  (2540) 

หลวงพ่อพิบูลย์แห่งวัดพระแทนบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี พระเกจิผู้เป็นที่เคารพอย่างสูง ของชาว
จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มีบารมีอันสูงที่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า  สิ่งดึงดูดใจภายใน
วัดมีจุดเด่นในหลายหลายด้านอาทิ เช่น เจดีย์หลวงพ่อพิบูลย์ และ รูปเหมือนหลวงพ่อพิบูลย์ที่มีความสูงถึง 

25 เมตร และ สูงที่สุดในโลกที่สร้างมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการวิจิตรตระการตา เป็นต้น หลวงพ่อพิบูลย์มีวิชา
อาคมเป็นเลิศมีปฏิภาณอันน่าเลื่อมใส รูปเหมือนหลวงพ่อพิบูลย์สร้างจากจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่ว
สารทิศที่ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการที่แสดงให้เห็นความ
เลื่อมใสศรัทธาทีมีต่อหลวงพ่อพิบูลย์มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลากว่า  117 ปีคาดการณ์
ว่าใกล้เคียงกับการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 128 ปี ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังคงเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้และเป็นที่ร าลึกถึงเกียรติประวัติและคุณงามความดีของหลวงปู่พิบูลย์ 

เรื ่องเล่าของหลวงปู่พิบูลย์เต็มไปด้วยอภินิหารในด้านการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความ   

ทุกข์ยากล าเค็ญในด้านการด าเนินชีว ิตอีกทั ้งหลวงปู ่พิบูลยังมีชื ่อเสียงด้านอิทธิฤทธิ ์และไสยศาสตร์
เครื่องรางของขลัง นักท่องเที่ยวและลูกศิษย์จากทั่วสารทิศจึงเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  และ 

เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย    
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การศึกษาในครั ้งนี ้เพื ่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที ่ยวที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง  จังหวัดอุดรธานี เพื่อต้องการทราบความเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ว่าตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านไหนบ้าง  และ ด้านที่ได้
คะแนนน้อยที่สุด สิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนาวัดพระ
แท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของจังหวัดอุดรานี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่น

บ้านแดง จังหวัดอุดรธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2538) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการ ท่องเที่ ยวนั้นมักจะ

กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยว เวลา
ส าหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญยิ่งต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นกรอบก าหนด
ทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้แตกต่างออกไปตามข้อก าจัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ 
บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่ตั้งใจที่จะท่องเที่ยวย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ไกล และในเวลาสั้นเท่านั้น 
ขณะที่คนที่มีรายได้สูง มีเวลามาก และมีความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า
เป็นต้น 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ พฤติกรรมการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว การพัก
แรมและอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็นดังนี้คือ 

1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว จากวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวทั้งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีจุดประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวหรือพัก แรมมาก
ที่สุด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2530) และ ยังมีวัตถุประสงค์อ่ืนในการเดินทางด้วยคือ เพ่ือการเยี่ยม
ญาติ เพ่ือน รวมทั้งการไปราชการหรือการติดต่อ ธุรกิจต่าง ๆ อยู่ในสัดส่วนที่สูงพอสมควร นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
เพ่ือการกีฬา เพ่ือการ ประชุมสัมมนาเพื่อการศาสนา ฯลฯ 

2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางหรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมี ความ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพทางกายภาพและโครงสร้างของการคมนาคมขนส่ง แต่โดยภาพรวมแล้ว
นักท่องเที่ยวชาวไทยมักนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะมักจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ   
ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางที่ผ่านและมีความเป็นอิสระ สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดี     
(จงพิศ ศิริรัตน์และคณะ, 2534) 
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3. ลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว ในด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะไม่ชอบ
โดดเดี่ยว หรือกระท าอะไรในลักษณะโดยล าพัง แต่จะมีผู้ร่วมเดินทางด้วย ในลักษณะการเดินทางเป็นกลุ่ม 
และกลุ่มที่มีความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเพ่ือน ซึ่งการเดินทาง กับกลุ่มเพ่ือนนี้นักท่องเที่ยวสามารถแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวกับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ ยังจะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบครอบครัวและการท่องเที่ยวกับบริษัทน าเที่ยว รวมทั้งการไปท่องเที่ยวในลักษณะพิเศษ เช่น 
การประชุมสัมมนาและบริการท่องเที่ยว เพ่ือสวัสดิการด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  2530 และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536) 

4. สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น
ประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ป่าเขา น้ าตก ชายหาด ถ้ า อุทยาน เป็นต้น ประเภทวัด หรือแหล่งประวัติศาสตร์ 
และประเภทศิลปวัฒนธรรม และความสนใจพิเศษ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
มากที่สุด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2530 และสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย, 2538) 

5. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวส าหรับจ านวนวันเฉลี่ยต่อครั้งในการพักแรมของนักท่องเที่ยว ชาวไทย
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเป็นจ านวน 4 วัน ต่อครั้ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2530 และสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2536) 

6. ลักษณะของการพักแรม โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะพักแรมตามบ้านญาติหรือเพ่ือน 
ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย ส่วนที่เหลือจะ
พักตามสถานที่พักแรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บังกะโลหรือเรือน ทัศนาจร เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2530 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536) 

7. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจากการศึกษาปี พ.ศ.2526 พบว่าคนไทยเสียค่าใช้ในการ ท่องเที่ยว 629 
บาท/คน/วัน และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวรอบปี 2526 รวมทั้งสิ้นประมาณ 31,575 ล้านบาท (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2530) (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2536) ต่อมาสถานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทยได้ท าการส ารวจในปี พ.ศ. 2536 พบว่าโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อคนต่อ
วันเท่ากับ 1,333.80 บาท โดยมีวันพักเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 4.4 วัน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา      
ประเทศไทย, 2536) และจากการส ารวจได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งละ ประมาณ 2.22 วันต่อครั้งโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว 1,657.31 บาทต่อคนต่อวัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2540) ประมาณ 2.22 วัน    
ต่อครั้งโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 1,657.31 บาทต่อคนต่อวัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2540) 

8. ลักษณะของการใช้จ่ายเงิน เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการบันเทิง ค่าซื้อของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ พบว่าลักษณะการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันออกไป โดยค่าใช้จ่ายส าหรับอาหาร
และ เครื่องดื่มเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื้อของ ค่าพาหนะและค่าที่พักตามล าดับ   
(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2530 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536) 
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การตัดสินใจ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2543) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวว่าคนเรานั้นเมื่อมี

ความต้องการอยากท่ีจะเดินทางท่องเที่ยวที่จะท าการตัดสินใจก่อนว่าที่ไหนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใช้บริการ
รูปแบบไหน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวก็วัน ซึ่งการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจอยู่ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังตลาดเป้าหมายซึ่งโดยทั่วไปสามารถท าได้ 4 แบบ คือการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 2 นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนท่ีนักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารการท่องเที่ยว
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยว บริการทางการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือชักจูง
และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว 

ชั้นที่ 3 ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในขั้นตอนนี้หลังจากที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวแล้วจนกระทั่งเกิดความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวขึ้นภายในใจ ซึ่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการภายในของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

ขั้นที่ 4 สิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นการจูงใจทางการท่องเที่ยวเกิดจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยผลัก (Push Factor) 
อันเป็นสภาพเงื่อนไขที่ผลักให้เกิดความต้องการท่องเที่ยว โดยต้องการหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การมีเวลาว่างมากขึ้น การมีรายได้เพียงพอ หรือการขยายตัวทางการศึกษา และความมั่นใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นต้น และอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยดึง (Pull Factor) อันเป็นสภาพที่ท่องเที่ยวใหม่ การส่งเสริม
การตลาดจากธุรกิจการท่องเที่ยวการขยายตัวของบริษัทจัดน าเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมด้วยแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจท าให้เกิดความต้องการอยากเดินทางท่องเที่ยว 
และแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเองต้องการเดินทางไปมากที่สุดจะถูกเลือก 

ขั้นที่ 6 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว เป็นขั้นตอนในการศึกษาถึงค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว ซึ่งจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่จะ
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าเยี่ยม ชมสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น  

ขั้นที่ 7 การเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวก่อนออก
เดินทางที่จะท่องเที่ยวหลังจากที่ได้วางแผนถึงค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
ท่องเที่ยวมีหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง เช่น การจองตั๋วพาหนะเดินทางการจองตัวรายการน าเที่ยว การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการจัดเตรียมเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

ขั้นที่ 8 การเดินทางท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่จุดมุ่งหมายปลายทางหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เลือกไว้แล้ว จนกระทั่งกลับสู่ที่พักในภูมิล าเนาเดิม โดย นักท่องเที่ยวจะมีการประเมิน
การเดินทางท่องเที่ยวเป็นช่วงๆ ตามที่ได้รับประสบการณ์เริ่มตั้งแต่ยานพาหนะที่ป่าสู่ จุดมุ่งหมาย หรือแหล่ง
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ท่องเที่ยวสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนที่พัก อาหารการกิน และบริการอ่ืนๆ ว่าเป็น
อย่างไรบ้าง ตรงกับที่ได้คาดหวังไว้หรือไม่ 

ชั้นที่ 9 ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวจะท าการประเมิน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งการ
ประเมินของนักท่องเที่ยวที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวว่าจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจนั้นเป็น
การประเมินของนักท่องเที่ยวที่ได้รับหรือสัมผัสผ่านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ คน สภาวะ
แวดล้อมตลอดจนการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยว 

ขั้นที่ 10 ทัศนคติต่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวหลังจากประเมินประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้ว ทันคติที่ดีจะเกิดขึ้นหากนักท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้สึกหรือสิ่งที่ดีก็จะเกิดเป็นความพึงพอใจ และยังอาจท าให้อยากท่ีจะกลับมาท่องเที่ยวอีกด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดการตัดสินใจท่องเที่ยวกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ว่า เมื่อบุคคลมีความต้องการอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็จ าการตัดสินใจก่อนว่าที่ไหนที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวใช้บริการรูปแบบไหน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวก็วัน ซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนั้น
เป็นกิจกรรมที่ได้รับการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจในการการท่องเที่ยว 
จึงไม่ใช่สิ่งทีเ่กิดข้ึนมาเฉยๆ 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว  
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมีนักวิชาการหลายท่านสรุปไว้ใกล้เคียงกันดังนี้  Cooper & 

Boniface (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ส าคัญที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย 4 A’s คือ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้หรือมี
ลักษณะชวนใจมีเสน่ห์เฉพาะตัว 

2. การเข้าถึง (Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความสะดวกในการ
เข้าถึง 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความประทับใจ สุขใจและ
ซาบซึ้งในการเที่ยวชม 

4. บริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary Service) แหล่งท่องเที่ยวควรจัดสรร
บริการด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกและดึงดูด
นักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการค านวณ เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ (Cochran, 1977) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และ ยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 384 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 16 ตัวอย่างรวม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple sampling) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดงจังหวัดอุดรธานีรวม
ทั้งหมดเป็น 400 ชุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ทั้งหมด 3 ตอน โดยตอนที่ 1 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง  จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท าบุญ เป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดงทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความดึงดูดใจ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง และ ด้านองค์ประกอบของการบริการโดยมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุดการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี ค านวณหาค่าเฉลี่ยเมื่อน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้ว
น ามาตีความหมายได้ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก  
3 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย  
1 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด  

โดยได้ท าการค านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั้น (Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการ
อภิปรายผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ช่วงความกว้างของแต่ระดับคะแนน จะมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยสามารถแปร
ค่าเฉลี่ยเป็นความหมายได้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัด
อุดรธานี ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานีส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 168 คน ร้อยละ 58.00  และ  
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เพศชาย จ านวน 232 คน ร้อยละ 42.00 โดยมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 118 คนร้อยละ 29.50 และ 
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปีจ านวน 91 คน ร้อยละ 22.75 ซึ่งส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 137 คน ร้อยละ 34.25 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 245 คน    
ร้อยละ 61.25 โดยรวมมีอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา จ านวน 164 คน ร้อยละ 41.00 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
1. ชาย 168 42.00 
2. หญิง 232 58.00 

รวม 400 100.00 
อายุ   
1. ต่ ากว่า 20 ปี 118 29.50 
2. 21 - 30 ปี 91 22.75 
3. 31 - 40 ปี 57 14.25 
4. 41 - 50 ปี 62 15.50 
5. 51 - 60 ปี 57 14.25 
6. 60 ปีขึ้นไป 15 3.75 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
1. ประถม 137 34.25 
2. มัธยมศึกษา 110 27.50 
3. อนุปริญญา 57 14.25 
4. ปริญญาตรี 94 23.50 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 2 00.50 

รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   
1. ไม่เกิน 5,000 บาท 245 61.25 
2. 5,001 – 10,000 บาท 35 08.75 
3. 10,000 - 15,000 บาท 86 21.50 
4. 15,000 บาทข้ึนไป 34 08.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นิสิต/นักศึกษา  164 41.00 
2. พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง 44 11.00 
3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 30 07.50 
4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 34 08.50 
5.พ่อบ้าน/แม่บ้าน 75 18.75 
6. เกษตรกรรม 53 13.25 

รวม 400 100.00 
 
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี พบว่า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาวัดพระแท่นบ้านแดงเพ่ือสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.25 เดินทางมาเพ่ือสร้างบุญกุศล เพ่ือชมสถาปัตยกรรมของวัด และ เพ่ือการสะเดาะเคราะห์ จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ29.75นิยมเดินทางมาเป็นครอบครัว จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 เดินทาง
กับเพ่ือน เดินทางคนเดียว และหน่วยงานองค์กร จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ใช้เวลาอยู่ในวัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 และมากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 
จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 นิยมเดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 371 คน และ
เดินทางมาช่วงวันธรรมดา วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ7.25 มีค่าใช้จ่ายในการท าบุญต่ า
กว่า 300 บาทจ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 และใช้จ่ายในการท าบุญ 300 บาทขึ้นไป จ านวน13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.25 

 
ตารางท่ี 2  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์   
1.เพ่ือการสะเดาะเคราะห์ 2 00.50 
2.เพ่ือการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 281 70.25 
3. เพ่ือสร้างบุญกุศล 62 15.50 
4. เพ่ือชมสถาปัตยกรรมของวัด 55 13.75 

รวม 400 100.00 
ท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใคร   
1. เดินทางคนเดียว 33 08.25 
2. ครอบครัว 220 55.00 
3. เพ่ือน 145 36.25 
4. บริษัทน าเที่ยว 0 00.00 
5. หน่วยงาน องค์กร ชมรม 2 00.50 
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รวม 400 100.00 
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในวัดพระแท่นบ้านแดง   
1. ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 191 47.75 
2. 1 - 2 ชั่วโมง 173 43.25 
3. 3 - 4 ชั่วโมง 36 09.00 
4. มากกว่า 4 ชั่วโมง 0 00.00 

รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาในการเดินทาง   
1. วันธรรมดา 23 05.75 
2. วันเสาร์ – อาทิตย ์ 371 92.75 
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6 01.50 

รวม 400 100.00 

จ านวนในการใช้จ่ายเพ่ือการท าบุญในวัดพระแท่นบ้านแดง   
1. ต่ ากว่า 300  บาท 387 96.75 
2. 301 – 600  บาท 13 03.25 
3. 601 – 900  บาท 0 00.00 
4. 901 – 1200 บาท 0 00.00 
5. มากกว่า 1200 บาท 0 00.00 

รวม 400 100.00 
 

การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระแท่น
บ้านแดง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.31) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่าด้านความดึงดูดใจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด (  =4.64) รองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบของการบริการ   
(=4.53) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (=4.07) และ น้อยที่สุดคือ ด้านการเข้าถึง (= 4.01) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง 
จังหวัดอุดรธานี 
ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว วัดพระแท่น จังหวัดอุดรธานี 

  
 

SD แปลผล 

1. ความดึงดูดใจ 4.64 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.07 0.73 มาก 
3. ด้านการเข้าถึง 4.01 0.63 มาก 
4. ด้านองค์ประกอบของการบริการ 4.53 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.31  มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระ
แท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความดึงดูดใจ       
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึง และด้านองค์ประกอบของการบริการ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้ว
พบว่า 

ด้านความดึงดูดใจ ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวระดับมากที่สุด (= 4.64) นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจในการที่วัดพระแท่นบ้านแดงเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นและแตกต่างจากที่อ่ืน 
และ วัดพระแท่นบ้านแดงมีหลวงปู่พิบูลย์เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงควรแก่การสักการะบูชา มากที่สุด          
(= 4.73) รองลงมาคือ วัดพระแท่นบ้านแดงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทรงคุณค่า (= 4.31) และน้อยที่สุด
คือ วัดมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสะเดาะเคราะห์หรือสร้างบุญ บารมีโชคลาภ ดวงชะตา 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการที่วัด มีจุด
บูชาดอกไม้ธูปเทียนเพียงพอ มากที่สุด (= 4.39) รองลงมาคือ มีการจัดระเบียบสถานที่ให้เช่าวัตถุมงคล      
(= 4.15) และ น้อยที่สุดคือ พ้ืนทีทิ้งขยะเพียงพอ (= 3.86) 
 ด้านการเข้าถึง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการที่วัดมีสัญญาณ GPS ระบุ
ต าแหน่งที่ตั้ง มากที่สุด (= 4.57) รองลงมา คือ ป้ายบอกทางมีสภาพที่ดีตัวหนังสือชัดเจน และ ตั้งอยู่ในที่ที่
สามารถเห็นได้ง่าย (= 4.56) และ น้อยที่สุดคือ มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการสม่ าเสมอ (= 3.14) 
 ด้านองค์ประกอบของการบริการ เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการที่วัดมี
เจ้าหน้าที่มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใส มากที่สุด (= 4.58) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต (= 4.57) และ น้อยที่สุดคือ มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น
พิเศษ (= 4.45) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง 
จังหวัดอุดรธานี 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว   SD แปลผล 
1. ด้านความดึงดูดใจ    

1.1 วัดพระแท่นบ้านแดงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดด
เด่นและแตกตางจากท่ีอ่ืน 

4.73 0.61 มากที่สุด 

1.2 วัดพระแท่นบ้านแดงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทรงคุณค่า 4.70 0.63 มากที่สุด 
1.3 วัดพระแท่นบ้านแดง มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ 4.69 0.64 มากที่สุด 
1.4 วัดพระแท่นบ้านแดง มีภูมิทัศน์ของวัดมีความสงบร่มเย็น 4.68 .0.67 มากที่สุด 
1.5 วัดพระแท่นบ้านแดงมีหลวงปู่พิบูลย์เป็นเกจิอาจารย์ที่มี

ชื่อเสียงควรแก่การสักการะบูชา 
4.73 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

 
1.6 วัดมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์หรือสร้าง

บุญ บารมีโชคลาภ ดวงชะตา 
4.34 0.96 มากที่สุด 

รวม 4.64  มากที่สุด 
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องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว   SD แปลผล 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 มีการจัดระเบียบสถานที่ให้เช่าวัตถุมงคล                          4.15 0.99 มาก 
2.2 มีจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนเพียงพอ                                   4.39 0.85 มากที่สุด 
2.3 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ 3.96 1.00 มาก 
2.4 ห้องน้ าเพียงพอต่อการบริการ                                       3.99 0.99 มาก 
2.5 พ้ืนที่ทิ้งขยะเพียงพอ                                                  3.86 0.98 มาก 

รวม 4.07  มาก 
3. ด้านการเข้าถึง    

3.1 ป้ายบอกทางมีสภาพที่ดี ตัวหนังสือเห็นชัดเจน และตั้งอยู่
ในที่ท่ีสามารถเห็นได้ง่าย 

4.56 0.76 มากที่สุด 

3.2 มีสัญญาณ GPSระบุต าแหน่งที่ตั้ง 4.57 0.74 มากที่สุด 
3.3 สภาพถนนดี และมีความปลอดภัยในการเดินทาง 3.79 0.92 มาก 
3.4 มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการสม่ าเสมอ 3.14 1.06 ปานกลาง 

รวม 4.01  มาก 
4. ด้านองค์ประกอบของการบริการ    

     4.1 มีเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใส 4.58 0.75 มากที่สุด 
     4.2 มีเจา้หน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมไหว้พระในวัด 4.50 0.81 มากท่ีสุด 

4.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.57 0.79 มากที่สุด 
4.4 มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น

พิเศษ 
4.45 0.86 มากที่สุด 

4.5 มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.57 0.75 มาก 
รวม 4.53  มาก 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 371 คน และ เดินทางมาช่วงวัน
ธรรมดา วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปริณา ลาปะ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก าหนดช่วงวันเวลาที่ใช้ในการเดินทาง คือ วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) และ 
การศึกษาวิจัยของ สามารถ ปิติพัฒน์ (2556) ได้ศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากเป็นวันที่ว่างจากการท างาน 
หรือภารกิจอ่ืน ซึ่งท าให้มีโอกาสในการเดินท่องเที่ยว เพ่ือการพักผ่อนได้มากท่ีสุด 
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การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี พบว่า  
การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง  
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาวัดพระแท่นบ้านแดงเพ่ือสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 เดินทางมาเพ่ือสร้างบุญกุศล เพ่ือชมสถาปัตยกรรมของวัด 
และ เพ่ือการสะเดาะเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อารีย์ นัยพินิจ และคณะ (2558) ได้ศึกษา 
เรื่อง การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศาสนา เพ่ือท ากิจกรรมทางศาสนา  เช่น ไหว้พระ ท าบุญ          
การตักบาตร เป็นต้น 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
การเลือกเดินทางมาท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ด้านความดึงดูดใจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุดรองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบของการบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และ น้อยที่สุดคือ ด้านการเข้าถึง พบว่าสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549) ที่ว่าปัจจัยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ ความเป็นมิตรไมตรีจากเจ้าถิ่นเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และ ท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้นหรือกลับมาเที่ยวซ้ าอีก   
อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงกานต์ เขื่อนธนะ (2556) เรื่องการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ลุ่มน้ าว้า จังหวัดน่าน ที่ว่าทรัพยากรท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ มีลักษณะ
ชวนตาชวนใจ มีเสน่ห์สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ทางวัดควรจัดเตรียมผ้าถุงให้แก่นักท่องเที่ยวที่แต่งกายไม่เหมาะสม 
2. ชุมชนควรมีความร่วมมือในการบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และคนในชุมชน ควรมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววัดพระแท่นบ้านแดง และ ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี  
สาขาบิ๊กซีอุดรธาน ี

ศรัณย์ อุดมบัว1, สุธิตา พรมไตร2, ขวัญข้าว พูลเพิ่ม3 
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2,3อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  

Email : s59123458139@ssru.ac.th1, s59123458001@ssru.ac.th2, kwankhao.po@ssur.ac.th3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการโรงภาพยนตร์
อีจีวี (Entertain Golden Village: EGV) สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ Yamane (1967)  ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ยอมให้คลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเรื่องสุ่มแบบสะดวก 
(Accidental Sampling) เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการโรง
ภาพยนตร์อีจีวี (Entertain Golden Village: EGV) สาขาบิ๊กซี อุดรธานีวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊ก
ซี อุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.67) รองลงมา ได้แก่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
(Assurance) (=4.65) ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability) (= 4.64) ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) (=4.62) ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness) (
=4.51) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, โรงภาพยนตร์, อีจีวี (Entertain Golden Village: EGV), อุดรธานี  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the customer satisfaction in quality of 
service EGV Cinema, Big C Branch, Udon Thani Province. Determined the sample group by 
using the formula of Yamane (1967) to calculate the population the sample group  with  
finite numbers. .The level of confidence was 95% and allows to be error of 5%. There were 
400 samples were used with convenient random methods. The questionnaires were 
distributed to collect the information of the customers’ satisfaction of using the services of 
EGV Cinema, BIG C Branch, Udon Thani Province and brought to descriptive data analysis 
with percentage, means and standard deviation. 

The study of customer satisfaction on the quality of service of EGV Movie Theater, 
Big C Udonthani Branch found that tourists were satisfied with the empathy of the 
customers at the highest level (=4.67). The following were quality assurance (=4.65), 
service reliability (=4.64), tangibility of service (=4.62) and customer responsiveness (
=4.51). 

 
Keywords : satisfaction,service quality,cinema,egv udonthani 
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บทน า 
การชมภาพยนตร์เป็นกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงประเภทหนึ่งที่หลายคนมักเลือกท าเมื่อต้องการ

พักผ่อนหรือผ่อนคลายจากการเรียนหรือการท างาน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้อย่างง่าย รวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักเมื่อเทียบกับกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะในภาวะเศรษฐกิจแบบ
ใดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ยังสามารถสร้างรายได้และเจริญเติบโตได้เรื่อยมา การใช้บริการโรงภาพยนตร์ใน
ปัจจุบันมีกิจกรรมและทางเลือกต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งความบันเทิงรูปแบบอ่ืนๆ ที่เป็นธุรกิจควบคู่
กับโรงภาพยนตร์ เช่น คาราโอเกะ โบว์ลิ่ง เป็นต้นรวมถึงรูปแบบของโรงภาพยนตร์เองก็มีให้เลือกหลากหลาย
ประเภทมากยิ่งขึ้นเช่น ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ หรือ 4 มิติ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นมูลค่า
ตลาดภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปี 2561 ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงนับล้านบาท ซึ่งมูลค่าตลาดภาพยนตร์
ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากกระแสของภาพยนตร์ต่างประเทศที่ดีขึ้นรวมทั้งจ านวน
สาขาของโรงภาพยนตร์ที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว
ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมากและมีประเภทของภาพยนตร์หลากหลายกว่า
ในอดีต ท าให้มีภาพยนตร์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากยิ่งข้ึนส่งผลให้ฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
กว้างมากขึ้นโดยธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 โดยชาวญี่ปุ่น และธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ได้เจริญเติบโตมาจนกระทั่งปัจจุบัน ที่ได้มีโรงภาพยนตร์เพื่อตอบสนองความบันเทิงให้แก่ผู้บริโภคไป
ทั่วประเทศ (อนัญญา จันทร์แก้ว, 2559)  

ส าหรับจังหวัดอุดรธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้
เจริญเติบโตเป็นอันมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ถึง 3 บริษัทให้บริการแก่ชาวจังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF โรงภาพยนตร์ในเครือ Major และโรงภาพยนตร์ในเครือ EGV ซึ่งทั้งสามโรง
ภาพยนตร์ ได้ท าการแข่งขันกันทั้งในด้านภาพยนตร์และการบริการเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้เลือกใช้บริการของโรง
ภาพยนตร์ตนเอง โรงภาพยนตร์อีจีวี (Entertain Golden Village: EGV) สาขาบิ๊กซี อุดรธานี เป็นโรง
ภาพยนตร์ขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนของโรงภาพยนตร์เพียง 4 โรง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงภาพยนตร์ในเครือ
เดียวกันในเครือของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (Major Cineplex) เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เป็นโรงภาพยนตร์ขนาด
กลางซึ่งมีจ านวนโรงภาพยนตร์มากกว่า ดังนั้น โรงภาพยนตร์ EGV สาขาบิ๊กซี อุดรธานี จึงควรจัดท าการ
ส ารวจคุณภาพการให้บริการเพ่ือท าให้แข่งขันกับโรงภาพยนตร์อ่ืนๆได้โดยคุณภาพการบริการคือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนอง
ความต้องการ (Responsiveness) การให้ความมั่นใจ (Assurance) การรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ 
(Empathy) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ EGV สาขาบิ๊กซี อุดรธานี เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเพ่ือแข่งขันในตลาดโรงภาพยนตร์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการโรงภาพยนตร์อีจีวี (Entertain Golden 
Village: EGV) สาขาบิ๊กซี อุดรธานี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Mullins (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆหลายๆด้าน เป็นสภาพ

ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจากมนุษย์
จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างนั้นแล้ว
จะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 

เสถียร เหลืองอร่าม (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นผลงานของการจูงใจให้
มนุษย์ท างาน โดยออกมาในรูปของความพึงพอใจที่คนทางานมาก ได้เงินมากบรรยากาศในสภาพที่ทางานดี ซึ่ง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงานด้วยเงินและรางวัลตอบแทน ความพึงพอใจในงานจะเกิดขึ้น 
เมื่อตนมีความรู้สึกว่าประสบผลส าเร็จในการท างาน เป็นที่ยอมรับความสามารถในการทางานได้ด้วยตนเอง 
และมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน หากหน่วยงานออกแบบงานได้ดี 

อานนท์ จรวิเศษ (2554)กล่าวว่าความพึงพอใจจะเกิดขึ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวก และความรู้สึกหรือทัศนคติในทางลบ ซึ่ง
ความรู้สึกหรือทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและความรู้สึกหรือทัศนคติด้านลบ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง 

ดังนั้น  ความพึงพอใจในการบริการ จึงเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอัน
เป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรืการให้บริการใน
ระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2543) กล่าวว่า บริการที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือกิจกรรมหรือ

เทคนิคบริการ และพฤติกรรมบริการ ซึ่งเป็นรูปแบบของมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วยกิริยามารยาทความ
กระตือรือร้น ความมีน้ าใจ การพูดจา สีหน้าท่าทางที่ ผู้ให้บริการแสดงต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนกระบวนการ
ของบริการ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ คือกระบวนการหรือกระบวน
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบริการเป็นสิ่งที่จับสัมผัสแตะ
ต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการทาขึ้นโดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการ
เพ่ือใช้สอยบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการบริการนั้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
บริการหรือชนะใจลูกค้า ความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้าด้วยบริการเป็นเลิศ โดยเสนอสิ่ง
ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม 

คุณภาพการให้บริการ Parasuraman et al. (1988) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการบริการว่า
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการและการรับรู้ที่มีต่อการบริการจริงโดย
ได้สร้างเครื่องมือ ที่เรียกว่า SERVQUAL โดยก าหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ คุณภาพ
บริการจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ 
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(Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ(Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ(Assurance) และ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องกาของผู้รับบริการ (Empathy) ดังมีรายละเอียดตามนี้ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบริการสถานที่ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ความทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ให้บริการการแต่งกายของพนักงาน 
ความสะดวกสบายของสถานที่ให้บริการ 

2. ความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability) ความสามารถในการมอบบริการเพ่ือสนองความ
ต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญาหรือที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริการ
ภายในเวลาที่เหมาะสม เช่น การรักษาเวลาในการให้บริการ การรักษาสัญญาในการให้บริการ การรักษาข้อมูล
ของลูกค้า 

3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงานและกระบวนการในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ความรวดเร็วในการได้รับบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความพร้อมในการให้บริการ 

4. การให้ความมั่นใจ (Assurance) การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับการบริการที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน เช่น ความรู้สึกเชื่อม่ันไว้ใจในชื่อเสียงและความม่ันคงของบริการความสุภาพของพนักงาน ความ
พร้อมในการให้บริการของพนักงาน 

5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) การดูแลและเอาใจใส่ให้บริการลูกค้า
ด้วยความตั้งใจ เนื่องจากเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่ต้องไดรับการตอบสนอง เน้นการบริการ
และการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นราย ๆ ไป เช่น ความเพียงพอของประเภทของสินค้าและบริการ ความเอาใจใส่
ในการให้บริการ การรู้ความต้องการของลูกค้า 

ดังนั้น คุณภาพการบริการคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท าผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้สิ่งที่ต้องการ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซี 
อุดรธานี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการค านวณประชากรที่มาชม
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขา สาขาบิ๊กซี อุดรธานี จ านวน 120,000 คน (สัมภาษณ์, 2562) ดังนั้น    
จงึได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ของ Yamane (1967) ผู้วิจัยจึง
ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจ านวน 399 คน ผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ก าหนดขนาดความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน  คน เวลา 12.00 – 16.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 
2562 ถึงเดือน สิงหาคม 2562 
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สูตรค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 
                                                   n      =          N 
                                                                   (1+Ne²) 
 โดยก าหนดให้                        n คือ จ านวนหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ ประชากรที่มาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊กซี
อุดรธานี 
e คือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = 0.05     

เมื่อน ามาแทนค่าในสูตรจะค านวณได้จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
  n      =             120,000   

                1+ 120,000(0.05)²   
                                                   n =            120,000    

                                                              301 
                                      n      =       398.67  หรือประมาณ 399 คน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ในการวิเคราะห์

ข้อมลูประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี ทั้งหมด 5 ด้าน Parasuraman et al. (1988) ได้แก่ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ (Reliability) ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้บริโภค(Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) และด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy)  แบ่งความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด การน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการโรง
ภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีค านวณหาค่าเฉลี่ย เมื่อน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามา
ตีความหมายได้ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการมาก 
3 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพการบริการน้อยที่สุด 

โดยได้ท าการค านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั้น (Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการ
อภิปรายผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ช่วงความกว้างของแต่ระดับคะแนน จะมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยสามารถแปล
ค่าเฉลี่ยเป็นความหมายได้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพการบริการมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพการบริการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพการบริการปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพการบริการน้อย 
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง คุณภาพการบริการน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์เนื้อหาน าเสนอข้อมูลแบบตารางและอธิบายพรรณนา(Descriptive 
Statistic Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี 

อุดรธานี ตามแนวคิดทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ (Assurance) ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability) ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy) ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค 
(Responsiveness) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบสอบแบบสอบถาม ตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 208 52.00 
2. หญิง 192 48.00 

รวม 400 100.00 
อายุ   

1. ต่ ากว่า20ปี 112 28.00 
2. 20 ปีขึ้นไป–30 ปี 172 43.00 
3. 31 ปีขึ้นไป-40 ปี 88 22.00 
4. 41 ปีขึ้นไป-50 ปี 28 7.00 
5. 51 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา  

1. ประถมศึกษา 40 10.00 
2. มัธยมต้น/ มัธยมปลาย/ เทียบเท่า 180 45.00 
3. ปริญญาตรี 160 40.00 
4. สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 20 5.00 

รวม 400 100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได ้   

1. ต่ ากว่า 5,000 บาท 116 29.00 
2. 5,001 บาทข้ึนไป-10,000 บาท 152 38.00 
3. 10,001บาทข้ึนไป-15,000 บาท 112 28.00 
4.  15,001 บาทข้ึนไป 20 5.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จ านวน 208 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 52  ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ 

ช่วงอายตุ่ ากว่า20ป ีมีจ านวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ น้อยสุดคือช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามอายุในช่วงนี้เลย ระดับการศึกษาส่วนมากจะอยู่ที่ มัธยมต้น/ มัธยมปลาย/ เทียบเท่า เป็นจ านวน 
180 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามล าดับ รายได้
ส่วนมากจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5,001 บาทขึ้นไป 10,000 บาท เป็นจ านวน 152 คนโดย คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา
คือรายได้ช่วง ต่ ากว่า 5,000 บาท เป็นจ านวน 116 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดับ อาชีพโดยส่วนมากจะ
เป็นนักเรียน/นักศึกษาเป็นจ านวน 124 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวและ
พนักงานบริษทัเอกชน ซึ่งมีจ านวนเท่ากันคือ 96 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊กซีอุดรธานี  

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรง
ภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 4.62 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability) 4.64 0.32 มากที่สุด 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness) 4.51 0.41 มากที่สุด 
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)                                                                           4.65 0.35 มากที่สุด 
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy)               4.67 0.38 มากที่สุด 
  รวม 4.65 0.57 มากที่สุด 

อาชีพ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 124 31.00 
2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48 12.00 
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 96 24.00 
4. พนักงานบริษัทเอกชน 96 24.00 
5. เกษตรกร/ประมง 12 3.00 
6. รับจ้าง/ลูกจ้าง 24 6.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 2 พบได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี 
สาขาบิ๊กซี อุดรธานี อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.65) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า ลูกค้ามี
ความพึงพอใจด้านความเห็นอกเห็นใจผู ้รับบริการ (Empathy) อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67) 
รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) (  = 4.65)  ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการ
บริการ (Reliability) (= 4.64)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) (  = 4.62) และ
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness) (=4.51) เมื่อแจกแจง
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี 
สาขาบ๊ิกซี อุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)    
 1.1ท าเลที่ตั้งของโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีสะดวกต่อการ
เดินทางมาใช้บริการอยู่ในท าเลที่ดี 

4.63 0.56 มากที่สุด 

    1.2โรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีมีอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการที่
ทันสมัยสถานท่ีรองรับสะดวกสบาย 

4.63 0.52 มากที่สุด 

    1.3โรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีมีอาหารหรือเครื่องดื่มจ าหน่าย
เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า 

4.59 0.35 มากที่สุด 

  รวม 4.62 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability)    
 2.1 โรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความพร้อมในการ   ให้บริการทุก

ด้าน 
4.63 0.52 มากที่สุด 

   2.2 พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

4.57 0.55 มากที่สุด 

   2.3 พนักงานของโรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาบิ๊กซีอุดรธานีรักษาข้อมูลของลูกค้า
ในการสมัครบัตรสมาชิกต่างๆของโรงภายนตร์เป็นอย่างดี 

4.72 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.32 มากที่สุด 
3.ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness)    
    3.1 พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการขายตั๋ว

ภาพยนตร์หรือขายสินค้าของโรงภาพยนตร์ 
4.56 0.59 มากที่สุด 

    3.2 โรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซีอุดรธานี มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

4.49 0.61 มากที่สุด 

    3.3 โรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี มีพนักงานให้บริการอย่าง
พอเพียง 

4.49 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.41 มากที่สุด 
4.  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)    

4.1โรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความน่าเช่ือมั่น   ในช่ือเสียงและ
ความมั่นคง 

4.60 0.57 มากที่สุด 

4.2พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความสุภาพ 4.65 0.52 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์ อีจีวี 
สาขาบ๊ิกซี อุดรธานี 

  
 

S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

เรียบร้อยและอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการให้บริการ 
4.3 พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจี วี  สาขาบิ๊กซี อุดรธานี มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในงาน 

4.71 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.35 มากที่สุด 
5.ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ(Empathy)    

5.1.พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีให้เกียรติและ
ความส าคัญต่อลูกค้า 

4.60 0.57 มากที่สุด 

5.2พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ให้     ความสนใจ
และเอาใจใส่ในการให้บริการ 

4.70 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.57 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 จะพบได้ว่าลูกค้ามีความพึง ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy) มากที่สุด 

(= 4.67) รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) (  = 4.65) ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability) (=4.64) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) (  
= 4.62) และน้อยที่สุดคือด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness)  (  = 4.51) เมื่อแจกแจง
ความพึงพอใจแต่ละด้านพบว่า   

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (=4.62) โดย
ด้านท าเลทีต่ั้งของโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการอยู่ในท าเลที่และโรง
ภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีมีอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการที่ทันสมัยสถานที่รองรับสะดวกสบายมากที่สุด 
(  = 4.63) รองลงมาคือด้านโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซีอุดรธานีมีอาหารหรือเครื่องดื่มจ าหน่ายเพียงพอ
ตามความต้องการของลูกค้า (  = 4.59) ตามล าดับ 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ (Reliability) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.64)  
โดยด้านที่มากที่สุดคือ โรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความพร้อมในการให้บริการทุกด้าน (= 4.72) 
รองลงมาคือโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความพร้อมในการให้บริการทุกด้าน (  = 4.63) และ
ด้านพนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด (  = 4.57) ตามล าดับ 

ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Responsiveness) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.51)  
โดยด้านที่มากที่สุดคือ ด้านพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการขายตั๋วภาพยนตร์หรือ
ขายสินค้าของโรงภาพยนตร์ (  = 4.56) รองลงมาคือ ด้านโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี มีพนักงาน
ให้บริการอย่างพอเพียงและด้านโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซีอุดรธานี มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (  = 4.49) ตามล าดับ 

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.65) โดย
ด้านที่มากที่สุดคือ ด้านพนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญในงาน (  = 4.71) รองลงมาคือ ด้านพนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความ
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สุภาพเรียบร้อยและอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการให้บริการ (  = 4.65) และน้อยที่สุดคือ ด้านโรงภาพยนตร์อีจีวี 
สาขาบิ๊กซี อุดรธานีมีความน่าเชื่อมั่น ในชื่อเสียงและความม่ันคง (  = 4.60)  ตามล าดับ    

ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (Empathy)  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.67) โดยด้านที ่        
มากที่สุดคือ ด้านพนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ     
(  = 4.70) และด้านพนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีให้เกียรติและความส าคัญต่อลูกค้า           
(  = 4.60) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี 
อุดรธานี โดยเลือกศึกษาความพึงพอใจทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ตามแนวคิดทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.65) เมื่อศึกษาแต่
ละด้านแล้ว พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริก าร ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
(Empathy) อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67) โดยลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานของโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ (  = 4.70) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ รดาณัฐ เด่นศักดิ์ตระกูล (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ท าให้
เกิดการแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีสาเหตุมาจากความคาดหวังในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการจะได้รับโดย
บุคคลจะประเมินจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2543) กล่าวว่า บริการที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือกิจกรรมหรือ
เทคนิคบริการ และพฤติกรรมบริการ ซึ่งเป็นรูปแบบของมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วยกิริยามารยาทความ
กระตือรือร้น ความมีน้ าใจ การพูดจา สีหน้าท่าทางที่ ผู้ให้บริการแสดงต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนกระบวนการ
ของบริการ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์ 
สัมมาทรัพย์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ซึ่งพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจกับการให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลลูกค้าแต่ละคนของ
พนักงานบริการ ความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  และความใส่ใจลูกค้าอย่าง
แท้จริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล รัตนเวโรจนวิไล (2552) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไทต่อการให้บริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย 
กรงเทพมหานคร พบว่า ด้านสถานที่จัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของโรง
ภาพยนตร์ที่ให้บริการสถานที่ตั้งของโรงภาพยนตร์อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
ลูกค้าให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ดังนั้นสถานประกอบการควร

ต้องให้เกียรติ ให้ความส าคัญ เอาใจใส่และสนใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก และควรมีที่นั่งพัก



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1257 

ส าหรับรอชมภาพยนตร์ให้เพียงพอต่อผู้ที่ไปใช้บริการที่โรงภาพยนตร์และเน้นในเรื่องความรู้ความสามารถของ
พนักงาน มีทักษะ เชี่ยวชาญ และมีมิตรไมตรีที่ดีในการบริการ คุณภาพการบริการจะต้องมีประสิทธิภาพและ
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากบริการที่ลูกค้าได้รับจริงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
บริการที่ลูกค้าคาดหวัง แสดงว่าคุณภาพการบริการไม่ดีซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และเปลี่ยนใจไป
ใช้บริการที่อ่ืน Parasuraman et al. (1988)  แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าการบริการที่ได้รับจริงเท่ากับหรือสูง
กว่าบริการลูกค้าคาดหวังไว้ แสดงว่าคุณภาพการบริการดีและส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
ภักดีในโรงภาพยนตร์อีจีวี สาขาบิ๊กซี อุดรธานีต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาบิ๊กซี อุดรธานี 

พร้อมทั้งศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการตลาด เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานี มีโรงภาพยนตร์อยู่หลายที่จึง
ต้องดึงดูดให้ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ได้เข้ามาใช้บริการที่สถานประกอบการของตน 

2. ควรมีการสุ่มท าแบบสอบถามให้กับผู้ที่ท าแบบสอบถามที่เป็นผู้สูงอายุหรืออายุเกิน 50 ปีเนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูงและมีเวลาว่าง ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในอนาคตขึ้นไปให้มากกว่านี้เพราะ
อาจจะมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆให้มากกว่ากลุ่มวัย 20-30 ปี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ของแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ (Cocharn, 1997 อ้างใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คน และส ารองไว้ 16 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย ด้านภาพรวมทั่วไป ด้านความชัดเจนของข้อความที่แสดง และด้านเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) ของแหล่งศึกษาและ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
แล้วสรุปว่า ด้านเนื้อหาของข้อความมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านภาพรวมทั่วไป และ
น้อยที่สุด คือ ด้านความชัดเจนของข้อความ 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการประชาสัมพันธ์, แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์, สื่อออนไลน์ (Facebook) 
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Abstract 

This research used the quantitative methodology to study the public relations model 
of Facebook for Ho Chi Minh historical study and tourism sites at Udon Thani. Determine the 
sample size using the formula to calculate the sample size of the unknown population of 
(Cocharn, 1997 refer of Thirawut Ekakun, 2000) with 95% confidence level. Inaccurate the 
sample size 384 tourists and reserved for 15 tourists. The sample size of 400 tourists by used 
the accidental sampling. A questionnaire was used to collect data consist of the general 
perspective, perspicuity of information and content. Analysis of quantitative data was by 
averages, percentages, and standard deviations. 

The study found the public relations model of Facebook for Ho Chi Minh historical 
study and tourism sites at Udon Thani. With the highest appropriate level. It was found the 
highest level is the content, inferior by the general perspective and the least is perspicuity of 
information. 
 
Keywords : Public relations model, Ho Chi Minh historical site, Social Network (Facebook) 
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บทน า 
การประชาสัมพันธ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการสื่อสารในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะ

นิยามยุคสมัยนี้อย่างไร สิ่งที่ได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์ 
พัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ การใช้สื่อใหม่ที่เรียกกันว่าสื่อ แอพพลิเคชั่น 
(Application) และสื่อใหม่ (New Media) เข้ามามีบทบาทการผสมผสานในยุคโลกา  ภิวัตน์ มีการด าเนิน
ดิจิทัล (Digital) เพ่ือการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและวัดผลได้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้นหรืออย่างที่ภาคธุรกิจใช้ค าว่า การตลาดกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องคอยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในทุกยุคทุกสมัย การใช้กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการด าเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่
การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการใช้
สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่า ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับอะไร อย่างไร และ
จะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผล โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ 
การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเลือกใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลูกจิตส านึกโน้มน้าวให้เห็นด้วยคล้อยตามเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์, 2559) 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คน มีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือ
แบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าและในเชิงการตลาด โดยการน าเอาวิธีท าการตลาดแบบคลาสสิคและยังสามารถ
ใช้ได้มาถึงทุกวันนี้คือ การตลาดแบบปากต่อปาก โดยทีส่ินค้าหรือบริการถูกคนหนึ่งบอกเล่าไปยังเพ่ือนหรือคน
รู้จักให้รับรู้ถึงคุณภาพ ความน่าสนใจของสินค้านั้นๆ ว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพ มีความน่าสนใจ วิธีนี้นอกจากจะมี
การส่งต่อข้อมูลของสินค้ากระจายไปให้คนอ่ืนได้รับรู้ต่อแล้ว สินค้ายังได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่บอกเล่า
เพ่ิมเติมให้กับผู้รับข้อมูล เกิดการบอกต่อได้ในวงกว้างและรวดเร็ว ซึ่งหนีไม่พ้นการบอกต่อผ่าน Social 
Network หรือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อมีเรื่องราวที่
น่าสนใจได้มีการกด Like กด Share ส่งต่อไปเรื่อยๆ ในกลุ่มคนที่รู้จักและหากคนที่รู้จักสนใจกด Like หรือกด 
Share ต่อจะเริ่มมีการกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดแบบปากต่อปาก ที่มี
ความรวดเร็วมากในระบบออนไลน์ หากสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท าการตลาดของธุรกิจออนไลน์ของ
เราได้ ซึ่งให้ผลตอบรับที่ดียิ่งกว่าการท าโฆษณาแบบจงใจสร้างโฆษณา เพราะเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสังคม
ออนไลน์ที่ถือได้ว่าเป็นที่ยอดนิยมท่ีสุดและมีผู้คนเข้าใช้งานมากท่ีสุด (Serman, 2014) 

ภายใต้บริบทในยุคของ “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Network) ที่อาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่
เรียกว่า “สื่อใหม่” (สื่อใหม่ (New Media)) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
communication) ผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นต้น สอดคล้องกับความเห็นของ 

 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ที่กล่าวว่า “สื่อสังคมออนไลน์” (Social Media) เป็นรูปแบบการ
สื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อความส าคัญของสื่อออนไลน์
มีมากข้ึนในทางกลับกันสื่อออนไลน์ก็ยังเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมของสื่อหลักได้ดี ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
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หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต่างก็ตกอยู่ในสภาวะถดถอยหรือถูกปิดตัวไป เพราะไม่สามารถตอบสนองหรือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างฉับไวหรือรวดเร็วเท่ากับสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือ
หรือช่องทางที่ท าให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปเลือกน ามาใช้
ประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งช่วย
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์/สร้างสัมพันธภาพที่ดีขององค์กร เพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจ สร้างการมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดต้นทุน และเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมาก 
(ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561) 

ปี 2471 ท่านโฮจิมินห์เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ประชากรบางตา ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้มีค่ารายล้อมรอบตัวเมือง ท่านใช้เวลากับการแปลทฤษฎีเ พ่ือใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่และ
ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ท าการเคลื่อนไหวในการกู้ชาติ โฮจิมินห์ เป็นชื่อของอดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม 
เป็นที่รู้จักและคุ้นหูของคนไทยส่วนใหญ่  ท่านโฮจิมินห์เข้ามาเคลื่อนไหวในไทย โดยใช้ชื่อว่า เฒ่าจิ๋น เพ่ือจัดตั้ง
แนวร่วมชาวเวียดนามผู้รักชาติเพ่ือปลดแอกเวียดนามจากการปกครองของฝรั่งเศส ต่อมาในปี 2472 ท่านได้
เดินทางออกจากอุดรธานีไปยังจังหวัดอ่ืนๆ และกลับไปยังประเทศเวียดนามด าเนินการต่อสู้กับฝรั่งเศสจนได้รับ
เอกราช ปัจจุบันในเนื้อที่ 4 ไร่  ลูกหลานคนไทยเชื้อสายเวียดนามได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินประวัติศาสตร์แปลงนี้ 
และมอบให้ทางจังหวัดอุดรธานีจัดสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แม้ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้
สูญสลายไปหมดแล้ว ผู้ก่อตั้งได้จ าลองอาคารบ้านพักของลุงโฮ ที่มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวก่อสร้างแบบง่ายๆ   
ฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะ มุงด้วยจาก สร้างติดพ้ืนดิน ปูพ้ืนด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในแบ่งพ้ืนที่เป็นห้องโถงกลาง
จัดแสดงโต๊ะประชุม โต๊ะเรียน และห้องครัว มีเตียง มุ้ง โต๊ะท างาน จัดไว้ให้สภาพเหมือนกับสมัยที่ลุงโฮอาศัย
อยู่ ส่วนด้านนอกจ าลองเล้าหมู เล้าไก่ ยุ้งข้าว และแปลงผักเอาไว้ อาคารบ้านพัก   เป็นอาคารชั่วคราวเปิดโล่ง
ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี 
ภาพถ่ายเก่ารวมไปถึงนิทรรศการ ลุงโฮในเมืองไทยและจังหวัดอุดรธานี  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และเป็นจุดหนึ่งในแผนที่
ประวัติศาสตร์อันส าคัญของท่านโฮจิมินห์ในต่างแดน (แหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์, 2561) 

ในส่วนของเทศบาลต าบลเชียงพิณได้ให้ความส าคัญ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่ง
ศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและอยู่ภายในชุมชนที่
อาจเข้าถึงได้ยาก ท าให้แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จักส าหรับนักท่องเที่ยวมากนัก ขาดการประชาสัมพันธ์ มีเพียง
เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย จึงต้องมีการปรับปรุง แก้ไขช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้ผลของการวิจัยเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามลักษณะประชากรศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูล
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ไปพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและน่าดึงดูดใจในจังหวัดอุดรธานี และน ามาซึ่งการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
นิยามและความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

2.1.1 สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ได้ให้ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ว่าการประชาสัมพันธ์  คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management 
Function) ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนงานที่ดีและมีการกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างสรรค์และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งความเข้าใจดี มีความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มประชาชน
ที่องค์การสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับประชามติหรือความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งใช้วิธีการเผยแพร่
กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย คือ 
องค์การและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (PRSA)  ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพที่ให้บริการผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่บรรดา
ลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง อาชีพการประชาสัมพันธ์จึงมีวัตถุประสงค์พ้ืนฐานอยู่ที่ความเข้าใจร่วมกัน  และความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ ของสถาบันสังคม 

2.1.3 สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร(The British Institute of Public 
Relations) ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระท าที่มีการวางแผนอย่าง
สุขุมรอบคอบและมีความพยายามอย่างไม่ลดละเพ่ือสร้างสรรค์และธ ารงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

จะเห็นได้ว่า นิยามความหมายข้างบนนี้ เป็นนิยามความหมายหรือค าจ ากัดความของสถาบันและ
สมาคมวิชาชีพ (Professional Society) ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
โดยตรงกับงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานแห่งวิชาชีพนี้รวมทั้งการให้การศึกษาความรู้
และฝึกฝนอบรม (Training) ด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ให้แก่บรรดานักประชาสัมพันธ์และผู้ประกอบวิชีพ
ทางด้านนี้โดยเฉพาะ (สะอาด ตัณศุภผล, 2557) 

นักวิชาการทางด้านการประชาสัมพันธ์และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพแขนงนี้ได้ให้นิยาม
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้หลายทัศนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

John E. Marston (1979) ให้ทัศนะว่า  
การประชาสัมพันธ์  เป็นค าที่ให้นิยามหรือค าจ ากัดความได้ยากพอๆ กับค าว่า ศาสนา (religion) 

หรือการศึกษา (education) ทุกคนต่างก็ยอมรับว่า ทั้งศาสนาและการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญแม้กระนั้น คนสอง
คนก็ไม่เคยให้ค าจ ากัดความของค าทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้องหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปัจจุบันมีผู้สนใจใน
วิชาการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น การเรียนรู้และเข้าใจถึงค าจ ากัดความของการประชาสัมพันธ์ย่อมเป็น
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ประโยชน์แก่ผู้ศึกษา แต่การให้ค าจ ากัดความอันเป็นที่ยอมรับแก่ทุกๆ  คนนั้นมิใช่ของง่าย เราควรจะเริ่มต้นให้
ค านิยามหรือค าจ ากัดความอย่างกว้างๆ  เสียก่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ปลีกย่อยมากเกินไป 
(Hairsplitting) จากนั้นเราจึงค่อยบีบกระชับความหมายให้รัดกุมคมคายยิ่งขึ้นในภายหลัง 

การประชาสัมพันธ์  คือ การสื่อสารที่มีการวางแผนและเป็นการสื่อสารเพ่ือการชักจูงใจ 
(Persuasive Communication) โดยการจัดวางรูปแบบขึ้น เพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือกลุ่มประชาชนที่มี
ความหมายอย่างส าคัญต่อหน่วยงานนั้น 

สิ่งส าคัญของค าจ ากัดความข้างต้นนี้ คือ การวางแผน การจูงใจ การสื่อสาร และกลุ่มประชาชนที่
มีความหมายอย่างส าคัญต่อหน่วยงานนั้น เราทราบว่าการประชาสัมพันธ์มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญ แต่ทว่า
เกิดขึ้นจากการวางแผนอย่างระมัดระวัง ส่วนที่ต้องมีการสื่อสารก็เพราะว่าการประชาสัมพันธ์นั้นเราจะต้อง
สื่อสารเผยแพร่ไปยังกลุ่มชนต่างๆ ที่เราต้องการ แต่สิ่งส าคัญยิ่งในที่นี้คือ การจูงใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ 
(Human Activity) ที่มีมานับแต่โบราณกาลแล้ว เช่น การพูดจูงใจของทนายความขณะเสนอคดีต่อคณะลูกขุน 
การเทศนาจูงใจของนักบวช พ่อค้าพูดจูงใจให้ผู้คนซื้อสินค้าของตน รวมทั้งการพูดจูงใจในรณรงค์แข่งขันเพ่ือ
การเลือกตั้ง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการจูงใจทั้งสิ้นเพ่ือผลแห่งความเชื่อถือหรือปฏิบัติตามสิ่งที่เรา
ประสงค ์

1. การประชาสัมพันธ์ คือ สถานการณ์ การกระท า หรือค าพูดใดๆ ที่ทรงอิทธิพลต่อ
ประชาชน 

2. การประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะในการท าให้บริษัทของท่านเป็นที่นิยมชมชอบและยอย่องรับ
ถือของพนักงานลูกจ้างภายในบริษัท รวมทั้งลูกค้าและประชาชนซึ่งเป็นผู้ซื้อจากบริษัทและประชาชนซึ่งบริษัท
ขายสินค้าให ้

3. การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารความคิดอย่างมีทักษะไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ได้ผลสมดังท่ีเราตั้งความปรารถนาไว้ 

4. การประชาสัมพันธ์ คือ การค้นหาว่าประชาชนชอบอะไรในตัวเราและท าสิ่งนั้นให้มากขึ้น
และค้นหาว่าประชาชนไม่ชอบอะไรในตัวเราแล้วท าสิ่งนั้นให้ลดน้อยลง 

5. การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารในอันที่จะประเมินถึงทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นของประชาชน  แล้วจัดตั้งนโยบายต่างๆ ขององค์การให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งการด าเนินการปฏิบัติงานด้วยการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และยอมรับในหน่วยงาน  

Cutlip และ Center (1985) ให้ค าจ ากัดความว่า  
การประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมายทางด้านความคิดเห็นจาก

องค์การสถาบันไปสู่กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและประชามติที่ประชาชนมีต่อ
องค์การสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยมุ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและช่วยให้สถาบันสามารถ
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืน (Harmonious Adjustment) กับสังคมได้ ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงถูก
น ามาใช้ในลักษณะความหมาย 3 ประการด้วยกันคือ 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน 
2. วิธีการที่องค์การสถาบันใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
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3. คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์นั้นๆ  
Newsom และ Scott (1985) เน้นว่าการประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสลับซับซ้อน เพราะ

งานนี้ไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะหลายๆ ด้านด้วยกัน หากแต่ยังต้องมีพลังแห่งความคิด (brainpower)  เพ่ือ
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี สิ่งนี้เองที่เป็นงานท้าทายต่อการประชาสัมพันธ์ 

Dr.Rex F.Harlow (1942) แห่งสถาบันการวิจัยและการศึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์  ได้
อธิบายถึงความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และธ ารงรักษาสายงานการติดต่อสื่อสารร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ  
และความร่วมมือระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาต่างๆ ในทางการบริหาร ช่วยให้ฝ่ายบริหารค านึงถึงประชามติและการบอกกล่าวข่าวสารให้แก่
ประชาชนทราบ เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งการช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้การวิจัย
และใช้เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีจริยธรรม (Ethical Communication)  เป็นเครื่องมือหลักในการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ขององค์การวารสาร  

Farlow (1979)  แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ อธิบายว่า 
การประชาสัมพันธ์ คือ สิ่งที่มีความหมายดังชื่อของมันเอง แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีการใช้กันอย่าง

ผิดพลาดบ้างก็ตาม แต่โดยความหมายที่ตรงไปตรงมาแล้ว การประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมที่เพ่ิมพูน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีในจิตในของประชาชน 

Edward L. Bernays (1961) แสดงความคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์มีความหมาย     3 
ประการด้วยกัน คือ 

1.  เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานของ

สถาบัน 
3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการ

ด าเนินงานของสถาบัน 
นอกจากนี้  Bernays  ยังได้แสดงทัศนะของเขาไว้เมื่อไม่นานมานี้ (ค.ศ.1979) ว่าคนบางคนคิด

ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การขัดสี ตกแต่งภาพลักษณ์ (Image) ให้ดูสวยสดงดงามซึ่งแท้จริงแล้วงาน
ประชาสัมพันธ์มีมากมายกว่านั้น จนปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ในขั้นอุดมศึกษาตาม
สถาบันชั้นสูงและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น บรรดามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านการ
หนังสือพิมพ์หรือวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (College of Journalism and Mass Communication) 
ซ่ึงต่างก็เปิดสอนวชิาการประชาสมัพันธม์ากย่ิงข้ึนกวา่เดิมรวมท้ังการเปิดสอนในข้ันระดับปริญญาทางด้านการ
บริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Graduate School of Business Administration) 
สถาบันชั้นอุดมศึกษาเหล่านี้ เปิดสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความ
จ าเป็นของสังคม ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถน าเอาวิชาการความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ
ของตนในอนาคตภายหน้า  

Marvin M. Black (1947) ให้ค าจ ากัดความว่า   
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การประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะและศาสตร์ในอันที่จะแสวงหาลู่ทางให้องค์การ สถาบันและ
ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและบังเกิดความพึงพอใจร่วมกัน  

John W. Hill (1977) ผู้ก่อตั้งบริษัท Hill & Knowlton ซึ่งเป็นส านักงานที่ปรึกษาและ
ให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์หรือบริษัทธุรกิจด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เน้นว่า การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อชื่อเสียง ความนิยมชมชอบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงาน และการให้ความสนใจในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ จะต้องให้ความส าคัญเท่ากับธุรกิจด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน 

ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญและเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงาน

ที่ซับซ้อน  แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล  ทั้งยังช่วยให้
เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกนับว่างานประชาสัมพันธ์มี
คุณค่าต่อสถาบันต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพอจะสรุปความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้เป็นข้อๆ ดังนี้  

1. การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น  หมายถึง การ
สร้างความรู้สึกประทับใจที่บุคคลหลายๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งลูกจ้าง ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน พ่อค้า
และรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนเหล่านี้ เผยแพร่ชี้แจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความ
ดีให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพันทางใจ เช่น การที่หน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไรพอควร และ
แบ่งส่วนของก าไรให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือนที่สูงพอควร ตลอดจนมีสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมตาม
อัตภาพ ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นเพ่ือนบ้านที่ดี  มีนโยบายส่งเสริมพนักงาน
ให้มีต าแหน่งและความรับผิดชอบสูง มีการฝึกอบรมและพัฒนาพักงาน 

2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง 
รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วโอกาสที่ประชาชนจะได้รับความไม่
สะดวกเกิดความเข้าใจผิด หรือมองในแง่ร้ายซึ่งจะเป็นผลในการน าไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่
มีหรือมีน้อยมาก เพราะเราได้ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยู่เสมอ 

3. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่าย
บริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ด้วย
การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความถูกต้อง  มิได้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลวาจา ย่อมท าให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายบริหารขึ้น  

4. การประชาสัมพันธ์ช่วยการขายและการตลาด การประชาสัมพันธ์เป็นการปูพ้ืนค่านิยม  ทัศนคติที่ดี
ให้เกิดกับหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแล้วก็มีใจพร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร  การโฆษณาสินค้า
หรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากได้และตัดสินใจซื้อในที่สุด  ประชาสัมพันธ์ที่มี
การตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย ยังช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงานตั้งแต่ผลิต
สินค้า จัดจ าหน่าย โฆษณา ฯลฯ ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย 

ประเภทของการประชาสัมพันธ์ 
โดยทั่วไปการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได ้2 ประเภท คือ  
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1. การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations)  คือ การสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบันเอง อันได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ เสมียน พนักงาน ลูกจ้าง  รวม
ตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การสถาบันให้เกิดมีความรักใครกลมเกลียว สามัคคีกันในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างขวัญ และความรักใครผูกพัน จงรักภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน  
การประชาสัมพันธ์ภายในจึงมีความส าคัญมาก การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ สถาบันจะดีไปไม่ได้เลย
หากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การสถาบันยังไร้ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานจะ
มีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานยัง
เอ้ืออ านวยให้การบริการ และการด าเนินงานขององค์การสถาบันเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่พนักงาน ลูกจ้างภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบาย และการด าเนินงานของ
สถาบันเป็นอย่างด ีก็จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้าง ประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย  

ส าหรับสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวาจาแบบ 
ซึ่งหน้า (Face of Face) หรืออาจใช้สิ่งพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่น หนังสือเวียน 
จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นต้น 

2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่องค์การสถาบัน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าความคิดเห็น ผู้น าในท้องถิ่น ลูกค้า ผู้บริโภค รวมทั้งชุมชนละแวกใกล้เคียง ฯลฯ เพ่ือให้
กลุ่มประชาชนเหล่านี้เกิดความรู้ ความเข้าใจในตัวสถาบัน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันด้วยดี การท าการ
ประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่หรือจ านวนมากจึงอาจใช้เครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วย อันได้แก่ สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน องค์การ สถาบันต่างๆ ก็นิยมใช้
เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหล่านี้เข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์  
1. เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน  
2. เพ่ือปกป้อง และรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย  
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายใน  
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่างๆ 
1. เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินธุรกิจของ

หน่วยงานนั้นๆ ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ืออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (management) ได้ทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือความรู้สึก 

นึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน 
3. เพ่ือคาดการณ์ล่างหน้าและค้นหาจุดบกพร่องต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายใน

หน่วยงาน 
4. เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทห้างร้านเพ่ือให้ลูกค้า

ยอมรับในบริษัทตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทจ าหน่ายอยู่  ทั้งมีส่วนเพ่ิมปริมาณการขาย
ทางอ้อม 
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5. เพ่ือท าหน้าที่ขจัดปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
6. เพ่ือแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเพ่ือความ

เจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงที่ดีของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ  
1. เพ่ือดึงดูดความสนใจ  
2. เพ่ือสร้างความเชื่อถือ  
3. เพ่ือสร้างสรรค์ความเข้าใจ  
ซึ่งทั้งสามประการนี้จะท าให้องค์การสถาบันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  นั้นคือประชาสัมพันธ์

เพ่ือสร้างความสนใจ เชื่อถือ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งโน้นน้าวชักจูงให้ประชาชนเห็นด้วยกับ
การกระท าขององค์การสถาบัน (บ้านจอมยุทธ, 2543 : เว็บไซต์) 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ เฟซบุ๊ก (Facebook)  
ในสังคมยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อสังคมออนไลน์” หรือ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทและ

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก รวมถึง  เป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการ
สื่อสารไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ ที่รวดเร็ว การใช้สื่อใหม่หรือ ที่เรียกกันว่า “New Media” ได้ด าเนินมาสู่ระบบยุค
ดิจิทัล ซึ่งเป็นการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นการใช้งานบนเครือข่ายการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์
แบบ สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท๊บเล็ต) เป็นต้น คอยท าหน้าที่เป็นช่องทาง การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย หลาย ๆ องค์กรหรือหน่วยงานเห็น ประโยชน์ในข้อนี้ได้น า “สื่อ
สังคมออนไลน์” มาปรับประยุกต์ใช้และบูรณาการ การปฏิบัติงานของตน ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็
เช่นเดียวกัน โดยหลักการแล้ว มีองค์ประกอบเพียง 2 ส่วน ที่ท าให้การประชาสัมพันธ์นั้นบรรลุผลตาม
เป้าหมายได้คือ 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่จะน าข่าวสารไปสู่ กลุ่มเป้าหมาย และเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อันจะน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่องค์กร  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องสามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพ่ือให้เกิด
การกล่าวถึง สิ่งส าคัญ คือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องด าเนินการวางแผน ในการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนงานด้วยการตั้ง วัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายใด 
อย่างไร ข้อความที่ต้องการสื่อ ออกไปคืออะไร กลยุทธ์/ยุทธวิธีในการใช้สื่อเป็นอย่างไร หรือมีข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรคใน ด้านใดบ้าง ทั้งนี้การเลือกสื่อต้องพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้
ได้มากที่สุด อีกทั้งควรเป็นสื่อที่ควบคุมได้เพ่ือข้อความที่ต้องการสื่อออกไปนั้นถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์     
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ เฟซบุ๊ก (Facebook) ในที่นี้เป็นการปฏิบัติงาน
บนเฟซบุ๊ก (Facebook)“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ซึ่งเป็น วิธีด าเนินการที่จะช่วยสร้างความร่วมมือในการท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปสู่ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป โดยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการใช้
สื่อต่าง ๆ ผสมผสานกัน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย ในที่นี้เรียกว่า  
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“สมาชิกpage/ผู้เข้าชม” ได้เกิดการรับรู้หรือยอมรับอะไร อย่างไร ต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน มีกลวิธี
ด าเนินการที่เหมาะสม จึงจะเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานได้ดีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของสมาชิกpage/ผู้เข้าชมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆ ทางการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปลุกจิตสานึก โน้มน้าวให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามกับ
กิจกรรมขององค์กร รวมไปถึง การยอมรับ สร้างศรัทธาและการให้ความร่วมมือกับองค์กร (ชญานุช ศิริพรเพ่ิม
ศักดิ์, 2560) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook)  แหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ (Cocharn, 1997 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะ
กุล, 2543) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 
คน และส ารองไว้ 16 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านภาพรวมทั่วไป ด้านความ
ชัดเจนของข้อความที่แสดง และด้านเนื้อหาของรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) โดย
เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close–ended Response Question) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ประกอบด้วย ด้านภาพรวมทั่วไป ด้านความชัดเจนของข้อความที่แสดง และด้านเนื้อหา โดยใช้
เกณฑ์ Rating Scale 5 ระดับในการประเมินค่า คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการ
ก าหนดค่าระดับแรงจูงใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้  

ระดับ 5   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับมาก 
ระดับ 3   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับน้อย 
ระดับ 1   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
ได้ช่วงระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน และน ามาจัดช่วงคะแนนและเกณฑ์ความหมายของ

ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง   มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) แหล่งศึกษาและ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์  ได้แก่ ด้านภาพรวมทั่วไป ด้านความชัดเจนของข้อความ และด้านเนื้อหา 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และวิเคราะห์เนื้อหา 
น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ภาพรวมทั่วไป  ( ̅) S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1.  ความดึงดูดของรูปภาพใน เฟซบุ๊ก (Facebook)  4.38 0.64 มากที่สุด 
2.  สีของหน้า เฟซบุ๊ก (Facebook) 3.81 0.58 มาก 
3.  ความรวดเร็วในการค้นหาชื่อเพจ 4.46 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.22  มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านภาพรวมทั่วไปของรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก 

(Facebook) อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรวดเร็วใน
การค้นหาชื่อเพจ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.46) รองลงมา คือ ความดึงดูดของรูปภาพในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ( ̅ = 4.38) และระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ สีของหน้า เฟซบุ๊ก (Facebook) ( ̅=3.81) 
ตามล าดับ เพราะแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการอัพเดตข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อพิจารณาจากด้านความชัดเจนของข้อความที่
แสดง และด้านเนื้อหา ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2  แสดงความชัดเจนของข้อความผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ความชัดเจนของข้อความที่แสดง ( ̅)  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1.   ความเหมาะสมของสีอักษร  3.49 0.60 มาก 
2.   ความเหมาะสมของขนาดอักษร  3.44 0.58 มาก 
3.   ความเหมาะสมของแบบอักษร  3.46 0.58 มาก 
4.   ความคมชัดของข้อความ  3.50 0.57 มาก 

รวม 3.47  มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านความชัดเจนของข้อความที่แสดงผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคมชัดของข้อความ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 3.50) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสีอักษร ( ̅ = 3.49) ความเหมาะสมของสี
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อักษร ( ̅ = 3.46) และมีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาดอักษร ( ̅ = 3.44)  
ตามล าดับ 

    
ตารางท่ี 3  แสดงเนื้อหาของข้อความที่แสดงผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) 

เนื้อหา ( ̅)  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1.   ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.81 0.62 มาก 
2.   ข้อมูลที่ได้รับ มีประโยชน์และน่าสนใจ  4.63 0.52 มากที่สุด 
3.   มีการ Update ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 4.69 0.53 มากที่สุด 
4.   ช่องทางการประชาสัมพันธ์เหมาะสม  4.35 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.37  มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ในด้านเนื้อหาของข้อความที่แสดงผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน

ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ Update ข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅ = 4.69)  รองลงมา คือ ข้อมูลที่ได้รับ มีประโยชน์และน่าสนใจ 
( ̅ = 4.63) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เหมาะสม (  ̅= 4.35) และมีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ข้อมูล
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ( ̅ = 3.81) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล 
การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัด

อุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเนื้อหาของรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบแบบสอบถามเรื่องมี
การ Update ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปัทมาพร ส้มไทย 
(2558)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดรับสื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรประเภทป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.66 ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรประเภทจดหมายข่าวแพทย์โดมมีการเปิดรับน้อย
ที่สุดคิด เป็นคิดเป็นร้อยละ 2.59  ด้านความคมชัดของข้อความที่แสดงผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก ( ̅ = 3.50) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ฐิติพร คณาวงษ์ (2558)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง สัมฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อของ 
ททท. และพันธมิตรมีผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด ด้าน
เนื้อหาของข้อความที่แสดงผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( ̅= 4.37) ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับ ติกาหลัง สุขกุล และ ฒวีพร โตวนิช (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย
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พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์มากกว่า  3 เดือน /
ครั้ง ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์คือแผ่นพับและสื่อบุคคล ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เข้าชมเพียง 1 ครั้ง 
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  บ้านเก่า ในเรื่องความ ร่มรื่นและความ
สะดวกสบายของลานจอดรถ  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลส ารวจรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) แหล่งศึกษาและท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ 
ด้านเนื้อหาของข้อความที่แสดงผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  ดังนั้น ควรมีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
ปรับเปลี่ยนรูปภาพของหน้า เฟซบุ๊ก (Facebook) ให้มีความสนใจ พัฒนาข้อความ เนื้อหา ให้มีค าที่ดึงดูดผู้คน
ให้เข้ามาอ่านมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดูแล เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยการรักษาอัตราการโต้ตอบที่รวดเร็ว มี
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าใจง่าย   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรมี

การศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์ เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ของแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเชิงแระวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความน่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยวยังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างวิจัยที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  
รวมทั้งหมด 400 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี
ภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางท่องเที่ยว จะเดินทางมาวันธรรมดา
เพ่ือทัศนศึกษาและแสวงหาความรู้ ส่วนใหญ่จะเดินทางมาครั้งแรกและนิยมมาเป็นกลุ่ม มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 
500 บาท เมื่อศึกษาด้านแรงจูงใจภายในต่อสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในระดับมาก เมื่อ
ศึกษาแต่ละด้านพบว่า ด้านความต้องการเฉพาะเจาะจงด้านประวัติศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
คุ้มค่าในการมาท่องเที่ยว ด้านความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยว
ตามล าดับ เมื่อศึกษาด้านแรงจูงใจภายนอกต่อสถานที่ท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในระดับมาก 
เมื่อศึกษาแต่ละด้านพบว่า  ด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านความสามารถในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study motivations and behavior of Thai tourists 
by using Ho Chi Minh Historical Study and Tourism Sites in Udon Thani as a case study. The 
sample of this research were totally 400 Thai tourists who visited Ho Chi Minh Historical 
Study and Tourism Sites in Udon Thani by accidental sampling. The instrument used for data 
collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean 
and standard deviation. 
 The result revealed that most of Thai tourists who visited Ho Chi Minh Historical 
Study and Tourism Sites in Udon Thani were female, between 20 – 30 years old with 
bachelor’s degree, domiciled in the northeastern. The most samples were a student, get 
information via internet. Tourism behaviors that decide to choose a tourist route is on 
weekdays for field trips and knowledge seeking. The most samples come for the first time 
and come as a group with an expense below 500 bath. The result revealed that the tourists 
have internal motivation at high level, the most is specific in historical, worth for travelling, 
the need for new experiences and readiness in travelling respectively. The result revealed 
that the tourists have external motivation at high level the most is person, public relation, 
tourist attraction, security, accessibility and facilities respectively. 
 
Keywords : Motivation, Tourist’s behavior, Ho Chi Minh Historical Sites 
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทยมีรายได้การ

ท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านแสนบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & 
Tourism Competitiveness Index : TTDI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมืองของภาคตะวันออเฉียง
เหนือ คือ มีการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมของยุคประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ เช่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยว
ได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง
หลักไปสู่เมืองรอง ชุมชน และท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
นายกรัฐมนตรี, 2559) 

จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดใหญ่ที่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความส าคัญ อย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของ
แหล่งอารยธรรม บ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีการท าหัตถกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพ้ืนบ้านมีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดง
ให้เห็นว่าบริเวณ ที่ เป็น จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้  เคยมีชุมชนมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ หรือราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง 
สันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่พบที่ บ้านเชียงนั้น อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลก บริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ต่อมาแต่เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ไม่มีบทบาทในทางประวัติศาสตร์ 
(ส านักงานจังหวัดอุดรธานี, 2559)   

จากข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานีในปี พ.ศ.2562 มีการขยายตัวของจ านวนของ
ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มที่จ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงถือได้
ว่าจังหวัดอุดรธานีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และยังมีอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ผู้คนอาจเคยได้
ยินชื่อเสียงของสถานที่นี้ ก็คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  เป็น
พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่แสดงอาคารจ าลองที่พักอาศัยของลุงโฮที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ และ
มีนิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี  

แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิ
มินห์ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและด้วยสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง
และอยู่ภายในชุมชนที่อาจเข้าถึงได้ยาก ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักส าหรับนักท่องเที่ยวมากนักและไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้า
มายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ว่าเกิดจากแรงจูงใจในด้านใดบ้างที่
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กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เกิดแรงจูงใจในการเดินทางเข้ามายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในการตัดสินใจมายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิ

มินห์ จังหวัดอุดรธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว      
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (cohen,1979) 
 Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้   

1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists)  จะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นความส าคัญใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ  หรือการพักผ่อนทางร่างกาย   

2. นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวที่
พยายามหาแนวทางเพ่ือลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน   

3. นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือ
แสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง  นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส  ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปนก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมต่างๆ  ที่แท้จริงเป็นของสเปน   

4. นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือชอบติดต่อ
พูดคุยกับคนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้  และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคน
ท้องถิ่น   

5. นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยวประเภทนี้ต้องการฝัง
ตัวเอง  หรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบ างแห่งใน
ประเทศไทย เช่น พัทยาหรือ เชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ตัวการรับประทานอาหาร  การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น                     

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (ปราโมชน์ รอดจ ารัส, 2557) 
ได้จ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นเกิดได้จากอิทธิพลหลายประการ ดังนี้    
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1. วัตถุประสงค์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท่องเที่ยว เช่น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมหรือช่วยระบบนิเวศน์
ให้สมบูรณ์เหมือนเดิม 

2. ความพร้อม หมายถึง ความสามารถหรือวุฒิภาวะที่มีอยู่ในตัวนักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการนักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจและด้านงบประมาณ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย การไต่เขา การปืนหน้าผา การด าน้ า เป็นต้น  

3. สถานการณ์ หมายถึงโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เอ้ืออ านวยการท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ท่องเที่ยว เช่น การปฏิวัติหรือการประกาศภาวะฉุกเฉินท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 

4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีคิดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ตัวอย่าง เช่น เวลา 7.00 น. เป็นเวลาที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทาง เป็นต้น 

5. การตอบสนอง หมายถึง การท ากิจกรรมตามที่เลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้เช่น นักท่องเที่ย วได้ตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการท่องเที่ยว
ไว้ล่วงหน้าและด าเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้ 

6. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าซึ่งเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้หรือเป็นความผิดหวังเมื่อ
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปใน
ลักษณะใด เช่น แหล่งท่องเที่ยวปิด รถเสีย ห้องพักเต็ม ฯลฯ และต้องยอมรับกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นหรือ  
เลิกล้มความต้องการเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ เช่น เกิดน้ าท่วม จนไม่สามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยวได้   

ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation)   
ทฤษฎีแรงจูงใจและภายนอก (Gagne & Deci, 2005) 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ที่

เกิดจากการเสาะแสวงหาของตนเอง  โดยความต้องการมีความสามารถ  ความต้องการลิขิตด้วยตนเองและ
ปัจจัยภายในงานหรือสิ่งที่จะท า  

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมใด
ออกมาโดยต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic Incentives)  รางวัล แรงเสริมหรือกฎข้อบังคับมาเป็น
เงื่อนไขตัวก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา โดยสิ่งจูงใจภายนอกที่ใช้อาจอาศัยสิ่งจูงใจ
ภายนอกทางบวกเพ่ือให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด ารงอยู่และมีความเข้มข้นในการแสดงพฤติกรรมนั้น ได้แก่ 
การให้รางวัลหรือให้ได้รับผลลัพธ์ในทางบวก หลังจากได้กระท าพฤติกรรมนั้น เช่น การแสดงความชื่นชมยก
ย่อง การให้รางวัล ของขวัญหรือเงินเป็นต้น หรืออาจให้สิ่งจูงใจภายนอกทางลบ เช่น เงื่อนไขข้อบังคับ 
กฎระเบียบ การก าหนดเวลา เป็นตัวจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สันติ เก็งสุวรรณ (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅= 3.90 , S.D. = 0.49) แรงจูงใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.24, S.D. = 0.68) และ
แรงจูงใจด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.29, S.D. = 0.61) แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ
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สวนน้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากคือ ด้านกายภาพ ด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ ด้าน
การพัฒนาตนเอง แต่มีแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมรายข้ออยู่ในระดับปานกลางคือ เพ่ือเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง  ( ̅= 3.40, S.D. = 0.94) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวน
น้ า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าที่มีรายได้ ภูมิล าเนาแตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย 
แรงจูงใจในการเลือกในการเลือกใช้บริการสวนน้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจ
ด้านบุคคล ด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมรายข้ออยู่ในระดับปาน
กลาง และปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ และภูมิล าเนาที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวน
น้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธรา สุขคีรี (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ มี
สถานภาพโสดมีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และมีภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวมีอยู่ด้วยกัน 3 แรงจูงใจ ได้แก่ 1.แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2.แรงจูงใจในด้าน
เกียรติภูมิ และ 3.แรงจูงใจในด้านการพักผ่อน นักท่องเที่ยวมีทัศนคติอยู่ในระดับที่ดีมาก เพศของนักท่องเที่ยว
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย ปัจจัยทางด้านประชากรศาตร์ที่แตกต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ท าให้เกิดแรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ และภูมิล าเนา ปัจจัยทางด้านประชากรณ์ศาสตร์ที่
แตกต่างกันท าให้เกิดแรงจูงใจในด้านการพักผ่อนแตกต่างกัน ได้แก่   อาชีพ แรงจูงใจในด้านการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อทัศนคติมากที่สุด (β 0.321) รองลงมาคือ แรงจูงใจในด้านการพักผ่อน (β 0.170) และ
แรงจูงใจในด้านเกียรติภูมิ (β 0.029) 

จุฑารัตน์ เพ็ชรประคอง และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า (1) นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการมาเที่ยวในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 
ภูมิล าเนาแตกต่างกัน มรีะดับแรงจูงใจในการมาเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน ผู้ประกอบการ 
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญกับการจัดการ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การคมนาคม การประชาสัมพันธ์ อ านวยความสะดวกตามล าดับเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว 
รวมถึงควรจัดบริการการท่องเที่ยวที่ เหมาะสมตามกลุ่มอายุ รายได้ และภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยว 

ฐิติพร  คณาวงษ์ (2558)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สัมฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 20-39 ปี สถานภาพโสดและมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดผ่านสื่อออนไลน์ และอาชีพ
ข้าราชการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดผ่านสื่อมวลชน ใน
ส่วนของแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวในโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีแรงจูงใจ
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ในประเด็น “ผ่อนคลายจากความเครียด” และ ประเด็น “สถานที่ถ่ายรูปสวยงาม” ระดับมากที่สุด ซึ่งจากผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศชายจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวใน  12 เมือง
ต้องห้ามพลาดน้อยกว่านักท่องเที่ยวเพศหญิง และนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีแรงจูงใจใน
การตัดสินใจท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ในส่วนของ
การทดสอบสมมติฐานด้านรับรู้การประชาสัมพันธ์ที่มีผลกับแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวในโครงการ 12 
เมืองต้องห้ามพลาด พบว่า การรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อของ ททท. และพันธมิตรมี
ผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด และในส่วนของผลการวิจัย
ด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็น “แหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงามน่าประทับใจ” 

เมลดา ธนิตนนท์ (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวบ้านบางเขน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วง
อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็นนักเรียน - นิสิต - นักศึกษา และมี
รายได้ต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท เมื่อ ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
แรงจูงใจและความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ 
และอาชีพ ให้ค่าเฉลี่ยระดับ ความสาคัญของแรงจูงใจในการมาเที่ยวบ้านบางเขนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สาหรับด้านความพึงพอใจพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านอายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ให้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการมาเที่ยวบ้านบางเขน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที ่0.05 ผลการวิจัยสามารถนาไปช่วยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
ให้ สามารถนาเสนอรูปแบบการจัดแสดงและกิจกรรมให้แปลกใหม่น่าสนใจ รวมถึงปรับเพ่ิมด้าน ผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และการประชาสัมพันธ์ และยังสามารถนาไปเสนอแก่หน่วยงานที่ดูแลด้านการ ท่องเที่ยว เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาที่อ่ืน ๆ หรือที่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง กันกับบ้านบางเขน ให้
สามารถนาเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และน าไปสู่การดึงดูดให้มีการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังแหล่งศึกษาและ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวแหล่งศึกษาและ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี โดยเป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เนื่องจากไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน จึงใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่
ทราบจ านวนประชากรตาม (Cocharn, 1997) ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 คน เพ่ือ
ป้องกันการผิดพลาดในการเก็บจ านวนตัวอย่าง คณะผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมทั้งหมด 
400 คน โดยเก็บแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 400 ชุด ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2562 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นค าถามแบบปลายปิด  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เป็นค าถามแบบปลายปิด และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัด
อุดรธานี โดยเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการวัดระดับ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดค่าระดับแรงจูงใจ
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   
ระดับ 4 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความเหมาสมในระดับมาก   
ระดับ 3 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับปานกลาง   
ระดับ 2 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง มีแรงจูงใจ/ความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
ผู้วิจัย ได้ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลข้อมูลอัตราภาคชั้น  โดยใช้สูตรค านวณความกว้างของอัตรา

ภาคชั้นจะได้ช่วงระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน และน ามาจัดช่วงคะแนนและเกณฑ์ความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสม/แรงจูงใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสม/แรงจูงใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสม/แรงจูงใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสม/แรงจูงใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความต้องการ/ความเหมาะสม/แรงจูงใจน้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางมายังแหล่งศึกาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

1. ชาย 181 45.25 
2. หญิง 219 54.75 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ   
1. ต่ ากว่า 20 ปี 121 30.25 
2. 20 - 30 ปี 241 60.25 
3. 31 - 40 ปี 38 9.50 
4. 41 - 50 ปี 0 0.00 
5. 51 - 60 ปี 0 0.00 
6. 60 ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา   

1. เทียบเท่า/ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 128 32.00 
2. เทียบเท่า/ต่ ากว่า ปวช. 53 13.25 
3. ปริญญาตรี 218 54.50 
4. ปริญญาโท 1 0.25 

รวม 400 100 
ภูมิภาคที่อาศัยอยู่   

1. ภาคเหนือ 54 13.50 
2. ภาคกลาง 3 0.75 
3. ภาคใต้ 1 0.25 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 340 85.00 
5. ภาคตะวันออก 1 0.25 
6. ภาคตะวันตก 1 0.25 

รวม 400 100 
อาชีพ  

ข้าราชการ 29 7.25 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.25 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 11 2.75 
พนักงานเอกชน 1 0.25 
เกษตรกร 0 0.00 
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

358 
0 

89.50 
0.00 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผุ้ตอบแบบสอบถามตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   
หนังสือพิมพ์ 0 0.00 
อินเตอร์เน็ต 363 90.75 
วารสาร/นิตยสาร/คู่มือการเดินทาง 1 3.00 
วิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
เพ่ือน/ญาติ 36 9.00 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ททท. 0 0.00 
บริษัททัวร์ 0 0.00 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20 – 

30 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี และน้อยที่สุดคือ อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี ประกอบ
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด รองลงมาคือประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ และน้อยที่สุดคือประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคืออยู่ในระดับเทียบเท่า/
ต่ ากว่ ามัธยมศึกษา และน้อยที่ สุ ดคืออยู่ ใน ระดับเทียบเท่ า/ต่ ากว่ า  ปวช .  ภูมิล า เนาอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาคืออยู่ในภาคเหนือ และน้อยที่สุดคืออยู่ในภาคกลาง และมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือผ่านทางเพ่ือน/ญาติ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวที่แหล่งศึกษาและ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านความถี่
ของการเดินทางท่องเที่ยว ด้านความสนใจเฉพาะ/พิเศษในการเดินทาง ด้านช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้าน
ประเภทการเดินทาง และด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว 

พักผ่อน/ท่องเที่ยว 46 11.50 
ทัศนะศึกษา/แสวงหาความรู้ 352 88.00 
อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยว   

มาครั้งแรก 335 83.75 
1 ครั้ง/เดือน 61 15.25 
2 ครั้ง/เดือน 4 1.00 
3 ครั้ง/เดือน 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100 
ความสนใจเฉพาะ/พิเศษในการเดินทาง   

ศึกษาหาความรู้ 331 82.75 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ 69 17.25 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100 
ช่วงเวลาที่ใชใ้นการเดินทาง   

วันธรรมดา 296 74.00 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 101 25.25 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 3 0.75 

รวม 400 100 
ประเภทการเดินทาง   

มาคนเดียว 31 7.75 
มากับครอบครัว 81 20.25 
มาเป็นกลุ่ม 288 72.00 
มากับบริษัททัวร์ 0 0.00 

รวม 400 100 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว   

ต่ ากว่า 500 บาท 399 99.75 
501 – 1,000 บาท 1 0.25 
มากกว่า 1,000 บาท 0 0.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว พบว่า มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษา/แสวงหาความรู้ มากที่สุด รองลงมาคือ
เพ่ือพักผ่อน/ท่องเที่ยว และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆเป็นการเดินทางมาเยี่ยมญาติ ตามล าดับ ด้านความถี่ของการ
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เดินทางท่องเที่ยว พบว่า มีความถี่ในการเดินทางเป็นการเดินทางมาครั้งแรกมากที่สุด รองลงมาคือเดินทางมา 
1 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดคือ 2 ครั้ง/เดือน ตามล าดับ ด้านความสนใจเฉพาะ/พิเศษในการเดินทาง พบว่า มี
ความสนใจเฉพาะ/พิเศษในการเดินทางศึกษาหาความรู้มากที่สุด รองลงมาคือต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ 
ตามล าดับ ด้านช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวคือวัน
ธรรมดามากที่สุด รองลงมาคือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และน้อยที่สุดคือในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามล าดับ 
ด้านประเภทของการเดินทาง พบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจะเดินทางแบบเป็นกลุ่มมากที่สุด 
รองลงมาคือมากับครอบครัว และน้อยที่สุดคือเดินทางมาคนเดียว ตามล าดับ ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางต่ ากว่า 500 บาท มากที่สุด รองลงมาคือใช้จ่าย 501 – 1,000 บาท 
ตามล าดับ 

 จากการศึกษาแรงจูงใจภายในของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ด้านความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านความต้องการ
เฉพาะเจาะจงด้านประวัติศาสตร์ ด้านความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยว/ศึกษาข้อมูลก่อนเดิ นทาง/มีการ
วางแผนท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า/มีความพร้อมทางด้านจิตใจ และด้านความคุ้มค่าในการมาท่องเที่ยวที่แหล่ง
ศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจภายในของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

แรงจูงใจภายในที่ท าให้ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว ( ̅)  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ 4.34 0.52 มากที่สุด 
2. ความต้องการเฉพาะเจาะจงด้านประวัติศาสตร์   4.54 0.56 มากที่สุด 
3. ความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวท่านศึกษาข้อมูลก่อน

เดินทาง/มีการวางแผนท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า/มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจ 

3.87 0.74 มาก 

4. ความคุ้มค่าในการมาท่องเที่ยวที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี 

4.36 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเฉพาะเจาะจง
ด้านประวัติศาสตร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความความคุ้มค่าในการมา
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ด้านต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย 
4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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จากการศึกษาแรงจูงใจภายนอกของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านบุคลากร ดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจ
ภายนอกของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

แรงจูงใจภายนอกที่ท าให้ท่านเดินทางมาท่องเที่ยว ( ̅) S.D. ระดับแรงจูงใจ 
1.  ด้านการประชาสัมพันธ์  ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของแหล่ง

ท่องเที่ยวผ่านทาง Facebook/การบอกต่อจากญาติ 
เพ่ือน/หนังสือพิมพ์  เป็นต้น 

4.62 0.54 มากที่สุด 

2.  ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ 1 พิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
จัดแสดงรูปภาพ ประวัติความเป็นมา ส่วนที่ 2 เป็นการ
จ าลองที่พักอาศัยของท่านโฮจิมินห์  เป็นต้น 

4.55 0.55 มากที่สุด 

3.  ด้านความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/
กล้อง CCTV/ถังดับแพลิง เป็นต้น 

3.88 0.63 มาก 

4.  ด้านความสามารถในการเข้า มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน/รถ
โดยสารประจ าทางเข้าถึงได้สะดวก 

3.87 0.64 มาก 

5.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีลานจอดรถรองรับได้ 30 
คัน/ทางลาดส าหรับผู้พิการ/ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ/บริการ
น้ าดื่มฟรี 

3.81 0.65 มาก 

6.  ด้านบุคลากร วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย  และให้ความรู้ได้
เป็นอย่างดี สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าใจได้เป็น
อย่างดี 

4.75 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.36 มากที่สุด 
   

 
จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจภายนอกด้านบุคลากร วิทยากรอธิบาย

เข้าใจง่าย และให้ความรู้ได้อย่างดี สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้อย่างดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านทาง Facebook/การบอกต่อจากญาติ เพ่ือน/หนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และน้อยที่สุดคือด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ 1 พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงรูปภาพ ประวัติความ
เป็นมา ส่วนที่ 2 เป็นการจ าลองที่พักอาศัยของท่านโฮจิมินห์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ  
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อภิปรายผล 
การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางเข้ามายังแหล่งศึกษาและ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายัง
แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เดินทางมาแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งแรกและเดินทางมา
แบบเป็นกลุ่ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมลดา ธนิตนนท์ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ้านบางเขน โดยในการวิจัยครั้งนี้ มี
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่มายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 
จังหวัดอุดรธานี คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาบ้านบางเขนเป็นครั้งแรก โดยมาเข้าชมกับกลุ่มเพ่ือน นอกจากนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว คือ เพ่ือทัศนศึกษา/แสวงหาความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen (1979) ที่ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ประการหนึ่ง คือ 
นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือแสวงหา
ประสบการณ์ท่ีแน่จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้ไปสัมผัส  

ด้านแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มายังแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านความต้องการเฉพาะเจาะจงด้านประวัติศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรา สุขคีรี (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้ศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวทีเดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจใน
ด้านการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ต้องการที่จะแสวงหาความรู้ ศึกษาเรื่องราวความเป็นมา รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของผู้คน
สมัยก่อน  

ในด้านของความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ นักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจในระดับ มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ เก็งสุวรรณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสวนน้ าด้านการพัฒนา
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการใช้บริการสวนน้ าเป็นการได้รับความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์จากการ
ใช้บริการสวนน้ า พัฒนาทักษะด้านสรีระต่างๆ เกิดความคล่องตัวยืดหยุ่น โดยเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้นักท่องเที่ยว 

ด้านแรงจูงใจภายนอกของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวแหล่งศึกษา
และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ
ภายนอกด้านของสิ่งอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมีระดับแรงจูงใจในระดับ มาก เพราะสถานที่ท่องเที่ยว มี
ลานจอดรถรองรับได ้30 คัน ทางลาดส าหรับผู้พิการ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ และบริการน้ าดื่มฟรี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เพ็ชรประคอง และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า แรงจูงใจด้านอ านวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
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อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับ มาก เพราะ มีป้ายบอกทางชัดเจน มีสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มี
ร้านอาหารถูกสุขอนามัยและราคาถูก มีถังขยะ เก้าอ้ี มีสถานที่จอดรถเหมาะสม 

ด้านแรงจูงใจด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านทาง Facebook การบอกต่อจากญาติ หรือเพ่ือน หนังสือพิมพ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เพ็ชรประคอง และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านการประชาสัมพันธ์
ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับ มาก เพราะ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล
จากแหล่งและสื่อออนไลน์ คนรู้จัก และ ททท. แต่ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ฐิติพร คณาวงษ์ (2558) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง สัมฤทธิผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ “12 เมือง
ต้องห้ามพลาด” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในการวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจใน
ประเด็น “ผ่อนคลายจากความเครียด” และ ประเด็น “สถานที่ถ่ายรูปสวยงาม” ระดบัมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการส ารวจแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องที่ยวชาวไทยที่เข้ามาแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ควรปรับปรุงแก้ไขด้านความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ควรมีรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดแสดงรูปภาพและประวัติความเป็นมา ให้น่าสนใจและน่า
ดึงดูดมากกว่านี้ หรือควรมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะสามารถท าได้ในขณะเดินชมพิพิธภัณฑ์ เพราะเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าชมของนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงด้านของ
ความสามารถในการเข้าถึง ควรมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ เพราะเนื่องจากแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในชุมชนซึ่งอาจจะเข้าถึงได้ยาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงควรมี

การศึกษากลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามีแรงจูงใจและพฤติกรรมในการเดินทางเข้ามาแหล่งศึกษาและ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี เพราะเนื่องจากที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวโฮจิมินห์  
จังหวัดอุดรธานี มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมด้วยเช่นกัน และมีแรงจูงใจและพฤติกรรมอย่างไรมี
ความเหมือนหรือแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 

2. ควรท าการศึกษาเรื่องของ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์จังหวัดอุดรธานี เพ่ือที่จะได้น าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งศึกษา
และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานีต่อไป      
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ 
จังหวัดอุดรธานีและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธี
เลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจาก ตัวแทนชุมชนจ านวน 10 
ราย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างต่อตัวแทนชุมชน ใช้แนวคิดวิถีชีวิตในการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนใน
แหล่งท่องเที่ยวและทฤษฏีการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) การเข้าถึง (Accessibility) 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenities) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) พบว่า 
ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิตชุมชน ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะต้องมี
การพัฒนาต่อไป แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมุ่งเน้น 1.) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้เหมาะสม มีการส่งเสริมให้รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หลากหลายหาเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของ
ชุมชน รูปแบบเชิงวิถีชุมชนเฉพาะตัวให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งในด้านสิ่งอ านวยควยสะดวก เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่ืนๆ 2.) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศ และขยายเครือข่ายการตลาดจากในประเทศไปต่างประเทศ 

 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิต,การพัฒนาการท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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Abstract 

The purpose of this research is to study the potential of tourist attractions of Bann 
Dongyang - Pornphiboon, Udon Thani Province and offer the community based tourism 
development to Bann Dongyang - Pornphiboon, Udon Thani Province. There is quality data 
collected by purposive sampling from 10 community representatives. The instrument used 
for data collection is semi- structured interview with use legacy of life in studying 
community ways of life in tourist attractions and tourism development theory.such as 
attraction, accessibility, accommodations, and activities. 

The result revealed that the community potential is ready for development in 
tourism resource and participation which consists of tourist sites in the community lifestyle. 
The facilities in the community tourist attractions, there must be further development. 
Community tourism development guidelines should focus on 1. Develop tourism patterns 
by suitable communities and promoting tourism forms by various communities to find out 
the identity or strengths of the community In terms of facilities to make a difference to the 
tourist sites by other communities 2. Find opportunities to expand the market especially the 
domestic market And expanding the marketing network from domestic to foreign countries 

 
Keywords : Way of life, Tourism development, Community based tourism 
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บทน า 
ในประเทศไทยมีการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน
การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมท าให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
มีแนวคิดใหมเ่พ่ิมข้ึน (Tangmo, 2010) 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว นัก
ทัศนาจร และผู้มาเยือนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความหลากหลายทางด้าน 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบ
กับระบบการคมนาคมขนส่งที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว 
และจากการที่มีผู้มาเยือนจังหวัดอุดรธานีเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการปรับปรุงและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เดิมให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะรองรับผู้มาเยือน ขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องท าควบคู่กันไป คือ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้น เพราะแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะช่วยขยายระยะเวลาการพักของนัก ท่องเที่ยวให้เพ่ิมมาก
ขึ้น อุดรธานีจึงเป็นเมืองแห่งมรดกโลกในแถบอีสานเหนือ ที่มีบ้านเชียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่
ส าคัญและยังมีแหล่งผลิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอและเครื่องปั้ นดินเผา ผ้าทอฝีมือ
ชาวบ้านเชื้อสายไทยพวน กลุ่มทอผ้าเทศบาลต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน มีจุดเด่นอยู่ที่การน าธรรมชาติ
โดยรอบมาเป็นต้นแบบในการ สร้างสรรค์ลวดลาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 
         ชุมชนบ้านดงยาง-พรพิบูลย์ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีนักท่องเที่ยวจ านวน
มากเดินทางเพ่ือไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ร่วมท ากิจกรรมการย้อมคราม ทอผ้ามัดหมี่
ย้อมคราม ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์มีสัญลักษณ์ คือ หม้อนิล อุปกรณ์ส าคัญในการย้อมคราม ด้วยเรื่องราว 
เอกลักษณ์ วิถีชุมชนเหล่านี้สามารถน าไปต่อยอดการท าประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก และ
เมืองรองรวมถึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์น ามาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น (Taweesak Kampong, 2561) 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจากความส าคัญข้างต้น คณะผู้ศึกษาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญที่
จะศึกษาวิถีชีวิตและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฏีวิถีชีวิต  
วิถีชีวิตหมายถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆโดยการสะท้อนพฤติกรรม  

ต่างๆที่แสดงถึงทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมและคุณธรรมจนกลายเป็นแบบ  
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แผนกฎเกณฑ์ท่ีสามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พวงเพชร สุรัตนกวีกุล (2544) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต (Way of life) ไว้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่
ตื่นนอนจนเข้านอนพฤติกรรม ต่างๆที่มนุษย์ท า ไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับตลอดจน
การเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้นวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของ
ครอบครัวเศรษฐกิจการ ปกครองการศึกษาศาสนาเป็นต้นวัฒนธรรมจะก าหนดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดถูกสิ่งใด
ผิดรวมทั้งเป้าหมาย ในชีวิตว่าควรเป็นอย่างไรฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่ม 
การพูด การอ่าน การเขียนการคิดการท างานการเล่นการติดต่อสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ทั้งสิ้นวัฒนธรรม จึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม วิถีชีวิตของคนถูกก าหนดให้แตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นๆเช่น ชาวเขาก็แตกต่างจาก ชาวเมืองคนไทยอิสลามก็แตกต่างจากคนไทยพุทธดังนั้นวิถีชีวิตของชาว
ไทยหรือต่างชาติก็ดีจะมีวิถีชีวิต ที่เป็นลักษณะของตนเองจึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือต่ า ล้าหลังป่า
เถื่อนกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่งและ วิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆเพ่ือการอยู่รอดแต่สิ่งที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตคือคต ิธรรมเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งปัจจัยสี่จึงท าให้
มนุษย์จ าเป็น ต้องการแลกเปลี่ยนการผลิตซึ่งกันและกันในชุมชน (สุพัตรา สุภาพ , 2541) วิถีชีวิตจึงเป็นการ
สรุปความคิดและแนวการปฏิบัติตนของชุมชนนั้นๆซึ่งโดยทั่วไปแต่ละชุมชนจะ  มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้นๆที่มีคุณค่าเกิดจากการรวบรวม จากประวัติศาสตร์ให้ความส าคัญ
แก่ความเป็นคนและหล่อหลอมกลมกลืนกันในชุมชนซึ่งก่อให้เกิด แรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญซึ่ง
หากต้องการเข้าใจชุมชมจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ความ เป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ (ฉัตรทิพย์ นาถ
สุภา, 2540) ผู้วิจัยใช้แนวคิดวิถีชีวิต ในการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวง วิถีทางและแบบฉบับในการด าเนิน  
ชีวิตของชุมชน การให้ความหมายของชุมชนคีรีวง ซึ่งชาวบ้านใช้วิถีชีวิตแบบสุขสงบ มีการด าเนินชีวิต  อย่าง
พอเพียง มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และท่ามกลางพื้นที่และทรัพยากรที่มี 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กุลวดี ละม้ายจีน (2559) กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จได้นั้น แหลง ท่องเที่ยวจะได้มี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ หรือที่เรียกว่า 5As ได้แก่ 1.ความดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความ สนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์
เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมี ความงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม 
รวมทั้งปลาชนิดต่าง ๆ ป่าที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ หรือความงดงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบ
เขา 2.ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง การที่จะดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยวในการ
เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
และใกล้ชิด ถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความ สะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทาง
ไปเที่ยวชม หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่ง ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่สะดวกสบาย 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใด สถานที่หนึ่ง สิ่งที่
นักท่องเที่ยวต้องการได้รับ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว มี
การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานขึ้นในแหล่ง ท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการ
สื่อสารต่างๆ 4. ที่พัก (Accommodation) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวนั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความ 
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ต้องการ คือ ที่พักแรม เนื่องจากในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้าง ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวควรมีการจัดบริการ ที่พัก แรมภายในแหล่งท่องเที่ยว
ด้วย 5. กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การล่องแก่ง 
การพายเรือ หรือกิจกรรมการร่ายร า การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้ง 5 
ประการดังกล่าว เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวแบบ มวลชน (Mass Tourism) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
ผู้สนใจเฉพาะ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มนักผจญภัย กลุ่มนักวิชาการ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่ให้ความสนใจกับสิ่ง
อ านวยความ 

แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) คือ การจัดการท่องเที่ยวที่

ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการ เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ค าว่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีพัฒนาการมาจากการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Sustainable Tourism) (พจนา สวนศรี, 2540) การ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ (วีระพล ทองมา และประเจต อ านาจ, 2547) 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี มี

แนวทางในการศึกษาดังนี ้
1. คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนดงยาง -พรพิบูลย์ จังหวัด

อุดรธานี เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนดงยางพรพิบูลย์ด้านลักษณะทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา 
สังคม วัฒนธรรม สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะการท่องเที่ยว ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 

2. คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและใช้กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษากรอบแนวคิดและประเด็นที่ตั้งไว้ จากผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนทั้งหมด 10 คน โดยแนวค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิดเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือให้ได้ประเด็นค าถามที่ครอบคลุม โดยทั้งนี้จะตั้งอยู่บน
ความยืดหยุน และเหมาะสมกับสถานการณ ์

 
ผลการวิจัย 

จากการเข้าสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
และชมรมการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนพบว่า ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์มีวิถีชีวิตชุมชนที่
ยาวนาน ตั้งอยู่ในอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านแฝด เกิดจากการผสานระหว่าง 2 ชุมชน คือ 
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บ้านดงยาง และ บ้านพรพิบูลย์ ซึ่งเคยเป็นเขตปกครองเดียวกัน ในอดีตเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคนสามเผ่า 
คือ โคราช ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งย้ายมาตั้งรกรากในชุมชนนี้ ก่อนชาวบ้านดงยางมีความประสงค์จะแยก
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจึงประชุมประชาคมหมู่บ้าน และมีมติขอแยกหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 เพ่ือ
การปกครอง และพัฒนาให้ทั่วถึง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มาของ
ชื่อ บ้านดงยาง เนื่องจากบริเวณป่าที่บุกเบิกมีต้นยางป่าอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อจนคุ้นเคยว่า 
“บ้านดงยาง” นั่นเอง บ้านพรพิบูลย์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีผู้น าในการตั้งหมู่บ้าน คือ นายนิพนธ์ ศรี
เดช หมู่บ้านตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกาตั้งหมู่บ้าน) เมื่อ พ.ศ. 2544 โดย “พิบูลย์” คือ 
ชื่อของหลวงปู่ที่ได้ตั้งอ าเภอพิบูลย์รักษ์ขึ้น จึงตั้งชื่อนี้เพ่ือให้สอดคล้องกัน โดยชุมชนมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,500 ไร่ 
ทิศเหนือ ติดบ้านนายม ต.ดอนกลอย ทิศใต้ ติดบ้านโพธิ์ ทิศตะวันออก ติดบ้านดงไร่ และ ทิศตะวันตก ติดบ้าน
ดงยาง คนในชุมชนประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และ อาชีพเสริม คือ การท าผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดรายจ่ายต่อครัวเรือนลง มีสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชน คือ ดอนปู่ตา นอกจากนี้ ยังมีวัดอีก 3 วัด มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรง 
และ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ โดยการดูแลแบ่งเป็น 5 คุ้ม มีประธานคุ้มทั้งสิ้น 5 คน โดยมีค าขวัญประจ า
หมู่บ้าน ดังนี้ “ผ้าครามงามยิ่งมีดิ้นสอด ร่วมสืบทอดยายย่าสู่เหลนหลาน พัฒนาสู่สากลจนเชี่ยวชาญ เป็น
ต านานครามแพร พิบูลย์ภัณฑ์” ตราสัญลักษณ์ ประจ าหมู่บ้านคือหม้อนิล หม้อนิล คือ อุปกรณ์ส าคัญในการ
ย้อมคราม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายได้ส าคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมชน บ้านดงยาง-พรพิบูลย์ โดย
ชาวบ้านมีความเชื่อว่า หม้อนิล เปรียบเสมือนกับคนท่ีมีชีวิต ชอบการยกย่อง การยอ ชอบให้พูดเพราะๆ โดยมี
สิ่งที่ต้องปรุง ก่อนท าการย้อมครามจริง เพ่ือให้หม้อนิลย้อมสีติดดี ได้แก่ มะขามเปียก สับปะรด มะเฟือง อ้อย 
เหล้าโทขาว ส าหรับส่วนผสมของการย้อมครามจริง ได้แก่ เนื้อคราม และ น ้าด่าง (เกิดจากใบไม้เผาแล้ว) ใช้
ส าหรับย้อมผ้าให้เป็นสีคราม 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและด าเนินชุมชนที่มีความสอดคล้องต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนซึ่งสามารถสรุปได้ตามทฤษฎีองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 5As ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรม
หลักที่ส าคัญคือ การทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาที่มีแค่ในเขต อ าเภอพิบูลย์รักษ์เรียกอีก
อย่างนึงว่า “ผ้าย้อมหม้อนิล” หรือ “ผ้าชุบหม้อนิล” เป็นการใช้สีครามธรรมชาติในการย้อมผ้าฝ้าย กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรฯได้รับการถ่ายถอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามจากบรรพบุรุษ โดยตอนแรกเป็นการ
ทอผ้าเพ่ือใช้ในบ้านและใช้ ประกอบพิธีกรรม ต่อมาได้พัฒนาฝีมือและทักษะการทอผ้าโดยใช้สารเคมีให้เกิด
ลวดลายและสีสันทันสมัยตามความต้องการของตลาด ต่อมากลุ่มได้รับค าแนะน าจากลูกค้าบางราย เนื่องจาก
ผ้าย้อมคราม ที่กลุ่มผลิตมีสีเข้มไม่เหมาะกับสีผิวของลูกค้า น่าจะท าให้สีอ่อนลงและดูเป็นธรรมชาติ มากขึ้น 
กลุ่มจึงได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการย้อมคราม เพ่ือให้สีผ้าดูอ่อนลงตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยน าผ้าไป
หมักโคลน ท าให้ผ้าสีอ่อนและนุ่มขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็นของคราม เป็นที่นิยมของลูกค้าจนกลาย เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ที่ทอมือเน้นคุณภาพ ความประณีตในการทอเนื้อ
หนานุ่มสีไม่ตกเม่ือสวมใส่แล้วซับเหงื่อเย็น 

2. การเข้าถึง (Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี มีสภาพ
ของเส้นทางการเดินทางที่สะดวกโดยเฉพาะเส้นทางหลักในการเดินทาง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางได้
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หลายเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวถนนลาดยางสายหลัก ถนนเส้น อ าเภอหนองหาน - อ าเภอเพ็ญ 
เลี้ยวเข้าทางหลวงชนบท สายบ้านดงยาง – บ้านนานกหงษ์เป็นถนน 2 เลนส์ค่อนข้างแคบ ท าให้การจราจร
ต้องใช้ความระมัดระวัง สภาพการเข้าถึง  

3. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenities)  แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัด
อุดรธานี มีร้านค้า ร้านอาหาร แต่ยังมีจุดอ่อนในชุมชน เช่น ห้องน้ าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจ านวนไม่เพียงพอ 
และยังมีสถานที่รองรับที่จ ากัด เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งในเขตชุมชน ถ้านักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเป็นจ านวน
มากต้องโทรไปแจ้งก่อน เพราะว่าสถานที่ก็จะไม่สามารถรองรับได ้  

4. ที่พัก (Accommodation) ทางชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรดงยางและคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดให้มีที่
พักท่ีรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือมีความต้องการที่จะซึมซับวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
โดยมีการจัดท าที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ และ
สมาชิกในบ้านก็มีความยินดีและเต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและท ากิจกรรมต่างๆในชุมชน 
เช่น ใส่บาตรตอนเช้า เดินชมสวนครามและขั้นตอนการท าผ้ามัดหมี่ย้อมคราม รวมไปถึงการร่วมรับประทาน
อาหารกับเจ้าของบ้าน เป็นต้น 

5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) แหล่งท่องท่องเที่ยวของชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 
นอกจากจะพาท ากิจกรรมเกี่ยวกับการท าผ้ามัดหมี่ย้อมครามแล้ว  และยังมีการให้บริการด้านวิชาการ 
การศึกษาดูงานการท าผ้ามัดหมี่ย้อมครามแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป  

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยท าการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการ
สัมภาษณ์ และการทบทวนเอกสาร จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกันตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ยาวนาน คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพหลัก ที่มีมา
ตั้งแต่อดีต คือ เกษตรกรรมและมีอาชีพเสริม คือ การท าผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่
รุน ในการย้อมผ้านั้น ชาวบ้านจะมีอุปกรณ์ส าคัญในการย้อมครามนั้นคือหม้อนิล ซึ่งการย้อมผ้านั้นถือเป็นอีก
หนึ่งรายได้ส าคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมชน โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่า หม้อนิล เปรียบเสมือนกับ
คนที่มีชีวิต ชอบการยกย่อง การพูดยกยอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของพวงเพชร สุรัตนกวี
กุล (2544) ที่ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Way of life) ไว้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมถูกก าหนดโดย
วัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนพฤติกรรม ต่างๆที่มนุษย์ท า ไม่ว่าจะเป็นการ
แปรงฟันสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับตลอดจนการเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ทั้งสิ้นวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของครอบครัวเศรษฐกิจการ  ปกครองการศึกษาศาสนา นอกจากนี้
ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ยังเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามพ้ืนบ้าน แต่มีบุคคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามที่คอยให้ความรู้ยังไม่เพียงพอในแต่ละวัน รวมถึงองค์ประกอบด้าน
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ต่าง ๆ มีความเอ้ืออ านวยต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ปัญหาที่พบคือยังขาดการพัฒนาระบบการ
บริการ และงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ตลาดต้องการได้
เท่าที่ควร ฉะนั้น จากการที่ผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว จึงวิเคราะห์องค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ได้หลายประการซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย 
ของพยอม ธรรมบุตร (2549) ที่ได้แบ่งองค์ประกอบของการทอ่งเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานที่เหมาะสม เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน 
ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้า ซึ่งเอ้ืออ านวยให้
นักท่องเทีย่วสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 2)การ
มีที่พักแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการค้างคืน ได้แก่ ที่พักประเภทต่างๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พัก แรมประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับต่างๆกันซึ่ง
จะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่างๆกันได้แก่ภัตตาคาร สระว่ายน้ า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ซาวน่าศูนย์กลาง
ธุรกิจและสิ่งอานวยความสะดวก 3) แหล่งท่องเที่ยว(Attraction)นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ สูงสุด 
ของการเดินทางเพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติ
ที่มีความโดดเด่นเช่น แหล่วงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 4)กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ
กิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and Recreational Activities)นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุค
ปัจจุบันเพราะการ ท่องเที่ยวมิได้หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของ 
ธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทากิจกรรมต่างๆได้แก่การเดินป่าการล่อง กระจายรายได้ 
5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหารโรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ สถานีบริการร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกห้องสุขาเป็นต้น ซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรร่วมมือร่วมใจกันในการน ากลยุทธ์ต่าง ๆ ไปพัฒนาชุมชนดงยาง-พรพิบลูย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกวางขวาง ให้
เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นที่ต้องการของตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสิ่งที่ควรมีการ
ด าเนินการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การผลักดันชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ สู่
การผันตนเองมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีนั้น ทาง
ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์จะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสม กล่าวคือ ควรจัดสรรการใช้พ้ืนที่เปล่า
ภายในอาณาเขตของชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์เป็นสัดส่วนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ต้องมีการวางแผนการก่อสร้างที่
เป็นระบบระเบียบ ทั้งด้านสถานที่ และสาธารณูปโภค การจัดพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะปัจจุบันการจัดการจุดนั่งพักภายในชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ มีเพียงแค่โต๊ะม้าหินอ่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยของยุวดี นิรันดร์ตระกูล ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่า เป็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนจากธรรมชาติอย่างประหยัด ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
ในที่นี้หมายถึงท้องถิ่นได้มีโอกาสตั่งแต่เริ่มรับรู้  ตัดสินใจมี ส่วนร่วมและรับประโยชน์  เหล่านี้ถือเป็น
กระบวนการที่สมบูรณ์ พิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุน ทางเศรษฐกิจที่
ด ารงอยู่” 
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ข้อเสนอแนะ 
1.จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในการท าวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีศึกษา ยังไม่ได้มีการส ารวจความ
ต้องการจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และการประเมินความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา ส ารวจความคิดเห็นทั้งชุมชน
ดงยาง-พรพิบูลย์ ชมรมท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือประเมินศักยภาพ
ความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพ่ือให้ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอุดรธานีได้ 

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับทั้งและระดับจังหวัด ควรให้การสนับสนุนส่งเริมเสริมในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี เพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบสื่อ
ประเภทโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
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นามดี พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  ที่ให้ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย ทุกท่านที่ ให้
ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างด ีจนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ความดีอันเกิดจากคุณค่า และประโยชน์ที่พึงมีในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้คณาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้
และผู้ที่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกท่าน ส่วนความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี่คือ ผู้ที่สนใจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จาก
การเข้าใช้บริการในปี 2562 จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นผู้ใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งนี้ ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน มีวิธีหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการหากลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล บุคคลที่มาใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า ในการศึกษาแต่ละด้าน พบว่าบุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบ
ร้อยละ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีอายุในช่วง 
20 – 40 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และ ราคามากที่สุดรองลงมา คือ ด้านส่งเสริมการตลาด และ ด้านบุคลกรที่ให้บริการ ต่อมาเป็น 
ระดับคุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้านกายภาพ และ น าเสนอน้อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจด้านราคา เพราะสามารถตรวจสอบราคาสุทธิก่อนตัดสินใจจองสนาม และ ตรวจสอบ
ราคาการเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้จากทางเพจของสนามฟุตบอลว่ามีโปรโมชั่นรูปแบบไหนบ้าง
ทีเ่หมาะกับตนเองก่อนตัดสินใจจองสนาม 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม, เดอะชันโว อารีน่า 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study satisfaction of artificial turf soccer field, The 
Zalvo Arena, Mueng District, Udon Thani Province. The samples are 400 users of The Zalvo 
Arena by simple sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 
 The result revealed that the most users were male who was a student, 20-40 years 
old, singer status, mostly are studying at bachelor’s degree. The result revealed that users 
are satisfied with the high level. The most satisfaction is place and price followed by 
promotion and people, quality of artificial turf soccer field, physical evidence and product 
respectively. Users are satisfied with the price because they can check the price before 
making a booking and they can check the service price via the page to see what kind of 
promotion is right for you before making a reservation. 
 
Keywords : Satisfaction, Quality of artificial turf soccer field, The Zalvo Arena 
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บทน า 
ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศ เห็นได้จาก

การที่หนุ่มสาว นักเรียน นักศึกษา วัยท างานหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกก าลัง
กาย การรับประทานอาหาร-กินคลีน การดูแลบุคลิกภาพ และ การให้บริการสนามฟุตบอลเช่าเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกของผู้ที่ชอบออกก าลังกายเป็นหมู่คณะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสนามฟุตบอล 
รวมไปถึงมิตรภาพทางสังคมของกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอล ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการ
สนับสนุนการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนื่องจากมีการตื่นตัวของคนในจังหวัด ซึ่งทีมสโมสรของจังหวัดได้เข้า
แข่งขันในลีกอาชีพ Thai League 2 เป็นลีกอาชีพระดับสองในประเทศไทย เพราะมีคนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น 
จึงท าให้มกีารให้บริการสนามฟุตบอลเช่ามากข้ึนในจังหวัดอุดรธานี (ปริวัฒน์ สุขประเสริฐ, 2558) 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ให้ความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก แต่ส่วนมากจะติด
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เวลา โอกาส สถานที่ ในการเล่นกีฬาฟุตบอลเพ่ือออกก าลังกายเนื่องจากเวลาเลิกงาน 
หรือเลิกเรียนอาจเป็นเวลา 17.00 น. ไม่มีสนามฟุตบอลในการออกก าลังกาย ดังนั้น สนามหญ้าเทียมจึงถูก
สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ทุกคนได้ออกก าลังกายหลังจากเวลาเลิกงาน หรือเลิกเรียน ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ก าลังเติมโตขึ้นมากส่งผลให้มีสนามหญ้าเทียมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
มากขึ้นในการเลือกตัดสินใจเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านตัวสนาม
ฟุตบอล ราคาที่น่าสนใจ ความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงท าเลที่ตั้งของตัวสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (นบ
บงกช นฤชาญภัทรัฐ,2554) 

เนื่องจากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่จังหวัดอุดรธานีถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย จึงเกิดการแข่งขันกัน
ด้านธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นแต่ละสนามจึงต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของตนเองให้มากที่สุด (เฉลิมพล เป็นมงคล วรายุทธ มหิมา,2555) สนาม 
เดอะซัลโว อารีน่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลเช่า เราจึงเลือกสนามเดอะซัลโวใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เดอะซัลโว อารีน่า เป็นสนามที่เปิดให้บริการมาหลายปี และ มีคนให้ความสนใจเข้ามาใช้
บริการมากมาย ซึ่งสนามฟุตบอลเช่าในจังหวัดอุดรธานีมีอีกหลายแห่ง ท าไมคนที่มาใช้บริการจึงให้ความสนใจ
สนามแห่งนี ้และ มีคนเข้ามาใช้บริการตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของบุคคลที่มาใช้บริการ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะชันโว อารีน่า จังหวัด
อุดรธานี 

2.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัว 
จังหวัดอุดรธานี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ครั้งนี่คือ ผู้ที่สนใจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากการเข้าใช้บริการในปี 2562 

จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นผู้ใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ต าบลหนอง



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1303 

บัว ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน โดยมีวิธีหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการหากลุ่มตัวอย่างของยามาเน 
ดังนี้ 

     
 

         
 

  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 95 เปอร์เช็น 
  N = จ านวนประชากรในการศึกษา 
  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามในการ ตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
1. แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเกีย่วกบั เพศ 

สถานะ วุฒิการศึกษา และ อายุ 
2. แบบสอบถามเกีย่วกบัความพึงพอใจของบุคคลที่เลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกายภาพและน าเสนอ และ 
ระดับคุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยแบ่งระดับการให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปลายกลาง 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยมาก 
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าตัวแปร โดยแบ่งเป็นระดับทัศนคติเป็น 5 ระดับ 
 4.500 – 5.000 หมายถึงความพึงพอใจ มากที่สุด 
 3.500 – 4.499 หมายถึงความพึงพอใจ มาก 
 2.500 – 3.499 หมายถึงความพึงพอใจ ปานกลาง 
 1.500 – 2.499 หมายถึงความพึงพอใจ น้อย 
 0.500 – 1.499 หมายถึงความพึงพอใจ น้อยมาก 
การแปล ความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่าง 0.00 – 0.09 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมไม่แตกต่างกนั 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึ้นไป หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
แตกต่างกนมาก 
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ผลการวิจัย 
พบว่าจ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า 

จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนผู้ที่ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ส่วนมาก
เป็นเพศชาย ร้อยละ 86% โดยมีสถานะ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 56% การศึกษาอยู่ในช่วง ปริญญาตรี 
ร้อยละ 54% โดยรวมมีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี ร้อยละ 58% ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

1. ชาย 344 86 
2. หญิง 56 14 

รวม 400 100 
สถานะ   

1. นักเรียน/นักศึกษา 224 56 
2. บุคลากร 100 25 
3. ประชาชนทั่วไป 52 13 
4. โปรดระบุ 24 6 

รวม 400 100 
วุฒิการศึกษา   

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 172 43 
2. ปริญญาตรี 216 54 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 12 3 

รวม 400 100 
อายุ   

1. ต่ ากว่า 20 ปี 116 29 
2. 20 – 40 ปี 232 58 
3. สูงกว่า 41 ปี 52 13 

รวม 400 100 
 

จากผลส ารวจพบว่าความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า 
จังหวัดอุดรธานี ตามส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ด้านกายภาพและน าเสนอและระดับคุณภาพสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัดอุดรธานี 
ความพึงพอใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัล
โว อารีน่า จังหวัดอุดรธานี 

  SD ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.89 0.30 มาก 
2. ด้านราคา 4.05 0.35 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.05 0.33 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.01 0.29 มาก 
5. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.01 0.29 มาก 
6. ด้านกายภาพและน าเสนอ 3.97 0.30 มาก 
7. ระดับคุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4.00 0.23 มาก 

รวม 3.99  มาก 
 

จากตารางที่ 2 จะพบได้ว่าความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว 
อารีน่า จังหวัดอุดรธานีพบว่า บุคคลที่ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.99) เมื่อศึกษาแต่
ละด้านแล้ว พบว่าบุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและราคามากที่สุด (  = 
4.05) รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลกรที่ให้บริการ (= 4.01) ต่อมาเป็น ระดับคุณภาพ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (=4.00) รองลงมาเป็น ด้านกายภาพและน าเสนอ (   = 3.97) และน้อยที่สุดคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 3.89) เมื่อแจกแจงความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัดอุดรธานี 
ความพึงพอใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว 
อารีน่า จังหวัดอุดรธานี 

  SD ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์    
1.1 เงื่อนไขในการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 3.78 0.67 มาก 

     1.2 สามารถเลือกเป็นสมาชิกได้ตามความเหมาะสมของลูกค้า 4.03 0.66 มาก 
     1.3 มีมาตรฐานคุณภาพสนามที่ดี และผู้ดูแลผ่านการฝึกอบรม
มาอย่างดี 

3.76 0.62 มาก 

     1.4 มีอุปกรณ์ในการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกหลาย
ประเภท 

3.97 0.30 มาก 

รวม 3.89  มาก 
2. ด้านราคา    
     2.1 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสนาม 4.04 0.56 มาก 
     2.2 ราคาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการได้
เหมาะสม 

3.98 0.53 มาก 

     2.3 สามารถตรวจสอบราคาสุทธิ ก่อนตัดสินใจจองสนาม 4.12 0.64 มาก 
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รวม 4.05  มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
     3.1 สามารถจองสนามได้หลาย หลายช่องทาง 4.06 0.55 มาก 
     3.2 สามารถท ารายการจองและ เลือกระยะเวลาได้เอง 4.11 0.49 มาก 
     3.3 การให้ค าแนะน าของพนักงาน มีความชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจได้อย่างดี 

3.98 0.55 มาก 

รวม 4.05  มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด    
     4.1 มีการลดราคาค่าบริการ 4.01 0.56 มาก 
     4.2 มีการแจก/เครื่องดื่ม 4.06 0.61 มาก 
     4.3 มีการให้เงื่อนไขพิเศษเม่ือ เป็นสมาชิกของสนาม 3.92 0.66 มาก 
     4.4 มีการส่งเสริมการขายที่ หลากหลายอยู่เป็นประจ า 4.06 0.66 มาก 

รวม 4.01  มาก 
ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
5. ด้านบุคคากรที่ใช้บริการ    
     5.1 พนักงานมีความเป็นกันเอง และยิ้มแย้มแจ่มใส 4.10 0.63 มาก 
     5.2 พนักงานที่ดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีความรู้ความ
เข้าใจในการแนะนา กติกาในการเล่น 

3.95 0.65 มาก 

     5.3 พนักงานให้บริการอย่างสุภาพและให้เกียรติลูกค้า 3.91 0.65 มาก 
     5.4 มีพนักงานอ านวยความสะดวกการใช้งานภายในสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างเพียงพอ 

4.06 0.58 มาก 

รวม 4.01  มาก 
6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ    
     6.1 มีอุปกรณ์ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอต่อจ านวนสมาชิก 3.96 0.53 มาก 
     6.2 มีการจัดพื้นที่การให้บริการสนามเป็นหมวดหมู่ แยกพ้ืนที่
การให้บริการอย่างเหมาะสม 

3.91 0.60 มาก 

     6.3 สภาพภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสะอดเป็นระเบียบ 4.05 0.56 มาก 
     6.4 อากาศภายในสนามฟุตบอลถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าว
จนเกินไป 

3.79 0.62 มาก 

รวม 3.97  มาก 
7. ระดับคุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม    
     7.1 ท่านสนใจแนวคิดของการบริการสนามหญ้าเทียมมาก
เพียงใด 

4.02 0.60 มาก 

     7.2 ราคาที่เหมาะสม 3.97 0.61 มาก 
     7.3 คุณภาพของสนามฟุตบอล 4.12 0.59 มาก 
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     7.4 สถานที่ตั้งของสนามหญ้าเทียม 3.96 0.56 มาก 
     7.5 สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 3.94 0.60 มาก 
     7.6 ความสะดวกสบายของสถานที่ 4.00 0.71 มาก 

รวม 4.00  มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า 
จังหวัดอุดรธานี คือ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคคลที่มาใช้บริการพึงพอใจสามารถท ารายการจองและ เลือก
ระยะเวลาได้เองทางช่องทาง ออนไลน์ต่างๆมากที่สุด (= 4.11) รองลงมาคือ สามารถจองสนามได้หลาย 
หลายช่องทาง (  = 4.06)และน้อยที่คือ การให้ค าแนะน าของพนักงาน มีความชัดเจน และเป็นที่เข้าใจได้
อย่างดี (   = 3.98)  

ด้านราคา บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่สามารถตรวจสอบราคาสุทธิ ก่อนตัดสินใจจองสนาม
ฟุตบอล หญ้าเทียม มากที่สุด (= 4.12) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสนาม (  = 4.04) และน้อย
ที่สุดคือ ราคาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการได้เหมาะสม (  = 3.98)  

ด้านส่งเสริมการตลาด บุคคลที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการแจก/เครื่องดื่ม (   = 4.06) 
รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขายที่ หลากหลายอยู่เป็นประจ า (   = 4.06) มีการลดราคาค่าบริการ (   = 
4.01) และน้อยที่สุดคือ มีการให้เงื่อนไขพิเศษเมื่อ เป็นสมาชิกของสนาม (   = 3.92) 

ด้านบุคลกรที่ให้บริการ 
ระดับคุณภาพสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจคุณภาพของสนาม

ฟุตบอล(= 4.12) รองลงมาคือ ท่านสนใจแนวคิดของการบริการสนามหญ้าเทียมมากเพียงใด (  = 4.02) 
ความสะดวกสบายของสถานที่ (  = 4.00) ราคาที่เหมาะสม (  = 3.97) สถานที่ตั้งของสนามหญ้าเทียม (  
= 3.96) และน้อยที่สุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน (  = 3.94)  

ด้านกายภาพและน าเสนอ บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ สภาพภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
สะอาดเป็นระเบียบ (  = 4.05) รองลงมาคือ อากาศภายในสนามฟุตบอลถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนอบอ้าว
จนเกินไป (  = 3.97) มีอุปกรณ์ไวให้บริการอย่างเพียงพอต่อจ านวนสมาชิก (  = 3.96) และน้อยที่สุดคือ มีการ
จัดพื้นที่การให้บริการสนามเป็นหมวดหมู่ แยกพ้ืนที่การให้บริการอย่างเหมาะสม (  = 3.91)  

ด้านผลิตภัณฑ์ บุคคลที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ สามารถเลือกเป็นสมาชิกได้ตามความเหมาะสม
ของลูกค้า(  = 4.03) รองลงมาคือ มีอุปกรณ์ในการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกหลายประเภท (  = 
3.97) ต่อมาคือ เงื่อนไขในการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (  = 3.78) และสุดท้ายคือ มีมาตรฐานคุณภาพสนามที่ดี 
และผู้ดูแลผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี (  = 3.76) 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารี  จังหวัดอุดรธานี มากที่สุด

คือ กลุ่มเพศชาย นักเรียน/นักศึกษาอยู่ มีอายุในช่วง 20 – 40 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยผู้มา
ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านราคา เพราะสามารถตรวจสอบราคาสุทธิก่อนตัดสินใจจองสนาม และ ตรวจสอบ
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ราคาการเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้จากทางเพจของสนามฟุตบอลว่ามีโปรโมชั่นรูปแบบไหนบ้าง
ที่เหมาะกับตนเองก่อนตัดสินใจจองสนาม การจองสนามผู้มาใช้บริการยังก าหนดเวลาได้ว่าจะใช้บริการเวลา
ไหน ส่วนมากผู้ใช้บริการจะใช้บริการช่วงเย็นของ ทุก ๆ วัน ซึ่งเป็นเวลาเลิกงานหรือเลิกเรียน นอกจากนี้ก็ยังมี
ผู้มาใช้บริการช่วง 22.00 น. – 00.00 น. ส าหรับผู้ใช้บริการที่เลิกงานในช่วงดึกของวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ ปริวัฒน์ สุขประเสริฐ (2558) กล่าวไว้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ สามารถ
ตรวจสอบราคาสุทธิก่อนตัดสินใจจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในระดับส าคัญมากในเรื่อง ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสนาม ราคาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างเหมาะสมและ 
สามารถตรวจสอบราคาสุทธิก่อนตัดสินใจจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้อย่างถูกต้องแม่นย าในอนาคตที่จะ
ช่วยให้มีรายได้ม่ันคงยิ่งข้ึน 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัดอุดรธานีมีคุณภาพการบริการที่ดีแจกเครื่องดื่ม
ให้กับผู้มาใช้บริการ น้ า 2 แพ็คต่อ 1 สนามต่อ 1 ชั่วโมง ผู้มาใช้บริการจองสนามมากกว่า 1 ชั่วโมง ก็จะได้น้ า
ดื่มเพ่ิมขึ้นตามจ านวน ผู้ที่มาใช้บริการจึงมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับต่อมา นอกจาก
การแจกน้ าดื่มสนามฟุตบอลหญ้าเทียมยังมีพนักงานที่ดูแลมากเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ พนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างดี ค่อยให้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ พนักงานมีอัธยาศัยดียิ้ม
แย้มแจ่มใสและพูดคุยกับผู้มาใช้บริการอย่างสุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ปริวัฒน์ สุขประเสริฐ (2558) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญในระดับ ส าคัญมาก ในมีการลดราคาค่าบริการและมี
การแจก/เครื่องดื่ม เมื่อสมัครสมาชิก มีการให้เงื่อนไขพิเศษเมื่อเป็นสมาชิกของสนามและมีการส่งเสริมการขาย
ที่หลากหลายอยู่เป็นประจ าและพนักงานที่ดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีความรู้ความเข้าใจในการแนะน า 
กติกาในการเล่น ในการแนะนา การใช้อุปกรณ์ในการออกก าลงกายเป็นอย่างดีมีพนักงานอ านวยความสะดวก
การใช้งานภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างเพียงพอ พนักงานมีความเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใสและ
พนักงานให้บริการอย่างสุภาพและให้เกียรติลูกค้า 
  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลส ารวจความพึงพอใจของบุคคลที่ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัด

อุดรธานี พบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจ บุคคลที่ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและราคา ดังนั้นสถานประกอบการควรมีบริการยืนยันการจองสนามผ่านทางอินเตอร์เน็ตแสดงราคา
ไว้อย่างชัดเจนในทุกช่องทางการจัดจ าหน่าย และเน้นในเรื่องความความสะดวกสบายเป็นอันดับแรก และควร
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอกับบุคคลที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือปรับใช้ หรือพัฒนาแนวคิดในการท าวิจัยในอนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว 

อารีน่า จังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เนื่องด้วย
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จังหวัดอุดรธานี มีแหล่งออก าลังกายที่หลากหลายที่ดึงดูดบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะออกก าลังกายและกีฬา
ฟุตบอลก็เป็นปัจจัยส าคัญของการออกก าลังกายอีกด้วย  

2. การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะซัลโว 
อารีน่า จังหวัดอุดรธานี ควรศึกษากลุ่มบุคคลที่ใช้บริการสนามหญ้าเทียมในสถานที่อ่ืนๆด้วยว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรบุคคลที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะซัลโว อารีน่า จังหวัดอุดรธานี 
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ภาพแทนนางเอก “ร้ายได้แต่ไมเ่ลว” ในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน 
พิมลเลขา จันทร์หอม1, จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์2 

1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา, 
2อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 

Email :  s59123401089@ssru.ac.th1, jiraporn.ad@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่อง ภาพแทนนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพแทน 
ตัวละครนางเอกในนวนิยาย ทัศนีย์ คล้ายกัน โดยวิเคราะห์จากงานเขียนประเภทนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน 
จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ แรงปรารถนา คาวน้ าผึ้ง สามีตีตรา บัวปริ่มน้ า ไฟล้างไฟ บ่วงเสน่หา   

ผลการศึกษาพบว่าตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่านักเขียนได้สร้างให้ตัวละคร
นางเอกให้แสดงบุคลิกในด้านร้ายหรือด้านไม่ดีของตัวเองออกมา ได้แก่ ความต้องการเอาชนะ ความเย่อหยิ่ง 
ความแค้น ความเอาแต่ใจตัวเอง และน าเสนอภาพลักษณ์ เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ทุกเรื่อง แต่งตัวจัดจ้านสะดุดตาและ
ปราดเปรียว และเป็นผู้หญิงสวยและมีเสน่ห์ มีความม่ันใจในตัวเองสูง กล้าพูดกล้าแสดงออก มีภาวะของความเป็น
ผู้น า มีความคิดเป็นของตัวเอง จากการศึกษาจะพบว่าตัวละครนางเอกที่นักเขียนสร้างให้มีบุคลิกและภาพลักษณ์
เช่นนี้จะมีบทบาทและสถานภาพทางสังคมที่คล้ายกัน ได้แก่ สถานภาพทางครอบครัวที่มีปัญหา  การมีชีวิตคู่ที่
ล้มเหลว การถูกหักหลัง การขาดความรักจากคนในครอบครัว ในด้านบทบาททางสังคมของตัวละครนักเขียนสร้าง
ให้ตัวละครนางเอกมีบทบาทแตกต่างจากนางเอกในยุคก่อน คือ การน าเสนอ บทบาทของการ เป็นลูก แม่         
และภรรยา ที่แตกต่างจากนางเอกในยุคก่อน เพ่ือน าเสนอภาพของผู้หญิงที่มีสิทธิและเสรีภาพในตัวเองและ
นักเขียนยังสื่อให้เห็นถึงอ านาจในตัวละครนางเอกที่มีต่อตัวละครอ่ืน ๆ มากขึ้นอีกด้วย และน าเสนอภาพของตัว
ละครนางเอกในของด้านศีลธรรมคือ การน าเสนอภาพแทนของนางเอกที่ไม่ใช่ตัวละครที่มีแต่ด้านดีเพียงด้านเดียว
เสมอไปแต่ได้เสนอภาพของนางเอกท่ีมีพฤติกรรมในด้านที่ไม่ดีจนบ้างครั้งอาจขัดกับกรอบจารีตที่ถูกสังคมมองว่าดี 
เพ่ือเป็นการน าเสนอให้เห็นว่าตัวละครนางเอกถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีความรัก  
 
ค าส าคั    ภาพแทน, นางเอก, ทัศนีย์ คล้ายกัน 
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Abstract 

This paper, “Representation of heroines in the novels by Arita”, aims to study a 
representation of heroines by analyzing 6 novels authored by Arita i.e., Rang Pratana, 
Khaonampheung, Samee Thee Thra, Bua Prim Nam, Fai Lang Fai and Buang Sanaeha. 

Heroines in the novels had similar personalities and representations; they were modern 
women, their dressing styles were chic, bright and smart; they are beautiful and charming; self-
confident, sociable and have leadership materials. The heroines showed bad habits clearly i.e., 
obsession with winning, arrogance, resentfulness and selfish. These habits and representations 
were influenced by several factors such as a social status that the heroines had to face i.e., 
difficulties caused by their family financial status, bad marriage life, betrayal, bad family 
relationship. Their sex roles were changed from a child, wife and mother to a woman with rights 
and freedom. Heroines’ influences had more impacts to other characters. Morality was also 
represented i.e., the heroines had multidimensional morality - in other words they also had 
certain bad behaviors which, sometimes, were conflicted with good custom and tradition 
frameworks in order to present realistic heroines who are human and can be loved. 

 
Keywords : representation, heroine and Arita (Thasanee Khlaikan) 
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บทน า 
ตัวละคร เป็นองค์ประกอบหนึ่งของนวนิยายที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เป็นส่วนที่ท าให้เนื้อเรื่องด าเนิน

ไปตามโครงเรื่องท่ีนักเขียนวางไว้ ตัวละครยังเป็นส่วนส าคัญในการสร้างปมปัญหาในเนื้อเรื่องของนวนิยายเพ่ือให้มี
ความน่าสนใจ การสร้างตัวละครนั้นนักเขียนอาจจะสร้างขึ้นจากจินตนาการของนักเขียนเองหรืออาจจะได้รับแรง
บันดาลจากพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่รอบตัว ซึ่งในนวนิยายทั่วไปตัวละครที่จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในทุก ๆ เรื่อง
ก็คือตัวละครหลักของเรื่อง ได้แก่ พระเอก นางเอก และตัวร้าย  

ตัวละคร “นางเอก” เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่จะปรากฏอยู่ในนวนิยายแทบจะทุกเรื่อง กล่าวได้ว่าใน 
นวนิยายบางเรื่องสร้างตัวละครนางเอกให้เป็นตัวด าเนินเรื่องส าคัญที่สุดเลยก็มี ในอดีตนักเขียนนวนิยายมักจะให้
ภาพแทนตัวละคร นางเอก เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีคุณธรรม อยู่ในศีลธรรม หรือเป็นผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ทาง
จิตใจและการกระท า ไม่ตอบโต้หรือท าร้ายใคร เรียบร้อย ไม่สู้คน ต้องให้พระเอกคอยปกป้อง  อาจเป็นเพราะ    
ในสังคมสมัยก่อนที่คนมักจะมองว่าลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่ดีจะต้องมีความเป็นกุลสตรี เป็นแม่บ้านแม่เรือน     
อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียม มีศีลธรรม และดูน่าทะนุถนอม ลักษณะเช่นนี้จะปรากฏอยู่ในนิสัยของนางเอก        
จาก นวนิยายยุคก่อน ๆ หลายเรื่อง ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ แม่พลอย จากวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน  หรือการให้ภาพ
ของนางเอกผู้น่าสงสารต้องเผชิญชะตากรรมชีวิตโดนนางร้ายรังแก  เช่น ดาวพระศุกร์ จากนวนิยายเรื่องดาวพระ
ศุกร์ โศรยา จากนวนิยายเรื่องจ าเลยรัก ฯลฯ จะเห็นได้ว่านางเอกจากนวนิยายเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นให้เป็นภาพ
แทนของผู้หญิงที่อยู่ในกรอบของสังคมของแต่ละยุคสมัยอย่างชัดเจน  แต่ในปัจจุบันสถานภาพทางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้หญิงก็มีปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ผู้หญิงเริ่มเป็นเพศที่มี บทบาทต่อสังคมมากขึ้น           
มีความรู้ฉลาดหลักแหลม มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลตัวเองได้ มีภาวะของความเป็นผู้น า และมีสิทธิและ
เสรีภาพในตัวเองมากขึ้น ท าให้ภาพลักษณ์นางเอกในนวนิยายในยุคปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพ
ของสังคมในปัจจุบัน นักเขียนหลายท่านเริ่มมีการน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครนางเอกให้เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือสะท้อนบริบทและมุมมองทางสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านั้นก็ตรงกับ
ความชอบของคนผู้อ่านเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเพ่ิมอรรถรสในการอ่านนวนิยายให้สนุกยิ่งขึ้นและยังเป็น
การสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทที่มีความส าคัญต่อสังคมมากยิ่งข้ึน  

ทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นอีกหนึ่งนักเขียนมากความสามารถ ที่มีชื่อเสียงจากการเขียนนวนิยายรักแนวดราม่า
และนิยมสร้างตัวละครนางเอกให้มีบทบาทที่โดดเด่นและมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากนางเอกในยุคเดิม ทัศนีย์เป็น
นักเขียนผู้มากความสามารถที่มีประสบการณ์ในเส้นทางนักเขียนมาอย่างยาวนาน ทัศนีย์เป็นเจ้าของนามปากกา
มากมาย ได้แก่ อาริตา ดาริกา กันยามาส นาวิกา สุนันทา ทิพเกสร มณีบุษย์ เหมือนจันทร์ โดยมีผลงานการเขียน
มากมายบางเรื่องได้รับความนิยมจนถูกน ามาสร้างเป็นละคร เช่น หมอล า(ซัมเมอร์) เจ้าบ่าวก้นครัว สามใบ(ไม่)เถา 
ลิขิตกามเทพ แรงปรารถนา สามีตีตรา เพลิงสีรุ้ง ไฟล้างไฟ บ่วงเสน่หา คุณพ่อจอมซ่าส์ จ้าวพายุ รักไร้อันดับ ฯลฯ 
ซึ่งตัวละครนางเอกส่วนใหญ่ของทัศนีย์ จะปรากฏพฤติกรรมที่ต่างจากนางเอกในขนบแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง         
ตัวละครนางเอกของทัศนีย์จะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดและพฤติกรรมในลักษณะสมัยใหม่ มีภาวะของความเป็นผู้น า             
มีการศึกษา เก่ง ฉลาดมีความเป็นสาวสังคม สู้คน ร้ายมาร้ายกลับ และยังน าเสนอพฤติกรรมในด้านลบในตัว
นางเอก เช่น มีความเอาแต่ใจ ดูถูกคน มีความเจ้าคิดเจ้าแค้น ซึ่งเป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครนางเอก
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ในลักษณะที่ใหม่และแตกต่างจากนางเอกในแบบเดิม ทัศนีย์เคยให้สัมภาษณ์รายการ The Writer 12 ทางส านัก
ข่าวอิสราไว้ว่า “พระเอก นางเอกร้ายได้แต่ต้องไม่เลว” ค ากล่าวนี้ของทัศนีย์แสดงให้เห็นว่าตัวละครของนางเอกที่
ทัศนีย์สร้างขึ้นเป็นตัวละครนางเอกที่ดูมีมิติมากขึ้นกว่านางเอกในแบบเดิม คือ นางเอกในแบบของทัศนีย์ไม่
จ าเป็นต้องให้ภาพของผู้หญิงที่มีจริยธรรมหรือมีแต่ด้านท่ีดีด้านเดียวเสมอไปแต่เป็นการน าเสนอภาพนางเอกที่มีทั้ง
พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบในตัวเองนั้นเป็นการสะท้อนภาพความเป็นมนุษย์ในสังคมอย่างแท้จริง เพราะ
แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคน ล้วนมีความรัก โลภ โกรธ หลง ด้วยกันทั้งนั้น ทัศนีย์เคยกล่าวไว้ในรายการ The Writer 
12 ทางส านักข่าวอิสราไว้ว่า “เราไม่ได้สร้างตัวละครเวลาเขียนนวนิยาย แต่เราก าลังสร้างมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมา 
แม้ว่าเขาจะถูกเรียกว่าพระเอกนางเอก” 

แต่ถึงอย่างไรแม้ตัวละครนางเอกจะมีพฤติกรรมด้านลบอยู่ในตัวเองซึ่งต่างจากภาพนางเอกในอดีต             
แต่นักเขียนก็ยังเลือกใช้ค าจ ากัดความในตัวละครตัวนี้ว่า “นางเอก” อยู่ดี ยังเป็นตัวละครผู้หญิงที่ได้คู่กับพระเอก
และมีชีวิตที่มีความสุขในตอนจบ นั้นเป็นเพราะตัวละครนางเอกยังคงเป็นตัวละครที่มีความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงที่
มีศีลธรรมในใจอยู่ เธอยังเป็นตัวละครที่มีเมตตาอยู่ มีศีลธรรมอันดีในจิตใจอยู่ เพียงการแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นของ
พวกเธอเพียงเพ่ือต้องการต่อต้านและเอาชนะสภาพแวดล้อมที่พวกเธอก าลังเผชิญอยู่ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน
ตัวมนุษย์ที่อยู่ในชีวิตจริง 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวละครนางเอกผู้หญิงจากนิยายของทัศนีย์ 
คล้ายกัน เพื่อศึกษาการน าเสนอภาพแทนตัวละครนางเอกว่านักเขียนมีกลวิธีการสร้างตัวละครนางเอกให้แตกต่าง
ไปจากยุคสมัยเดิมอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพแทนตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่มีงานเขียนประเภทบันเทิงคดีเกิดขึ้น 
เพราะตัวละครนางเอกเป็นตัวละครหลักฝ่ายหญิงที่นักเขียนมีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวละครที่ถ่ายทอด
ความคิด ทัศนคติ อารมณ์และค่านิยมของความเป็นผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยเอาไว้ ตัวละครนางเอกจึงเป็นตัวละคร
หลักอีกตัวหนึ่งที่สามารถสะท้อนแนวคิดและค่านิยมของผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี และจากประเด็น
ความส าคัญนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของตัวละครนางเอก เพ่ือสร้างความรู้และความเข้า
เกี่ยวกับแนวคิดและค่านิยมทางสังคมผ่านตัวละครนางในแต่ละยุค 

ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539 : 174) ได้กล่าวถึงความหมายของตัวละครไว้ว่า “ตัวละครในวรรณกรรมที่
เป็นคน มักเป็นแบบจ าลองของคนท่ีนักเขียนน ามาปรุงแต่งตามจินตนาการจะท าให้เกิดภาพลวงตาขึ้น ท าให้ผู้อ่าน
เห็นรูปแบบต่าง ๆ ของมนุษย์ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม บุคลิกภาพ และภาวะอันเป็นธรรมชาติใกล้
ของมนุษย์ อันจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตและผู้คนรอบข้างมากขึ้น” 
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กุหลาบ มัลลิกะมาส ( 2523 : 114) ได้ให้ความหมายของตัวละครไว้ว่า"ตัวละคร” คือ ผู้มีบทบาทใน    
เนื้อเรื่อง ตัวละครในเรื่องจะต้องเหมือนมนุษย์แต่จะต้องไม่ใช่มนุษย์จริงคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นจะกลายเป็นบุคคล
จริงในจดหมายเหตุ ในชีวประวัติ หรือในประวัติศาสตร์พงศาวดารไป และการท าให้ตัวละคร มีลักษณะที่สมบูรณ์
จะต้องสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครให้มีความหลากหลาย มีความสมจริง มีความคิดและความต้องการอย่าง
มนุษย์จริง เช่น ต้องการความรัก ต้องการเพื่อนที่เข้าใจ เป็นต้น” 

ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2529 : 144) ได้กล่าวถึงความส าคัญของตัวละครไว้ว่า “นวนิยายทั่วไป
อาศัยลักษณะของตัวละครเป็นเนื้อหาอันส าคัญที่สุดของหนังสือ และความสนใจของผู้อ่าน หนังสือเรื่องนั้นก็ไม่
ดึงดูดความเอาใจใส่ได้นาน เคยมีผู้กล่าวว่า นวนิยายที่เนื้อเรื่องด าเนินไปโดยไม่ต้องอาศัยลักษณะของตัวล ะคร 
หรืออาศัยเหตุการณ์อ่ืนที่นอกเหนือลักษณะนิสัยแล้ว นับว่าเป็นนวนิยายไม่ได้” 

จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของตัวละครพบว่า ตัวละครเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่องานเขียนประเภทนวนิยาย นักเขียนจะสร้างตัวละครเพ่ือสะท้อน แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ในแต่
ละยคุสมัยผ่านตัวละคร แม้ว่าตัวละครจะเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นแต่ในด้านลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของตัวละครเป็น
สิ่งที่มีอยู่จริงในสังคม ซึ่งตัวละครจะมีความส าคัญที่แตกต่างกันออกไปตามบทบาทของตัวละคร สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทตามบทบาทของตัวละครนั้น ได้แก่ ตัวละครเอกและตัวละครรองตามความส าคัญของบทบาท
ในตัวละครนั้น ๆ 

ตัวละคร “นางเอก” จัดอยู่ในประเภทของตัวละครเอกหรือตัวละครส าคัญของเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครเอก
ฝ่ายหญิงที่ เป็นตัวด าเนินเรื่องส าคัญของนวนิยายหรือบทละครหลายๆเรื่อง เว็บไซต์วิกิพีเดีย. ตัวเอก.           
[ระบบออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มาhttps://th.wikipedia.org [ 2 มีนาคม 2562] ได้กล่าวถึงตัวละครเอกไว้ว่า   
ตัวเอก คือบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องและมักถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง เรียกว่า 
"พระเอก" หากเป็นผู้ชาย และเรียกว่า "นางเอก" หากเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมบางเรื่องอาจมีเฉพาะ
พระเอกหรือนางเอกก็ได้เรื่องจะด าเนินตามและมักจะมุ่งความสนใจไปที่ตัวเอก บ่อยครั้งที่เรื่องเล่าด้วยมุมมองของ
ตัวเอก และถ้าในกรณีที่การเล่าเรื่องไม่ได้เป็นแบบการบรรยายแบบบุรุษที่หนึ่ง ความรู้สึกนึกคิดและการกระท า
ของตัวเอกมักถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากกว่าตัวละครอ่ืน ๆ 

ตัวเอกมักเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ แม้ว่านวนิยายจะมีศูนย์กลางอยู่ที่เหตุการณ์
หรือตัวละครอ่ืน ๆ (เช่นในเรื่องสั้น Bartleby the Scrivernet ของเฮอร์มาน เมลวิลล์) ตัวเอกจะเป็นตัวละครที่มี
พลวัตร และมักจะท าให้นวนิยายคลี่คลายไปในทิศทางที่น าไปสู่บทสรุปหลักของชิ้นงานนั้น และมักท าให้ผู้อ่านเกิด
ความชื่นชมหรือความสนใจได้ ตัวเอกนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นวีรบุรุษของเรื่อง ผู้ประพันธ์หลายคนเลือกเล่าเรื่องจาก
มุมมองของตัวละครที่อาจไม่ใช่ศูนย์กลางของเรื่อง แต่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนั้น อย่างไรก็
ตาม บ่อยครั้งกว่าที่เรื่องจะเกี่ยวข้องกับตัวเอก แม้ว่าตัวเอกจะไม่ได้สร้างวีรกรรมอะไรในเรื่องนั้น แต่การกระท า
ของตัวเอกมักส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง นอกจากนี้ตัวเอกกับผู้บรรยายไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวละครเดียวกัน ทั้งคู่อาจ
เป็นตัวละครเดียวกันได้ แต่แม้กระท่ังผู้บรรยายบุรุษที่หนึ่งก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเอก เนื่องจากผู้บรรยายนั้นอาจแค่
ร าลึกเรื่องราว โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงเช่นเดียวกับผู้ฟัง” 
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ลินิน แสงพัฒนะ ได้กล่าวถึงบทบาทของตัวละครนางเอกในงานวิจัยเรื่อง สัมพันธบทของตัวละครนางเอก
ในสื่อละครโทรทัศน์กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง แรงเงา (2557: 2) ไว้ว่า “ บทบาทของตัวละคร “นางเอก” 
มักเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ละครโทรทัศน์มีความน่าสนใจ และเป็นตัวละครส าคัญตัวละครหนึ่งที่อยู่ในสายโซ่ของ 
สัมพันธบท (Intertextuality) จากการผลิตซ้ าเช่นกัน และยังท าหน้าที่สะท้อน ภาพลักษณ์สถานภาพ สิทธิ และท า
ทีในการแสดงออกของผู้หญิงในบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ตามบริบททางด้านวัฒนธรรมและค่านิยม
ในสมัยนั้น ๆ ตามความคิด ความเชื่อ และความรู้ ความเข้าใจของคนในสังคมได้” 

สรุปได้ว่า ตัวละครนางเอกคือตัวละครเอกผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่สามารถจะเป็นตัวหลักนวนิยายหรือไม่ก็ได้ 
แต่จะเป็นตัวละครที่นักเขียนสร้างขึ้นมาเพ่ือน าเสนอภาพของผู้หญิงที่ดีทั้งในด้านบุคลิกภาพภายนอกและในจิตใจ 
เป็นตัวละครหญิงที่มักถูกน าเสนอภาพในด้านบวกและเป็นตัวละครที่สะท้อนมุมมองและความเป็นผู้หญิงในแต่ละ
ยุค และมักเป็นตัวละครหญิงที่ได้รับผลที่ดีเสมอในตอนจบของเรื่อง นางเอกในนวนิยายบางเรื่องอาจจะไม่ได้มีนิสัย
ที่ดีที่สุดในเรื่องแต่นักเขียนต้องการที่สร้างให้เป็นตัวละครที่ภาพสะท้อนความเป็นผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย          
ด้าน ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ของความเป็นผู้หญิงที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอด 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นตอนค้นคว้าข้อมูล 

1.1 ศึกษานวนิยายที่แต่งโดยทัศนีย์ คล้ายกัน เพ่ือคัดเลือกตัวละครนางเอกโดยคัดเลือกมาทั้งหมด 6 
เรื่อง ซึ่งจากนวนิยายทั้ง 6 เรื่องนี้ ได้มีการน าเสนอลักษณะพฤติกรรมของนางเอกต่างจากนางเอกในยุคก่อน คือ 
นักเขียนได้น าเสนอแสดงพฤติกรรมในด้านร้ายหรือนิสัยที่ไม่ดีให้มาอยู่ในตัวของนางเอก แต่ถึงอย่างไรก็ยังให้ภาพ
ของความเป็นนางเอก 

1.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติ ผลงานและค าสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง    
นวนิยาย ตลอดจนการสร้างผลงาน และตัวละครของทัศนีย์ คล้ายกัน  

1.1.2 ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของตัวละคร 
2. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครนางเอกจากนวนิยายของ ทัศนีย์ คล้ายกัน 
3. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบรายงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาพแทนนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่านักเขียนได้มีการน าเสนอภาพของ
นางเอกในนวนิยายให้มีความแตกต่างจากนางเอกในนวนิยายขนบเดิม ๆ ที่เคยเป็นมา โดยผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะ
ของภาพลักษณ์นางเอกในนวนิยายของ ทัศนีย์ คล้ายกันไว้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

นางเอกกับ “บุคลิกและภาพลักษณ์” จากการศึกษาตัวละครนางเอกในงานนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน 
พบว่านักเขียนได้มีการน าเสนอบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของตัวละครนางเอกไว้แตกต่างจากนางเอกในยุคเดิม 
ดังนี้ 
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ด้านรูปร่างหน้าตา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สามารถสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีและยังสามารถ
บอกได้อีกด้วยว่าตัวละครนางเอกนั้นมีภาพลักษณ์อย่างไร ซึ่งตัวละครนางเอกในนวนิยายของ ทัศนีย์ คล้ายกัน 
นักเขียนได้น าเสนอรูปร่างหน้าตาของตัวละครนางเอกให้ต่างไปจากนางเอกตามขนบเดิม ๆ ซึ่งลักษณะด้านรูปร่าง
หน้าตาที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ภาพนางเอก”ผู้หญิงที่เซ็กซี่” จาก
การศึกษาตัวละครนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่านักเขียนสร้างตัวละครนางเอกเป็นผู้หญิงที่ดูสวย
เซ็กซี่ปรากฏอยู่ในนวนิยายทั้งหมด 5 เรื่อง  ได้แก่ เรื่อง แรงปรารถนา ไฟล้างไฟ สามีตีตรา คาวน้ าผึ้ง และบัวปริ่มน้ า 
นางเอกทั้ง 5 เรื่อง นักเขียนสร้างให้เป็นภาพของหญิงสาวสมัยใหม่ที่มีฐานะร่ ารวยและเป็นสาวสังคมที่มีเพ่ือนฝูง 
ชอบออกงานสังสรรค์ตัวละครนางเอกจึงเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งและดูสมัยใหม่ เช่น สุดอาภา นางเอกจากนวนิยาย
เรื่อง แรงปรารถนา นักเขียนได้น าเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นสาวสังคม ชอบงาน  รื่นเริง และเป็นคนที่แต่งตัว
ทันสมัยอยู่เสมอชอบแต่งตัวเซ็กซี่ ซึ่งในนวนิยายมักจะโดนคนอ่ืนต าหนิและนินทาเรื่องการแต่งกายของเธออยู่เสมอ
ว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะกับการเป็นผู้หญิง แต่สุดอาภาก็ไม่สนใจในค านินทาของคนอ่ืน ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวของสุดอาภาและเป็นการสร้างให้ตัวละครนางเอกให้ออกจากกรอบของความ
เป็นผู้หญิงที่ต้องแต่งตัวเรียบร้อย อีกทั้งในนวนิยายนักเขียนยังมีการเปรียบเทียบบุคลิกของตัวละครสุดอาภาและ
รวีพรรณซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นปฏิปักษ์กับนางเอก จากบทสนทนาของพนังงานในบริษัทของรวีพรรณที่กล่าวถึงการ
เปรียบเทียบของรวีพรรณกับสุดอาภา โดยพนักงานคนนั้นได้เปรียบความสวยของสุดอาภากับรวีพรรณว่า รวีพรรณ
เป็นผู้หญิงที่มีความสวยแบบผู้หญิงเย็น ๆ ดูอ่อนหวาน ในขณะที่  สุดอาภาที่มีความสวยที่ร้อนเหมือนไฟ ซึ่งเป็น
การแสดงถึงความแตกต่างกันชัดเจนของทั้ง 2 ตัวละคร ซึ่งเป็นการสร้างภาพของตัวละครที่แตกต่างจากตัวละคร
ในยุคก่อน ๆ ที่นางเอกจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อย ส่วนตัวร้ายเป็นผู้หญิงที่ดูเซ็กซี่ ลักษณะที่ 2 คือ ภาพนางเอกที่ไม่ได้
สวยมาก ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครผู้หญิงตัวหลักของเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเขียนมักจะสร้างให้ตัวละคร
นางเอกมีความสวยและมีความโดดเด่นในด้านหน้าตาเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เกิดความมีเสน่ห์ดึงดูดพระเอก แต่ในนว
นิยายของ ทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่านักเขียนมีการสร้างตัวละครนางเอกบางตัวที่ไม่ได้มีความสวยไปมากกว่าตัวละคร
หญิงอื่น ๆ มากนัก ไม่ไดม้ีความสวยที่ดึงดูด ท าให้พระเอกหรือตัวละครฃายตัวอ่ืนตกหลุมรักตั้งแต่แรกแต่นักเขียน
จะสร้างให้ตัวละครนางเอกมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถจนท าให้คนครอบข้างหรือ
พระเอกต้องหลงรักเธอ ซึ่งนางเอกที่พบว่ามีลักษณะดังกล่าวมี 2 เรื่องที่เห็นได้ชัด คือ  เรื่องสามีตีตรา เรื่องบ่วง
เสน่หา อย่างเช่น ตัวละคร เหมือนชนก นางเอกนวนิยายเรื่อง บ่วงเสน่หา นักเขียนได้สร้างให้เหมือนชนกไม่ได้เป็น
ผู้หญิงที่ดูสวยสะดุดตาหรือโดดเด่นแต่เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจ เป็นผู้หญิงเก่งในขณะตัวละครนางร้าย
เป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยและดูโดดเด่นกว่าเหมือนชนกกับไม่สะดุดตาเพศตรงข้ามเท่าเหมือนชนก 

จากการศึกษาตัวละครนางเอกด้านรูปร่างหน้าและความสวย จะเห็นได้ว่านักเขียนต้องการที่จะน าเสนอ
ภาพนางเอกที่ดูเป็นผู้หญิงที่ดูร้อนแรง มีความเซ็กซี่และมีเสน่ห์สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดี          
และการน าเสนอภาพผู้หญิงกับการเป็นสาวสังคมที่ต้องเพ่ิมเติมเสริมแต่งให้ตัวเองดูดีตลอดเวลา มากกว่าการสร้าง
ให้นางเอกมีรูปร่างหน้าตาที่ดูอ่อนหวาน อ่อนโยน และดูบริสุทธิ์ มันเป็นสะท้อนให้เห็นว่าตัวละครนางเอกจาก       
นวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นผู้หญิงที่มีความสมัยใหม่ เป็นสาวสังคม เป็นผู้หญิงที่มีความม่ันใจในตัวเอง 
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ด้านบุคลิกภาพ จาการศึกษาตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่าตัวละครนางเอกมีการ
แสดงออกด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างจากตัวละครนางเอกที่ในยุคสมัยก่อน ๆ ทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ นางเอกที่มี
ความมั่นใจในตัวเอง จากการศึกษาตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่านักเขียนได้สร้างให้ตัว
ละครนางเอกมีบุคลิกภาพของผู้หญิงที่มีความมั่นในตัวเองทุกเรื่อง เพ่ือเป็นแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของผู้หญิง
สมัยใหม่ที่เป็นเป็นผู้หญิงมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก และเปิดเผย แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างภาพลักษณ์ด้านลบ
ให้กับตัวละครนางเอกเช่นกันเพราะนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นนางเอกที่มีความมั่นใจในตัวเอง
มากเกินไปจนบางครั้งก็ไม่ฟังคนอ่ืน เช่น กะรัต นางเอกจากนวนิยายสามีตีตรา กะรัตเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใน
ตัวเองมาก เธอมักจะคิดว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องและดีที่สุดจนบางครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของเธอ เธอ
มักจะตัดสินใจเรื่องราวในชีวิตของเธอด้วยตัวของเธอเองโดยไม่ฟังค าคัดค้านของคนรอบข้าง เช่นเดียวกับ สุดอาภา 
นางเอกจากนวนิยายเรื่อง แรงปรารถนา เธอเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก กล้าคิดและกล้าท าเห็นได้
จากการที่เธอการตัดสินใจแต่งงานใหม่ตอนที่เธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศโดยไม่บอกพ่อและพ่ี ๆ ของเธอ เป็น
แสดงให้เห็นภาพของนางเอกท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าท า มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ได้อยู่ถายใต้การ
ตัดสินใจของผู้อ่ืนเหมือนกับนางเอกในยุคก่อน ลักษณะที่ 2 นางเอกปากร้าย ตัวละครนางเอกในนวนิยายของ
ทัศนีย์ คล้ายกัน ภาพของผู้หญิงที่ลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ยอมคน ปากร้าย กล้าโต้ตอบ ตัวละครตัวอ่ืนจนบางทีก็
ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีมารยาท แต่แท้จริงแล้วนักเขียนต้องการน าเสนอภาพของนางเอกที่กล้าโต้ตอบและไม่ตก
เป็นฝ่ายผู้ถูกกระท าเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวละครนางเอกที่เป็นผู้หญิงในลักษณะแบบนี้ได้แก่ เรื่องสามีตีตรา เรื่อง
บ่วงเสน่หา กะรัตและเหมือนชนกเป็นผู้หญิงที่มียอมคนเธอจึงกล้าที่จะตอบโต้คนอ่ืนด้วยถ้อยค าที่รุนแรงกับคนที่
ท าให้เธอรู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอ การสร้างตัวละครนางเอกให้เป็นผู้หญิงที่ปากร้ายกล้าตอบโต้ผู้อ่ืนแสดงให้เห็นว่าตัว
ละครนางเอกของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมคน ออกจากกรอบนางเอกในยุคก่อนที่น าเสนอภาพของ
ผู้หญิงที่ยอมโดนกระท า ไม่ตอบโต้ผู้ อ่ืน ด้านที่ 3 นางเอกเป็นผู้หญิงเก่ง นักเขียนได้น าเสนอภาพให้นางเอก
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เก่งและมีความสามารถ ภาพลักษณ์ของการเป็นหญิงที่เก่งของตัวละครนางเอกจะถูก
น าเสนอผ่านในด้านของการมีการศึกษาที่ดีและการมีหน้าที่การงานที่ดี และมีต้นทุนชีวิตในเรื่องของการเรียนที่ดี
คือการเป็นผู้หญิงที่เรียนดีเรียนจบต่างประเทศ ได้เรียนหนังสือสูง ๆ หรือแม้ในวัยท างานนักเขียนก็จะสร้างให้ตัว
ละครนางเอกเป็นผู้หญิงที่มีการงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคน มีภาวะของเป็นผู้น า ซึ่งตัวละครนางเอก ที่มีลักษณะของ
นางเอกแบบนี้ ได้แก่ เรื่องคาวน้ าผึ้ง เรื่องบัวปริ่มน้ า เรื่องไฟล้างไฟ เรื่องบ่วงเสน่หานางเอกทั้ง 4 เรื่อง นักเขียน
สร้างมีภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถที่ดี มีการศึกษาท่ีดี มีความเป็นผู้น ามากกว่าเป็นผู้ตาม 

จากการศึกษาตัวละครนางเอกในด้านบุคลิกภาพและภาพลักษณ์จะเห็นได้ว่าตัวละครนางเอกจากนวนิยาย
ของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นผู้ที่ถูกน าเสนอในภาพของผู้หญิงที่มีความกล้า ให้ภาพของผู้หญิงที่กล้าแสดงออก กล้าพูด 
กล้าท า มีความเป็นสาวสังคมในแวดวงสังคมที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เก่งมีภาวะ        
ของการเป็นผู้น า มีหน้าที่การงานและการศึกษาที่ดี เป็นผู้หญิงฉลาดมี ไหวพริบและทันคน ซึ่งเป็นการสะท้อน
สภาพสังคมยุคนี้ได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงในยุคสมัยนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่มีเก่งและมีการศึกษาที่ดี แต่ในขณะเดียวกัน
นักเขียนเองก็ยังน าเสนอให้เห็นว่าสังคมมักจะมองผู้หญิงที่บุคลิกเช่นนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นกุลสตรี เป็นผู้หญิงที่ดูร้าย 
และพูดแรงในสายตาของคนในสังคม 
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นางเอกกับ “สายสัมพันธ์ในครอบครัว” จากการศึกษาตัวละครนางเอกพบว่านักเขียนได้น าเสนอภาพของ
ความสัมพันธ์ในตัวละครนางเอกเป็นส าคัญและปรากฏสายสัมพันธ์ระหว่างนางเอกและครอบครัว ดังนี้ 

สายสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ พ่ี น้อง นักเขียนได้มีการสร้างให้ตัวละครนางเอกให้มีสถานภาพทาง
ครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ พ่ี น้อง ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก นักเขียนได้มีการสร้างภาพครอบครัว
ตัวละครนางเอกให้มีสถานภาพของครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ทะเลาะกันและเลิ กรากันไป พ่อหรือแม่ไปมี
ครอบครัวใหม่ ซึ่งลักษณะสถานภาพของครอบครัวในลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นอยู่ในนวนิยายทั้งหมด 2 เรื่อง คือ 
สามีตีตรา บ่วงเสน่หา นางเอกของนวนิยายทั้ง 2 เรื่อง มีสถานภาพทางครอบครัวที่พ่อแม่เลิกรากันและพ่อของเธอ
แต่งงานใหม่หรือไปมีผู้หญิงคนอ่ืน นางเอกทั้ง 2 เรื่อง ได้รับผลกระทบจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกอยู่บ้างและ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นางเอกแสดงพฤติกรรมในด้านร้ายออกมา เช่น เหมือนชนก นางเอกนวนิยายเรื่อง         
บ่วงเสน่หา เพราะครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ของเธอเลิกลากันไปท าให้เธอกลัวว่าพ่อและแม่ของเธอจะไม่รักเธอ
เหมือนอย่างเดิมเธอจึงพยายามเรียกร้องความสนใจและพยายามเอาชนะคนที่เธอคิดว่าเป็นคนที่แย่งความรักของ
พ่อแม่เธอไป แม้ว่าตัวละครนางเอกทั้ง 2 เรื่องจะมีสภาพครอบครัวที่แตกแยกแต่ว่าทั้งสองไม่ใช่ครอบครัวที่ขาด
ความอบอุ่น เพราะครอบครัวทั้งสองให้ความรักความอบอุ่นเป็นอย่างมาก และนักเขียนยังพยายามน าเสนอให้เห็น
ถึงสถานภาพของครอบครัวที่แตกแยกและการปรับตัวกับสถานภาพนี้ของตัวละครนางเอก  

จากการศึกษาสภาพทางครอบครัวของตัวละครนางเอกยังพบว่านักเขียนยังมีการน าเสนอภาพความไม่
สมบูรณ์แบบของครอบครัวนางเอกคือ การให้นางเอกมีสภาพครอบครัวที่แม่เสียชีวิตและถูกเลี้ยงดูจากผู้เป็นพ่อ 
ลักษณะนิสัยที่ปรากฏจึงมีความคล้ายกันคือ การขาดความเป็นผู้หญิงที่จะมีความอ่อนโยน ไม่มีความรักนวลสงวน
ตัว แต่ในทางตรงกันข้ามนางเอกที่เติบโตโดยขาดผู้เป็นแม่เลี้ยงดูหรือเติบโตจากการเลี้ยงดูของผู้เป็นพ่อแต่เพียงผู้
เดียวจะมีความเป็นผู้น า กล้าคิดกล้าท าและมีความคิดที่นอกกรอบ ขาดความเป็นกุลสตรีเพราะได้รับความแข็ง
กร้าวแบบผู้ชายจากผู้เป็นพ่อแต่ไม่ได้รับความอ่อนโยนจากผู้เป็นแม่ และถึงแม้ตัวละครนางเอกจะเป็นผู้ที่ขาด  
ความรักและความอบอุ่นจากผู้เป็นแม่ แต่พวกเธอก็ไม่ได้เป็นที่ขาดความอบอุ่นเพราะพ่อและคนในครอบครัวของ
พวกเธอก็ได้มอบความรักให้กับพวกเธออย่างเต็มที่ ซึ่งนางเอกที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นนี้ได้แก่ คาวน้ าผึ้ง 
แรงปรารถนา 

ในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่ามีนางเอกที่ถูกเลี้ยงดูผู้ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ หรือ พ่อแม่แท้ ๆ เสียชี วิต
ตั้งแต่ยังเล็ก นางเอกที่เติบโตในครอบครัวลักษณะนี้ จะปรากฏลักษณะนิสัยเป็นผู้หญิงเก่ง แกร่ง สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองได้ เป็นคนที่สู้ชีวิต มีความเป็นผู้น าเพราะต้องดูแลตัวเองและคนอื่นในครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็จะกล้า
ท าอะไรโดยไม่มีใครคอยเตือนให้ยั้งคิด ซึ่งนางเอกท่ีเติบโตในครอบครัวลักษณะนี้มีทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่ บัวปริ่มน้ า 
และไฟล้างไฟ 

สถานภาพทางครอบครัวอีกลักษณะที่พบในนวนิยายของ ทัศนีย์ คล้ายกัน คือนางเอกกับความล่มสลาย
ของชีวิตคู่ จากการศึกนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่าบางเรื่องตัวละครนางเอกเคยผ่านการมีชีวิต
คู่มาก่อนและได้รับความล้มเหลวในชีวิตคู่จนท าให้เป็นปมในการใช้ชีวิตคู่ใน อนาคต ซึ่งนางเอกที่ปรากฏ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวลักษณะแบบนี้มีทั้งหมด 3 เรื่อง ๆ ได้แก่ สามีตีตรา บัวปริ่มน้ า และแรงปรารถนา      
จะเห็นได้ว่านักเขียนพยายามสร้างตัวละครนางเอกให้ผ่านการแต่งงานมาแล้ว เพ่ือต้องการให้นางเอกออก       
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จากกรอบของสังคมที่ว่าผู้หญิงที่ดีคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยแต่งงาน ในสังคมไทยตัวละครนางเอกมักตะถูกจ ากัด
ความไว้ว่า คือผู้หญิงบริสุทธิ์และได้ครองคู่กับพระเอกเพียงคนแรกและคนเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นนวนิยายสมัยก่อน
หากตัวละครนางเอกผ่านการแต่งงานหรือการมีสามีมาก่อนนั้นจะไม่เป็นที่นิยมของผู้ อ่าน ซึ่งในนวนิยาย          
ของนักเขียนเองก็ยังสร้างสังคมรู้สึกว่ายังไม่ยอมรับภาพของผู้หญิงในฐานะแม่ม่ายเท่าไหร่นัก เช่น กะรัต นางเอก
จากนวนิยายเรื่อง สามีตีตรา เป็นหญิงสาวที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วถึงสามครั้งและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงกินผัว 
แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับพิศุทธิ์อีกครั้ง ท าให้ครอบครัวของทางฝั่งพิศุทธิ์เองก็รู้สึกไม่พอใจที่พิศุทธิ์ จะ
แต่งงานกับผู้หญิงม่ายแต่สุดท้าย กะรัตและพิศุทธิ์ก็ได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่าแม้ว่านักเขียน
ต้องการสะท้อนให้ภาพของผู้หญิงที่เคยผ่านความรักผ่านการแต่งงาน ผ่านการมีความสัมพันธ์กับชายอ่ืนมาแล้วแต่
พวกเธอก็สามารถจะเริ่มต้นใหม่และมีความรักที่ดีได้เหมือนกัน และต้องการน าเสนอว่าการเป็นผู้หญิงที่ผ่านการ
แต่งงานมาแล้วไม่ใช่เรื่องท่ีผิด  

นางเอกกับฐานะทางครอบครัว นางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่าตัวละครนางเอกในทุก
เรื่องเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านที่ดีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งฐานะของนางเอกออกเป็น 2 ฐานะ 
ได้แก่ ฐานะร่ ารวย กับฐานะปานกลาง 

ฐานะร่ ารวย นางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นผู้หญิงที่เกิดในตระกูลที่ร่ ารวยเป็นมหาเศรษฐี 
มีหน้ามีตาในสังคมหรือขึ้นชื่อว่าเป็นสาวสังคมเลยก็ว่าได้ นางเอกที่มีฐานะร่ ารวยจะปรากฏลักษณะที่มีนิสัยที่
คล้ายกันคือ มีความเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เย่อหยิ่ง ไม่ยอมคน รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอ่ืน เพราะพวกเธอมอง
ว่าเงินเป็นเครื่องมือที่อ านาจและทุกสิ่งสามารถจัดการได้ด้วยเงิน และเพราะฐานะที่ร่ ารวยกว่าคนอ่ืนท าให้เธอไม่
เคยต้องยอมหรืออ่อนให้ใคร ท าให้เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมคนและไม่ยอมลดทิฐิในตัวเอง ซึ่งตัวละครนางเอกที่มี
ฐานะเช่นนี้มีทั้งหมด 4 เรื่อง แรงปรารถนา สามีตีตรา บ่วงเสน่หา คาวน้ าผึ้ง 

ฐานะปานกลาง จากการศึกษาตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่ามีนางเอกที่มีฐานะ
ไม่ได้ร่ ารวยมากนักแต่ก็พอมีพอกินโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืน มีหน้าที่การงานที่ดีเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่ง
ละครนางเอกที่ปรากฏฐานะทางบ้านในลักษณะนี้มีทั้งหมด 2 เรื่อง  ได้แก่ บัวปริ่มน้ า ไฟล้างไฟ 

จากการศกึษาตัวละครนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่าตัวละครนางเอกมีฐานะทางบ้านที่
ปานกลางไปจนถึงดีมาก หรือบ้างคนเป็นถึงมหาเศรษฐีเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์ทางฐานะคนหนึ่งก็ว่า
ได้ จะเห็นได้ว่าตัวละครนางเอกส่วนใหญ่เติบโตในครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นมหาเศรษฐี นางเอกจาก  นวนิยายของ
ทัศนีย์ คล้ายกัน จึงเป็นนางเอกไม่ได้อยู่ในฐานะต่ าต้อยกว่าตัวละครตัวอ่ืน ในขณะเดียวกันเธอมีฐานะที่มีมากกว่า
ตัวละครตัวอ่ืนด้วยซ้ าและมีฐานะที่ร่ ารวยกว่าพระเอกเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากนวนิยายในอดีตที่ตัว
ละครนางเอกจะเป็นหญิงสาวผู้ต่ าต้อยดูน่าสงสารในขณะที่พระเอกเป็นคุณชายหรือมหาเศรษฐีผู้ร่ ารวย จะเห็นได้
ว่านักเขียนมีการยกความเป็นผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมกับผู้ชายด้วยสร้างนางเอกเป็นผู้มั่งมีและไม่ให้รู้สึกว่าตัวเอง
ต่ าต้อยกว่าผู้ชายและเป็นการสร้างอ านาจให้กับตัวละครนางเอกอีกด้วย 

นางเอกกับบทบาททางเพศ จากการศึกษาตัวละครนางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน นักเขียนได้
น าเสนออารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ความคิด ของความเป็นเพศหญิงผ่านตัวละครนางเอก แบ่งออกเป็นบทบาท
ต่าง ๆ ได้แก่ นางเอกกับความเป็นลูกสาวนอกกรอบ ภาพของตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์  มีการ
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น าเสนอภาพตัวละครนางเอกในด้านบทบาทของความเป็นลูกสาวแตกต่างจากเดิม คือตัวละครนางเอกเป็นผู้หญิงที่
มีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองเองอย่างเต็มที่โดยไร้ซึ่งกรอบท่ีผู้เป็นพ่อและแม่เป็นตัวก าหนด จะเห็นได้ว่านวนิยาย
ของทัศนีย์ คล้ายกัน ต้องการสร้างให้ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่สิทธิและมีเสรีภาพในตัวเองไม่ยอมท าตาม
ความต้องการของคนในครอบครัวต้องการสร้างสิทธิในผู้หญิง จะเห็นได้ว่าครอบครัวของตัวละครนางเอกเองก็เป็น
ครอบครัวที่ให้อิสระแก่ลูกของพวกเขามาก ๆ เป็นการสะท้อนสภาพครอบครัวและวิธีการเลี้ยงลูกของคนใน
ปัจจุบันว่าสังคมในยุคนี้ผู้เป็นพ่อและแม่ให้สิทธิและเสรีภาพกับลูกของตัวเองมากขึ้น แม้บ้างครั้งความต้องการของ
ผู้ใหญ่จะขัดกับความต้องการของตัวละครนางเอกแต่เธอเลือกในเส้นทางของเธอ ขณะเดียวกันนักเขียนก็ไม่ได้สร้าง
ให้ตัวละครนางเอกได้รับความประสบความส าเร็จในการตัดสินใจของตัวเองเสียทีเดียว แต่นักเขียนก็ยังแสดงให้
เห็นว่าแม้พวกเธอจะออกนอกกรอบก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เธอเลือกเป็นสิ่งที่ดีสุดแต่เธอต้องยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกให้
ได้ นางเอกในบางเรื่องได้รับความผิดหวังจากสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจ แต่พวกเธอก็มีความเข้มแข็งที่สามารถอุปสรรคต่าง 
ๆ ไปได้นางเอกที่มีลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ในนวนิยายทั้งหมด 3 เรื่อง แรงปรารถนา สามีตีตรา บ่วงเสน่หา        
ตัวละครนางเอกทั้ง 3 คน เป็นนางเอกท่ีออกจากกรอบค่านิยมเดิมที่ผู้หญิงจะต้องอยู่ในกรอบของพ่อแม่ กะรัตและ
สุดอาภาเธอกล้าที่จะเลือกคู่ชีวิตด้วยตัวของเธอเองโดยไม่ได้ปรึกษาครอบครัวและสนใจค าคัดค้านของครอบครัว
หรือเหมือนชนกที่เธอจะมีอิสระในการใช้ชีวิต ถึงแม้ตัวละครนางเอกมีความเป็นลูกสาวนอกกรอบ แต่พวกเธอไม่ใช่
ผู้หญิงที่กร้าวร้าวแต่นักเขียนน าเสนอภาพของผู้หญิงที่มีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตของตนเองและน าเสนอภาพ
ครอบครวัสมัยใหม่ที่ไม่ได้บังคับหรือกดดันลูก 

บทบาทที่ 2 ภรรยาผู้อยู่เหนือสามี บทบาทของการเป็นภรรยาของในนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ มี
ลักษณะที่ของหน้าที่ของภรรยาที่เปลี่ยนไปคือ การเป็นภรรยาที่เป็นผู้ควบคุมสามีให้ปฏิบัติหรือท าตามความ
ต้องการของตัวเองได้ ภรรยาที่เป็นภาวะผู้น ามากกว่าสามี นักเขียนได้น าเสนอภาพของภรรยาเปลี่ยนไป นางเอก
ของนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นภรรยาที่ดูมีอ านาจเท่าเทียมสามี เป็นผู้หญิงที่สามารถมีปากมีเสียงใน
ครอบครัว กล้าพูดการเรียกร้องความต้องการของตัวเอง นักเขียนต้องการเสนอให้เห็นถึงสิทธิความเท่าเทียมกันใน
หญิงชายผ่านบทบาทของสามีภรรยา คือผู้หญิงมีสิทธิที่จะสามารถออกความเห็นภายในบ้านได้แสดงภาวะความ
เป็นผู้น า และน าเสนอภาพของของภรรยาที่ออกไปท างานนอกบ้านและสามีที่ท างานอยู่ในบ้าน ซึ่งตัวละครนางเอก
ที่ปรากฏบทบาทในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน ได้แก่เรื่อง สามีตีตรา บัวปริ่มน้ า บ่วงเสน่หา แม้ว่านักเขียน
พยายามจะสร้างความเท่าเทียมในตัวชายหญิงแต่จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนางเอกเป็นสิ่งที่ท าให้สภาพครอบครัว
นั้นพังทลายลงเพราะนิสัยดังกล่าวที่มากเกินไปของพวกเธอ อีกท้ังยังเป็นการน าเสนอภาพของปัญหาครอบครัวของ
ตัวละคร เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าคนเราเมื่อท าหน้าที่ของภรรยาแต่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผล
ก็จะท าให้ชีวิตคู่พังลงเช่นกัน เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะนักเขียนจะพยายามสร้างให้ผู้หญิงมีอ านาจมากกว่า
ผู้ชายอย่างไร แต่ก็ยังไม่สามารถออกจากกรอบของการที่ผู้ชายจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวไปได้ 

บทบาทความเป็นแม่ มักจะปรากฎอยู่ในตัวละครนางเอกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน แม้ว่านักเขียนจะสร้างตัว
ละครนางเอกที่ยังคงเป็นแม่ที่รักลูกและต้องการลูกซึ่งบทบาทของความเป็นแม่พบในตัวละครนางเอกทั้ง 2 เรื่อง 
คือ บัวปริ่มน้ า และบ่วงเสน่หา แต่ผู้วิจัยพบว่าในนวนิยายทั้ง 2 เรื่อง นางเอกจะมีสถานะของความเป็นแม่ตั้งแต่
อายุยังน้อยในตอนแรกทั้งสองไม่มีความพร้อมของความเป็นแม่ นักเขียนได้สร้างให้ตัวละครนางเอกให้มีความไม่
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สมบูรณ์แบบในด้านของความแม่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของเป็นแม่ ซึ่งแตกต่างจากตัวละครนางเอกในยุค
ก่อน  นั้นเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงภาพสะท้อนของสังคมกับการมีลูกในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม แต่สุดท้ายตัวละคร
นางเอกของทัศนีย์ ก็ยังถูกน าเสนอบทบาทของการเป็นแม่ที่รักลูก มีความรับผิดชอบและยังให้ความส าคัญต่อ
บทบาทของแม่ที่มีในตัวละครนางเอก เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญในสถานะของ
แม่ลูกอย่างมาก แม้ว่าตัวละครนางเอกจะเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ดี แต่ถ้าหากในบทบาทของ
แม่แล้วเธอเป็นแม่ที่รักลูกมาก ๆ ถึงแม้ในตอนแรกพวกอาจจะขาดความรับผิดชอบของหน้าที่ไปบ้าง นั้นเป็นเพราะ
อารมณ์ความโกรธที่นางเอกสร้างขึ้นให้อยู่เหนือความดีและความถูกต้อง 

จากการศึกษาตัวละครนางเอกกับบทบาททางเพศ พบว่านักเขียนได้พยายามสร้างบทบาททางเพศของ
ผู้หญิงให้มีสิทธิและเสรีภาพผ่านตัวละครนางเอกซึ่งมีความแตกต่างจากนางเอกในยุคก่อน นางเอกจากนวนิยาย
ของทัศนีย์ คล้ายกันน าเสนอภาพของผู้หญิงที่สิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย และเป็นที่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่
ภายใต้กรอบของพ่อแม่ สามี หรือกรอบของสังคม ความคิดและพฤติกรรมของพวกเธอที่มีตัวบทบาททางเพศได้
เปลี่ยนไป เธอมีความคิดที่มีความเป็นผู้น ามากว่าเป็นผู้ตามและพยายามออกจากกรอบที่สังคมก าหนดให้เธอเป็นใน
แบบที่สังคมต้องการถึงจะเรียกว่าผู้หญิงที่ดี 

นางเอกกับกรอบศีลธรรม นางเอกกับศีลธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันเพราะตัวละครนางเอกเปรียบเสมือน
ตัวแทนของฝ่ายศีลธรรมอันดีในขณะที่ตัวร้ายเป็นตัวผู้ไร้ศีลธรรม แต่ในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกันไม่ได้เป็น
เช่นนั้น นางเอกเป็นตัวละครที่มีความหลายมิติมากยิ่งขึ้น คือนักเขียนสร้างให้ตัวละครนางเอกมีทั้งด้านมืดและ  
ด้านสว่าง หรือการที่สร้างให้นางเอกมีลักษณะที่ขัดแย้งกับศีลธรรมอันดี โดยพฤติกรรมที่ตัวละครนางเอกกระท า
ขัดแย้งกับศีลธรรมอันดี ได้แก่ นางเอกกับการเป็นมือที่สาม ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่ขาดศีลธรรมอันดีคือ 
การเป็นคนที่ท าให้ความรักหรือความสัมพันธ์ของผู้อื่นพังทลายโดยการไปเป็นมือท่ีสามของความรักของพวกเขา สิ่ง
ที่พวกเธอท าเป็นสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีของการเป็นผู้หญิงที่ดี จากการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยเช่นนี้ของตัวละคร
นางเอกนั้นเกิดจาก พฤติกรรมด้านที่ไม่ดีในตัวละครนางเอก คือ ความรักสนุกจนลืมนึกถึงความถูกต้อง ความ
ต้องการเอาชนะคนอื่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงมิติตัวละครนางเอกที่ไม่ใช้ผู้หญิงที่มีแต่ด้านดีด้านเดียวเสมอไป เช่น        
สุดอาภา นางเอกนวนิยายเรื่อง แรงปรารถนา สุดอาภาเธอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใคร และเธอเองก็อยากเอาชนะ
พิทยาเธอจึงพยายามที่จะให้พิทยาแต่งงานกับเธอจนลืมนึกถึงความผิดถูกเพราะพิทยานั้นมีคนรักอยู่แล้ว และสิ่งที่
เธอท าก็ก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย แต่สุดท้ายเธอก็ได้รับผลของการกระท าของเธอเพราะสุดท้ายเธอก็มีชีวิตคู่ที่
ล้มเหลวเช่นกันและเธอก็คิดได้ว่าสิ่งที่เธอนั้นไม่ถูกต้อง 

นางเอกกับบทบาทของผู้สร้างความแค้น นางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกันเป็นตัวละครนางเอกมี
ความแค้นต่อตัวละครอ่ืนในเรื่องและเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่นิ่งเฉยต่อความแค้น เธอพร้อมจะเอาคืนคนที่เธอคิดว่าท าให้
เธอและคนที่เธอรักเจ็บปวดแม้ว่าสิ่งที่เธอท ามันอาจจะรุนแรงเพราะเกิดจากความไม่ตั้งใจ ซึ่งนางเอกที่ปรากฏ
ลักษณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง คือ เรื่องไฟล้างไฟ บ่วงเสน่หา ลีลาและเหมือนชนกเป็นผู้หญิงที่มีความเจ้าคิดเจ้า
แค้นในตัวเอง เธอคิดจะแก้แค้นคนที่ท าร้ายเธอและคนที่เธอรักจนก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย จะสังเกตได้ว่า
นางเอกของทัศนีย์จะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาทุกอย่างแทนที่จะใช้เหตุผลและสิ่งที่เธอได้รับกับคืนมาจากการ
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แก้แค้นคือความเจ็บปวดที่เป็นผลจากการกระท าของเธอเอง ซึ่งลักษณะนิสัยเช่นนี้ของตัวละครนางเอกเป็นการ
แสดงให้เห็นว่านางเอกจากนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน เป็นนางเอกท่ีสู้และไม่ยอมคน 

จากการศึกษาตัวละครนางเอกกับกรอบศีลธรรมพบว่านางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน จะลักษณะ
นิสัยบางอย่างที่ขัดกับกรอบศีลธรรมในสังคมไทยนั้นเป็นเพียงเพราะความต้องการเอาชนะคนที่เป็นศัตรูของเธอ
และการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา หรือการที่เธอเป็นผู้ถูกกระท าก่อนแต่เธอไม่ยอมแพ้และต่อสู้ในวิธีที่ไม่
ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วตัวละครนางเอกก็คิดได้และรู้สึกผิดจากการกระท าของตัวเอง สุดท้ายแล้วนักเขียนก็ยังสร้าง
ให้ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่เป็นภาพแทนของผู้หญิงที่มีจิตใต้ส านึกอันดีรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท าและ
ยังคงมีด้านดี ๆ ในตัวละครนางเอก เช่น เป็นคนที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลื่อคนอ่ืนซึ่งปรากฏอยู่ในนางเอกทุก
เรื่องของ ทัศนีย์ คล้ายกัน 

นางเอกกับอ านาจ จากการศึกษาตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน พบว่าตัวละครนางเอก
เป็นตัวละครที่มีบทบาทในสังคมมากข้ึน นางเอกมีมีอ านาจเหนือคนอ่ืน ๆ ตัวละครนางเอกมีลักษณะของผู้หญิงที่มี
อ านาจด้านต่าง ๆ ได้แก่ นางเอกที่อ านาจเหนือพระเอก นางเอกในลักษณะนี้คือนางเอกที่สามารถโต้ตอบพระเอก
ได้โดยไม่เกรงกลัว ไม่ยอมให้พระเอกเป็นผู้กระท า ซึ่งนักเขียนแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมในตัวละครชายหญิง 
เพราะท่ีผ่านมาเราจะพบว่าตัวละครนางเอกเป็นฝ่ายถูกกระท าจากพระเอกเสียมากกว่า แต่ในนวนิยายของ ทัศนีย์ 
คล้ายกัน จะปรากฏลักษณะของนางเอกที่ไม่ยอมพระเอก แต่นางเอกจะกล้าสู้หรือพยายามเอาชนะพระเอกแทน 
ซึ่งลักษณะนิสัยเช่นปรากฏอยู่ในนางเอกนวนิยายทุกเรื่อง ลักษณะที่ 2 นางเอกที่อ านาจเหนือตัวร้าย นางเอกในนว
นิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน นักเขียนสร้างให้ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่สู้คนไม่ยอมคนหรืออ่อนแอ สามารถที่
จะสู้กับตัวร้ายและมีอ านาจในการจัดการตัวร้ายได้ จากการศึกษาตัวละครนางเอกกับอ านาจพบว่านักเขียน สร้าง
ให้ตัวละครนางเอกมีอ านาจเหนือตัวละครตัวร้ายปรากฏในนวนิยายทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่ บ่วงเสน่หา ไฟล้างไฟ 

จากการศึกษาตัวละครนางเอกกับอ านาจพบว่าตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่เริ่มมีบทบาทหรือมีอิทธิพล
ต่อตัวละครอื่น และเริ่มมีอ านาจต่อสู้หรือสามารถจะเอาชนะตัวละครตัวอ่ืน ๆ เช่น พระเอก ตัวร้าย หรือตัวละคร
ตัวอ่ืน ๆ  นางเอกของทัศนีย์ คล้ายกัน ไม่ใช่นางเอกที่ไร้การตอบโต้ตัวละครอ่ืนอีกแล้ว แต่เป็นตัวละครที่กล้า     
จะตอบโต้และเอาชนะตัวละครอ่ืน และเหตุผลที่ท าให้ตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่มีอ านาจมากขึ้น ประการแรก
เลยคือ ฐานะของตัวละคร ตัวละครนางเอกส่วนใหญ่ที่มีอ านาจเหนือตัวละครอ่ืน ๆ คือมีฐานะร่ ารวยกว่าตัวละคร
ตัวนั้น มีหน้ามีตาในสังคมมากกว่า อาจจะเป็นเจ้าของบริษัท เจ้าของบ้านที่ตัวละครนั้นอาศัยอยู่ นักเขียนมีการ
สร้างให้ตัวละครมีอ านาจเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมหรือความเหนือกว่าและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับตัว
ละครนางเอก ประการที่สองคือ การที่มีอ านาจเหนือตัวละครตัวร้ายด้ วยความฉลาด ความมีไหวพริบ และ
บุคลิกภาพที่ดีกว่าท าให้นางเอกดูเป็นผู้หญิงที่มีอ านาจอยู่เหนือตัวร้ายและสามารถเอาชนะตัวร้ายได้ 
 

อภิปรายผล 
จากการสรุปผลภาพแทนนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน ทั้ง 6 เรื่อง เป็นการน าเสนอภาพของ

นางเอกในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี การน าเสนอภาพของนางเอกที่ออกจากกรอบนางเอกในยุคเดิม ๆ  นางเอก
ของทัศนีย์ คล้ายกัน มีลักษณะเป็นสาวสังคม มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เก่งมีหน้าที่การงาน     
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และการศึกษาดี เป็นผู้หญิงที่มีฐานะดี โดยภาพรวมแล้วเป็นผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์แบบในด้านของบุคลิ กภาพ  
และภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งต่างจากนางเอกในยุคก่อน ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบมากเท่านี้ 
แต่ในขณะเดียวกันด้านลักษณะนิสัยของนางเอกก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างจากนางเอกในยุคก่อนมากเช่นเดียวกัน 
ทัศนีย์ คล้ายกัน ได้สร้างให้ตัวละครนางเอกให้เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยออกจากกรอบของผู้หญิงที่มีความเป็น 
กุลตรีหรือเป็นผู้หญิงที่ดีที่สังคมสร้างกรอบไว้ นางเอกของนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกันเป็นผู้หญิงที่มีความรัก โลภ 
โกรธ หลง อยู่ในตัวเองมาก เอาอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอยู่เหนือเหตุผล ซึ่งเป็นนิสัยที่เ ธอต้องการที่จะ
แสดงออกมาเพ่ือต่อต้านหรือเอาชนะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ทุกคน 
การสร้างตัวละครนางเอกให้สะท้อนถึงภาพของผู้หญิงที่ตกอยู่ในแรงอารมณ์ของตัวเอง แต่พวกเธอก็สามารถก้าว
ผ่านและได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เธอก่อขึ้น นอกจากนี้นักเขียนยังต้องการน าเสนอบทบาทที่เปลี่ยนไปในตัวละคร
นางเอก คือ การน าเสนอภาพของนางเอกให้เป็นผู้หญิงที่มีความคิดและลักษณะนิสัยที่หลุดออกจากกรอบที่สังคม
ก าหนดไว้ นางเอกของทัศนีย์ คล้ายกันเป็นนางเอกที่ไม่ยอมคน ผู้หญิงที่เก่งและมีความมั่นใจ มีภาวะของความเป็น
ผู้น า 

นอกจากนี้ตัวละครนางเอกของทัศนีย์ คล้ายกันยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงผู้หญิงและสังคมในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของบทบาททางเพศท่ีสร้างที่เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้หญิงชายเรื่องเสรีภาพในผู้หญิงเป็น
การสื่อให้เห็นว่าผู้หญิงสมัยใหม่เป็นผู้หญิงที่มีภาวะของผู้น าสามารถดูแลและตัดสินใจอะไรเองได้ บทบาทของ
ความเป็นแม่เราจะพบได้ว่าในสังคมปัจจุบันจะเกิดปัญหาของมีลูกในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม นักเขียนสร้างตัวละคร
นางเอกให้ประสบปัญหานี้เช่นกันแต่ตัวละครนางเอกก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้านมุมมองต่อผู้หญิงที่ผ่ าน
การแต่งงานมาแล้วในอดีตจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานจะไม่เป็นที่ยอมรับหากจะเริ่มต้นการมีครอบครัว
ใหม่อีกครั้ง แต่ในสังคมปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วและมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวสามารถเริ่มต้น
ชีวิตคู่ได้อีกครั้งเมื่อเจอคนดี หรือแม้แต่ในเรื่องของกรอบศีลธรรมที่จะเห็นได้ว่าผู้คนในสมัยนี้มักจะมองข้ามไปบ้าง
เห็นได้ชัดอย่างเช่น ของชู้สาว คนส่วนใหญ่มักจะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งจนลืมนึกถึงศีลธรรมและความ
ถูกต้องเช่นเดียวกับตัวละครนางเอกในนวนิยายของทัศนีย์ คล้ายกัน ที่ต้องการเอาชนะของอ่ืนจนท าสิ่งที่เรียกว่าผิด
ศีลรรมที่กรอบสังคมก าหนด ซึ่งนักเขียนได้น าเสนอมุมมองเหล่านี้ผ่านตัวละครนางเอกตัวละครที่ผู้คนมักจะมองว่า
เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดของเรื่องแต่ก็ยังเคยท าเรื่องราวที่ผิดพลาดมา แต่สุดท้ายแล้วตัวละครนางเอก
ยังเป็นตัวละครที่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ในทุกเรื่อง และมีชีวิตที่ดีในตอนจบของเรื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว
ละครนางเอกยังเป็นตัวละครที่ให้ภาพลักษณ์ของผู้ที่มีด้านดีอยู่เสมอ แต่นักเขียนเพียงต้องการน าเสนอด้านร้าย ๆ 
ของตัวละครนางเอกเพ่ือให้เห็นภาพผู้หญิงที่สู้คนและไม่ยอมคน กล้าคิด กล้าท า มีรัก โลภ โกรธ หลง มีความเป็น
มนุษย์คนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ตัวละครที่ประพฤติไม่ดีเกินกว่าที่กรอบของสังคมจะให้อภัยได้ เหมือนที่ทัศนีย์ คล้ายกัน 
กล่าวไว้ใน รายการ The Writer พราวกระซิบ.ราชินีนวนิยายดราม่า ‘อาริตา’ กว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่าย.[ออนไลน์]. 
2560.แห ล่ ง ที่ ม า :  https://www.isranews.org/isranews-article/56780-arita56780.html.[15 กั น ย า ย น 
2562] ) ว่า “เราไม่ได้สร้างตัวละครเวลาเขียนนวนิยาย แต่เราก าลังสร้างมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมา แม้ว่าเขาจะถูก
เรียกว่าพระเอกนางเอก  พระเอกนางเอก ร้ายได้ แต่ต้อง ไม่เลว” 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่ศึกษาต่อไปได้ดังนี้ 
1. สามารถน าบทความวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการท ารายงานหรือการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับตัวละคร

นางเอกได ้
2. ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ตัวละครนางเอกต่อไปได้ 
3. ควรศึกษาหาข้อมูลของตัวละครนางเอกให้มีความละเอียดมากกว่านี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กันยามาส.(2559).บ่วงเสน่หา.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:โสภณการพิมพ์ 
กุหลาบ มัลลิกะมาส.(2529).วรรณคดีวิจารณ์.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ทิพยเกสร.(2541).ไฟล้างไฟ.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา  
นาวิกา.(2553).สามีตีตรา.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์  
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.ม.ล.(2529).แว่นวรรณกรรม.กรุงเทพฯ:อ่านไทย 
แรงเงา.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์.มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ.2557 
ลินิน แสงพัฒนา.สัมพันธบทของตัวละครนางเอกในสื่อละครโทรทัศน์ กรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่อง  
วรรณี พุทธเจริญทอง.(2552).อดีต-ปัจจุบัน นวนิยายไทย. พิมพ์ครั้งที่1.กรงุเทพฯ:โรงพิมพ์ควอลิตี้ ปริ้นท์.  
เว็บไซต์วิกิพีเดีย. ตัวเอก. [ระบบออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มาhttps://th.wikipedia.org [ 2 มีนาคม 2562] 
สุธิดา  สิงหราช.(2558 ).การประกอบสร้างภาพตัวแทนนางเอกยุคใหม่ในละครโทรทัศน์ไทย.วิทยานิพนธ์บัณฑิต

วิทยาลัย 
อาริตา. (2533). บัวปริ่มน้ า. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บ ารุงสาสน์ 
อาริตา. (2555). แรงปราถนา. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์ 
อาริตา. (2560). คาวน้ าผึ้ง. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์  
อิงอร สุพันธุ์วาณิช. (2554). ผู้หญิงกับสังคมภาพสะท้อนจากวรรณกรรม.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อุษณีย์ พงศ์ประยูร.วิเคราะห์ตัวละครอิจฉาฝ่ายหญิงเชิงจิตวิทยาในนวนิยายไทย ปัจจุบัน ช่วง พ.ศ. 2516 - 2532. 

วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยทักษิณ.2536 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1325 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
วิไลพร สีสาวัง1, รพีพัฒน์ จันทนินทร2, อรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์3 

 1,2,3สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
1S59123450077@ssru.ac.th, 2rapeepat@ssru.ac.th และ 3attasit.ni@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษา
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 2.เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ทังงหมด 811 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า T-test ค่า F-test (One-way Anova) ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาปรับใช้กับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

ผลการวิจัย พบว่า  
1.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 8.17) ด้านการให้บริการต่อ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.00) ด้านการบริหารและบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅= 8.90) ด้านความมี
มนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅= 8.14) และน้อยที่สุดด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก 
( ̅=8.78)     

2.ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชนทีต่่างกัน มีทศันคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : ทัศนคต,ิ การปฏิบัติงาน, บุคลากร, เทศบาลต าบลบางเมือง 
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People's attitudes towards personnel performance Bang Mueang 
Subdistrict Municipality Mueang Samut Prakan District Samut Prakan 

Province, Case Study: Bang Mueang Subdistrict Municipality 
Wilaiporn Seesawang1 , Rapeepat Juntanintorn2 , Attasit Nikornwat3 

1,2,3Police Administration Branch Suansunandha Rajabhat University, 
1S59123450077@ssru.ac.th, 2rapeepat@ssru.ac.th และ 3attasit.ni@ssru.ac.th 

 
Abstract 

The research on the attitude of the people towards the performance of personnel. 
Bang Mueang Subdistrict Municipality, Mueang Samut Prakan District Samut Prakarn Province A 
case study of Bang Mueang Subdistrict Municipality purpose 1.to study the attitude of the 
people towards the performance of personnel in Bang Mueang Municipality Mueang Samut 
Prakan District Samut Prakarn Province 2. to compare people's attitudes Towards the 
performance of personnel in Bang Mueang Subdistrict Municipality Mueang Samut Prakan 
District Samut Prakarn Province Subdistrict Municipality The data were collected from 811 
people in Mueang Samut Prakan District. The tools used to collect data were questionnaires. 
The statistics used for data analysis are T-test, F-test (One-way Anova), percentage, mean and 
standard deviation Adapted to the attitude of the people towards the performance of 
personnel Bang Mueang Subdistrict Municipality Mueang Samut Prakan District Samut Prakarn 
Province. 

The research found that 
1.The attitude of the people towards the performance of staff of Bang Mueang 

Subdistrict Municipality,Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province Subdistrict 
Municipality Overall Is at a high level ( ̅= 8.17) In providing services to the public At a high level 
( ̅= 4.00) The aspect of administration and personnel were at a high level ( ̅ = 8.90) Human 
relations Is at a high level ( ̅= 8.14) And the smallest budget management was at a high level ( 
 ̅= 8.78) 

2.The comparison of results classified by personal factors shows that different sex, 
age, attitude To the performance of personnel are not different In education, monthly 
income Occupations and residence periods in different communities Have different attitudes 
towards the work of personnel. 

 
Keywords : Attitude, working, personnel, Subdistrict Bang Mueang 
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บทน า 
ปัจจุบันเทศบาลมีความส าคัญกับประชาชนมาก ด้วยบทบาทหน้าที่การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขเนื่องจาก

เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดจนจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตพืงนที่ของ
เทศบาลได้ครบสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของประชาชนและยังคอยดูแลเรื่องต่างๆภายในชุมชนผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสอบถา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตพืงนที่และจะน าผลที่ได้
ในครังงนีงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นองค์กรที่มีความยุติธรรมและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตังงสุขาภิบาลต าบล
ท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ถือได้ว่าเป็นการปกครองหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ผลของการจัด
สุขาภิบาลที่ท่าฉลอมเป็นประโยชน์แก่ทางราชการจึงมีการขยายจัดตังงสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆได้เพ่ิม
มากขึงนถือว่าเป็นสถาบันปกครองท้องถิ่นอันเป็นที่มาของการปกครองรูปแบบเทศบาลในปัจจุบัน พ.ศ.2546 
รัฐบาลได้เสนอข้อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่5) พ.ศ.2546 โดยเนืงอหาส่วนใหญ่แก้ไขชื่อเรียกบุคคลและค าศัพท์กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆและก าหนดให้มีการเลือกตังงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบางเมือง 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 Peter F. Drucker (2004) ทฤษฎีการบริหารทีมงานของผู้น าทีมที่มีประสิทธิผลไว้ดังนีง 

1. การมีข้อมูลพืงนฐาน ผู้น าควรมีการตังงค าถามว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรด าเนินการ ซึ่งค าถามดังกล่าว
มักจะประกอบด้วยงานที่เร่งด่วนที่มากกว่าหนึ่งงานเสมอหรือการจัดกิจกรรมกลุ่มความถี่ในการประชุมรวมถึง
การสนับสนุนการเรียนรู้ของทีมงานการให้ข่าวสารและการฝึกอบรม แต่ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะไม่ท างาน
หลายๆ อย่างหากได้ท าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมักจะให้ความสนใจไปที่งานนังนเพียงงานเดียวโดยสามารถ
ขจัดความขัดแย้งในงานนังน รวมถึงการยอมรับในความขัดแย้งตลอดจนการจัดการกับตันเหตุแห่งความขัดแย้ง
นังนได้ หลังมีการตังงค าถามว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรด าเนินการแล้ว ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมจะจัดล าดับ
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ความส าคัญของงาน และติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามหลังจากท างานส าคัญประสบความส าเร็จ
แล้ว ผู้บริหารจะจัดล าดับความส าคัญของงานในการท างานชิงนต่อไป 

2. การวางแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานโดยการร่วมระดมสมองจากการ
มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับในความคิดเห็นร่วมกันโดยที่ ผู้บริหารต้อง
คิดถึงผลลัพธ์ที่ต้องในแผนนังนๆ ตลอดจนการทบทวนแผนงานเป้าหมายในอนาคต และตรวจสอบวิธีการ
ด าเนินงานว่าผู้บริหารจะใช้เวลาในแต่ละช่วงงานอย่างไร ผู้บริหารจะก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการโดยการตังง
ค าถามค าถามว่า องค์กรควรจะคาดหวังให้ผู้บริหารเองทุ่มเทอะไร ตัวผู้บริหารเองจะอุทิศตัวเพ่ือผลลัพธ์อะไร 
การก าหนดผลงานเสร็จจะอยู่ที่ใด จากนังนผู้บริหารควรพิจารณาข้อจ ากัดในการกระท าต่างๆ ว่าต้องเป็นสิ่งที่
ถูกจริยธรรมและองค์กรยอมรับได้ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจ ค่านิยม ,นโยบายขององค์กร 

3. ลงมือปฏิบัติเมื่อผู้บริหารแปรแผนงานไปเป็นการปฏิบัติ ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความสนใจอย่าง
เคร่งครัดกับการตัดสินใจ การสื่อสาร โอกาสและการประชุมโดยจะขอกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญคือ 

3.1 รับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยการทบทวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบยังเป็นเครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยมส าหรับการพัฒนาตนเองได้ โดยที่การตรวจสอบผลลัพธ์การทบทวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบยัง
เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังจะแสดงให้ผู้บริหารเห็นถึงจุดแข็งผู้บริหารรวมถึงสิ่งที่จ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข 

3.2 รับผิดชอบในการสื่อสารโดยทีผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ต้องมีความมั่นใจว่าทังงแผนปฏิบัติการและ
ความต้องการข้อมูลของผู้บริหารเองเป็นที่เข้าใจของทีมงาน รู้จักการให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจรวมถึง
การฉลองความส าเร็จในการร่วมการคิดร่วมสร้างหรือการระดมสมองร่วมกันมีสร้างระบบบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน โดยที่ผู้บริหารจะต้องกล่าวถึงแผนการด าเนินงาน รวมทังงขอความคิดเห็น จากเพ่ือนร่วมงานและ
ทีมงานของผู้บริหารเอง ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกันผู้บริหารจ าเป็นต้องกล่าวถึงข้อมูล
ในแผนการด าเนินงานที่สมาชิกในทีมงานควรทราบและมีการประเมินพนักงานในการด าเนินแผนงานโดยมี
แบบประเมินที่ชัดเจนตลอดจนการใช้ทักษะการประเมินผลงานของผู้น าโดยพิจารณาถึงผลงานของสมาชิกใน
ทีมงาน 

4. คิดถึงส่วนรวมมากกว่าตนเองผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องทราบดีว่าผู้บริหารเองควรมีความ
รับผิดชอบสูงสุด แต่ผู้บริหารซึ่งมีอ านาจสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ตัวบริหารเองได้รับความไว้วางใจ
จากองค์กร นั่นหมายความว่าผู้บริหารเองต้องคิดถึงความต้องการและโอกาสขององค์กรก่อนที่จะคิดถึงความ
ต้องการและโอกาสของตัวเอง 

หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยระเบียบนีงก าหนดให้หน่วยงาน
ทุกหน่วยของรัฐด าเนินการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการ 6 หลัก ได้แก่   

1.หลักนิติธรรม (Rule of law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นธรรมและ
ทันสมัยเพ่ือให้สังคมยอมรับโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายไม่ใช่ตามอ านาจของตัวบุคคล  

2.หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องความดีและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ยึดหลักนีงในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างของสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้
คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ท าอาชีพสุจริตให้เป็นนิสัย  
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8.หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์           

4.หลักความมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ การไต่สวนสาธารณะหรืออ่ืนๆ     

5.หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและมีความกล้าที่
จะยอมรับผลดีผลเสียในการท างานของตนเอง  

6.หลักความคุ้มค่า (Value) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  

จันทรานี สงวนนาม ให้ความหมายว่า การบริหารงานทุกประเภทในทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีหลัก
ทรัพยากรพืงนฐานทางการบริหารโดยทั่วไปถือว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารมีอยู่  4 ประการซึ่งรู้จัก
กันในนามของ 4M’s ได้แก่ 

- คน (Man) ได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรที่รวมกันท างาน 
 - เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารทุกๆส่วนขององค์การ 
 - วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ เทคโนโลยีต่างๆ 
 - การจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารงานขององค์การที่ท าโดยผู้บริหาร 

สรุปการบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
เกี่ยวกับคนโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจและประสานงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารมีความส าคัญต่อ
ทุกคนจะเห็นได้จากการที่ประชาชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการเลือกคนมาปกครองบังคับบัญชาและการแบ่งงาน
กันท าตามลักษณะความสามารถการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อสังคมขยายตัวมากขึงนประชาชนก็จะมีความ
ซับซ้อน เริ่มสร้างและวางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขึงนมามุ่งหวังที่จะเกิดความส าเร็จขึงนในองค์กรและ
สังคมมีความสุขมากขึงน 

จากแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน เรื่อง “หลักการบริหาร” น ามาปรับเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบของงานวิจัยในครังงนีงและได้สร้างเป็นแบบสอบถามในเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” มี 8 
ด้าน ดังนีง 

1. ด้านบุคคล หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ให้บริการกับสมาชิกได้ประชุมชีงแจง           
การด าเนินงานจัดท าข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ การรับสมาชิกกองทุนเพ่ิมในแต่ละปี 

2. ด้านงบประมาณ หมายถึง เงินที่ ได้รับจากรัฐบาลที่ท าให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน            
ในการประกอบอาชีพและระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินมีความเหมาะสมท าให้การกู้นอกระบบน้อยลงและการท า
นิติกรรมทางการเงินอย่างถูกต้องมีการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีก าหนด 

8. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก 
คณะกรรมการในการจัดท าระเบียบข้อบังคับ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก ระบบ
บัญชี การจัดสรรผลประโยชน์ สวัสดิการ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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จากแนวคิดของ กฤษณา ศักด์ิศร ีด้านมนุษยสัมพันธ์ กล่าวไว้ว่า 
1. บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน คือ บุคคลย่อมมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันตาม

สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม การวินิจฉัยหรือการตัดสินใจ ควรต้องให้ความสนใจและไม่ควรละเลยต่อพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล 

2. พฤติกรรมของบุคคลย่อมมีสาเหตุที่แสดงออกจากแรงจูงใจอย่างหนึ่งและการสร้างแรงจูงใจ
สามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้ 

8. ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์มีสมอง วัฒนธรรม ศีลธรรม มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกัน 

อนุชา เขียนชื่น (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า  

1. ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทังง 8 ด้าน คือ 1.ด้านการให้บริการ 2.ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  8.ด้าน
ความมีระเบียบวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การให้บริการด้านความมีมนุษยสัมพันธ์และด้านความมีระเบียบวินัยไม่แตกต่างกันแต่ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการให้บริการด้านความมีมนุษยสัมพันธ์และด้าน
ความมีระเบียบวินัยแตกต่างกัน  

8. ประชาชนได้เสนอปัญหาที่ส าคัญ คือ 1.ผู้รับบริการไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2.
เจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานกับหน่วยอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 8.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์
และความอดทนในการท างานในสถานที่เร่งด่วน และได้เสนอข้อแก้ไข คือ 1.ควรจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ใน
หลายรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูงข่าวสานอย่างเพียงพอ 2.เจ้าหน้าท ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือให้ช่วยเหลือประชาชนท่ าด้รับความเดือดร้อน 8.เจ้าหน้าที่ควรมีประสบการณ์และความอดทนในการ
ท างานในสถานที่เร่งด่วนเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูง  

กรอบแนวคิด 
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วิธีด าเนินกาวิจัย 
ในการศึกษาครังงนีงผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมได้แก่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

โดยหาค่าสถิติพืงนฐาน คือค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation ; S.D.) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการเปรียบเทียบทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล     ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้นด้านเพศ ใช้ทดสอบค่าสถิติ t-test 
ส่วนตัวแปรตาม ใช้สถิติ F-test (One-way anova)    ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะ
ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังงนีง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืงนที่เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2562 จ านวน 50,105 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืงนที่เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 50,105 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้วิธี
เป็นตารางสุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ (R.V.Krejcie)และมอร์แกน (D.W.Morgan) เป็นตารางค านวณประชากรที่ 
50,105 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 811 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามขังนตอน ดังนีง 

1) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่ง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ (R.V.Krejcie) และมอร์แกน (D.W.Morgan)  

2) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
สมมติฐานการวิจัย  
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัย 
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ล าดับแรกคือด้านการให้บริการต่อประชาชนอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.00) รองลงมาคือด้านการบริหาร
และบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.90) ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.84) และน้อยที่สุด
คือด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.73) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติของบุคลากรโดยภาพรวม 
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
ระดับทัศนคติ ล าดับ 

Mean S.D. แปลผล 
1. ด้านการให้บริการต่อประชาชน 4.00 .514 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 8.78 .794 มาก 4 
8. ด้ารการบริหารและบุคลากร 8.90 .654 มาก 2 
4. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ 8.14 .106 มาก 8 

ภาพรวม 3.87 .572 มาก  
 
จากตารางที่ 1 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติของบุคลากร โดยภาพรวม 

พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือด้านการให้บริการต่อ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.00) รองลงมา คือ ด้านการบริหารและบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( ̅= 
3.90) ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.84) และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ 
อยู่ในระดับ มาก ( ̅=3.73) ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามเพศ  
(n=811) 

เพศ จ านวน(คน)  ̅ S.D. T Sig. 
ชาย 165 3.95 5.12 2.878 .991 
หญิง 216 3.81 .555   

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  จ าแนก

ตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม ด้านการให้บริการต่อประชาชน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารและ
บุคลากร และความมีมนุษยสัมพันธ์ 

มีค่า Sig. เท่ากับ .998, .105, .633, .233 และ.144  ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ บุคลากร เพศชายและ
เพศหญิงมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบางเมืองโดยภาพรวม ด้านการให้บริการต่อ
ประชาชน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากร และความมีมนุษยสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามอายุ  
(n=811)   

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.898 4 .841 1.065 .874 

ภายในกลุ่ม 128.084 876 .827   

รวม 124.427 810    

*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล

ต าบลบางเมืองจ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวม ด้านการให้บริการต่อประชาชน ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากร และความมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่า Sig. เท่ากับ .874, .810, .429, 
.241 และ .765 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ด้านการให้บริการต่อประชาชน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารและบุคลากร ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ที่มีอายุไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  

(n=811) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.851 4 .463 1.420 .227 
ภายในกลุ่ม 122.576 376 .326   
รวม 124.427 380    
*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ต าบลบางเมืองของระดับการศึกษาที่มีต่อบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากร และความมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่า Sig. เท่ากับ  .411, .848 และ .211 
ซ่ึงมากกว่า .05 นั่นคือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากร ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ที่มี
ระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านการให้บริการต่อประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ด้านการ
ให้บริการต่อประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่5  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
(n=811) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .444 5 .089 2.69 .930 
ภายในกลุ่ม 123.983 375 .331   
รวม 124.427 380    
*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านการให้บริการต่อประชาชน ด้านการบริหารและบุคลากร ด้านความมีมนุษย
สัมพันธ์ มีค่า sig. เท่ากับ.069, .125, .070 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ด้านการให้บริการต่อประชาชน ด้านการบริหหารและบุคลากร 
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า Sig. เท่ากับ .010 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ประชาฃนที่มีรายได้
แตกต่างกันมีทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ แตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามอาชีพ  

(n=811) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.041 5 .408 1.251 .285 
ภายในกลุ่ม 122.386 375 .326   
รวม 124.427 380    
*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อด้าน

การบริหารบุคลากร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านการให้บริการต่อประชาชน , ด้านการบริหารงบประมาณ
และด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่า Sig. เท่ากับ .894 .189, และ .218 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือประชาชนเมือง
สมุทรปราการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านการบริหารบุคลากร มีค่า Sig. เท่ากับ .044 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือประชาชนที่มีทัศนคติต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารบุคลากร แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  

(n=811) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.549 3 1.183 3.690 .012 
ภายในกลุ่ม 120.878 377 .321   
รวม 124.427 380    
*ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนก

ตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า ด้านการให้บริการต่อประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ .491 ซึ่งมากกว่า .05 
นั่นคือ ประชาชนที่มีระยะเวลาการอาศัยในชุมชน ไม่แตกต่างกัน  

ส่วนด้านภาพรวม ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากรและด้านความ    มีมนุษย
สัมพันธ์มีค่า Sig. เท่ากับ .012, .012 .008 และ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ประชาชนที่มีระยะเวลาการ
อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีทัศนคติด้านภาพรวม ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารและบุคลากร
และด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการวิจัย พบว่า 
1. เพศ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังงไว้ เนื่องจากว่า
ประชาชนทุกเพศได้รับการบริการที่เท่าเทียมกันไม่แยกปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีการใส่ใจ ดูแล ประชาชนทุกคนส่งผล
ให้มีทัศนคติไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุชา เขียนชื่น (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ผลวิจัยพบว่าประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมที่มีเพศแตกต่างกันมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 

2. อายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบล  บางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังงไว้ เนื่องจากว่า
เจ้าหน้าที่ให้การดูแลประชาชนในทุกช่วงอายุ ไม่แบ่งแยกว่าเด็กต้องปฏิบัติต่างจากผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่เห็น
ความส าคัญกับประชาชนทุกวัยเท่าเทียมกัน ประชาชนที่มีอายุ 81-40 ปีมีระดับทัศนคติมากกว่าประชาชน
ในช่วงอายุอ่ืนๆส่งผลให้มีทัศนคติมากที่สุดสอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล ศิลา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเนินทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน 

3. ระดับการศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตังงไว้ เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจดูแลประชาชนที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าได้ดีกว่าประชาชนที่จบการศึกษา
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ระดับสูงเพราะประชาชนที่จบการศึกษาระดับต่ าอาจขาดความรู้และความเข้าใจในการติดต่อขอรับบริการซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิกร ขอจุลซ้วน (2551) ศึกษาเรื่องกรณีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบว่าประชาชน  ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน 

4. รายได้ต่อเดือน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังงไว้ 
เนื่องจากว่ารายได้ของประชาชนไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติ เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครบถ้วนจึงส่งผลให้ประชาชนมีระดับทัศนคติไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 
บรรจง พัฒโนทัยและนายทศพล แก้วทิมา (2556) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.2556 ผลวิจัยพบว่าประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่
มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในห้วงเวลาปี 
พ.ศ.2556 ไม่แตกต่างกัน 

5. อาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคตติ่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังงไว้ เนื่องจากว่าการ
ดูแลประชาชนของเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้ให้ความส าคัญกับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ไม่มีการแบ่งแยกปฏิบัติแต่
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการดูแลเอาใจใส่ประชาชนทุกสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทมีทัศนคติมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปฏิพัทธ์ ชูเสน และคณะ 
(2555) ได้ศึกษา เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : กรณีศึกษาการด าเนินการในระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 - เดือนมกราคม 2555” 
ผลวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตรไม่แตกต่างกัน 

6. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ประชาชนที่ มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตังงไว้ เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจดูแลประชาชนที่ พ่ึงย้ายเข้ามาอยู่อาศัยได้ดีมากกว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นเวลานานเพราะว่าประชาชนกลุ่มนีงอาจต้องการความดูแลจากเจ้าหน้าที่มากกว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นเวลานาน ประชาชนที่อาศัยในชุมชน 11 ปี ขึงนไปมีทัศนคติมากกว่าประชาชนที่อาศัย
ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิกร ขอจุลซ้วน (2551) ศึกษาเรื่อง กรณีความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า  
ระยะเวลา    ที่อาศัยในชุมชนต่างกันประชาชน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยครังงนีง พบว่า  
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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการใส่ใจด้านบริการให้
ความส าคัญในด้านปัจจัย 4 และการบริหารงบประมาณเอืงออ านวยต่อสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านบริหารและ
บุคลากรโดยมีการประสานงานกับประชาชนในเรื่องการก าหนดนโยบายของเทศบาลและด้ านความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่หน่วยงานให้ความส าคัญเป็นพิเศษทังงในด้านของการต้อนรับ ยิงมแย้มและสถานที่ที่มีความสะอาด
พร้อมให้บริการแก่ประชาชนจึงเห็นว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีระดับทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุชา เขียนชื่น (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังวัดนครปฐม พบว่า 
ประชาชนที่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านการให้บริการต่อประชาชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าที่มีการต้อนรับ
ดี ยิงมแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยท่าทางสุภาพและให้ค าแนะน าแก่ประชาชนได้ดีเป็นกันเองไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงสถานที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาของ อนุชา เขียนชื่น (2551) 
ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตาก
ฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนที่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก  

ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
บางเมืองได้ท าตามแผนการประชุมของเทศบาลอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การเบิกงบประมาณจ านวนหนึ่งล้านบาทมา
ซ่อมแซมถนนในเขตของชุมชน จึงท าให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาของ อ านาจ ชุตินทราศรี 
ศึกษาเรื่อง “การศึกษาประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน
หนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา : กองทุนหมู่บ้านหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับ
มาก 

ด้านการบริหารและบุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
บางเมืองในด้านการบริหารจัดการชัดเจนมีความโปร่งใส ในการด าเนินงานแต่ละด้านสามารถตรวจสอบได้ 
และสามารถอธิบายด้วยเหตุผลเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น  ไว้ใจ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศบาลให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรปภัตร จันทรสาขาและกมล
ชนก ชิตรัถถา ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2556” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2556 อยู่ในระดับมาก 

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเป็นมิตร มีความเข้าใจ และให้การอ านวยความสะดวกกับประชาชน  เป็นอย่างดี เพ่ือให้
การท างานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึงน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ณพรัตน์ รักษาศิลป์ ศึกษาเรื่อง 
“คุณลักษณะพิเศษของข้าราชการต ารวจและมวลชนสัมพันธ์  ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของสถานี
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ต ารวจภูธรและประชาชนในเขตอ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะพิเศษของ
ข้าราชการต ารวจและมวลชนสัมพันธ์ ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของสถานีต ารวจภูธรและประชาชนใน
เขตอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  
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ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานของบุคลากร 
ในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เฟื่องพธู ด าสอน¹, รพีพัฒน์ จันทนินทร² 
¹สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2อาจารประจ าสาขาวิชาการบริการงานต ารวจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
Email : s59123450016@ssru.ac.th1, rapeepat.ju@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาภาวะการเป็นผู้น าของผู้บังคับบัญชาในองค์การบริการ
ส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรใน
องค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การทดสอบ
ค่า (t-test) และ (f-test) และ ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันของภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาใน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านพฤติกรรมผู้น า อยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ล าดับแรกคือบุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร 3. ระดับภาวะผู้น าที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่าระดับภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ  ตัวแปรด้านคุณลักษณะของผู้น า สามารถท านายประสิทธิภาพใน
การท างานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
ค าส าคัญ : ระดับภาวะผู้น า, ผู้บังคับบัญชา, สุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
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Abstract 

This research aimed to study leadership of administrators in Klongsok Subdistrict 
Administrative Organization, Phanom District, Suratthani Province, to study work efficiency of staffs in 
Klongsok Subdistrict Administrative Organization, Phanom District, Suratthani Province, and to study 
leadership level that affects work efficiency of staffs in Klongsok Subdistrict Administrative 
Organization, Phanom District, Suratthani Province.  The populations to collect data are 44 staffs in 
Klongsok Subdistrict Administrative Organization, Phanom District, Suratthani Province.  Research 
instrument is a questionnaire which will be used to analyze frequency, percentage, mean (X), and S.D. 
statistics. Moreover, there are t-test, f-test, and multiple regression to examine cause and effect 
relationship of leadership that affects work efficiency. 

The results show that, first, the leadership level of administrators in Klongsok Subdistrict 
Administrative Organization, Phanom District, Suratthani Province is low. Considering with each field, 
leadership behavior field has highest average, high level. Second, work efficiency of staffs in Klongsok 
Subdistrict Administrative Organization, Phanom District, Suratthani Province is in high level. 
Considering with each field, the staffs’ level of satisfaction to organization performance is highest. 
Third, leadership level that affects work efficiency of staffs in Klongsok Subdistrict Administrative 
Organization, Phanom District, Suratthani Province is factor about characteristic of administrators. Work 
efficiency can be predicted statistical significance level of .05. 

 
Keywords : leadership level, administrator, Suratthani, Klongsok Subdistrict Administrative Organization 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

มีความส าคัญต่อการบริหารราชการเพราะถือเป็นรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์
สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ในการท าหน้าที่ต่าง ๆจะต้องค านึงถึงประชาชนและต้องท าเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรและการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดแต่อย่างไรก็ตามใน
องค์กรไม่ได้มีแค่นายกอง์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นแต่จะต้องมีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เช่น นายกฯ รองนายกฯ 
ประธานสภาฯ ปลัดฯ หัวหน้าส านักปลัด ผู้น านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษาที่คอยรับเรื่องและคอย
ดูแลประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานตามล าดับ ในการที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยสิ่งที่
ส าคัญที่สุดนั่นคือบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และการที่จะน าให้องค์กรก้าวหน้านั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ตามอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาวะความเป็นผู้น าของหัวหน้าส่วนต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
อย่างยิ่งที่จะศึกษาภาวะการเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 
ตามล าดับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของบุคคลากรในองค์กร เพ่ือที่จะน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาภาวะการเป็นผู้น าของผู้บังคับบัญชาในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริการส่วน

ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบล

คลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 44 คน การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 
2562 – เมษายน 2562 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะการเป็นผู้น าของหัวหน้าส่วนต่างๆในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์

ธานีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฏีภาวะผู้น า 
Bass (1985 ชัยวัฒน์ ตุ่มทอง 2548 : 27) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้ตาม 

โดยผู้น าต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตามให้สามารถปฏิบัติเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยจะท า
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความเชื่อ และความต้องการของผู้ตามจากระดับต่ าไประดับสูง  สร้างวิสัยทัศของ
เป้าหมายและแสดงออกอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ตามได้เห็นวิธีการที่จะท างานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544 อ้างถึงใน พชร วงษ์แก้ว 2557 : 7) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหมายถึง สภาวะหรือ 
ศักยภาพความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลในการด าเนินภารกิจต่างๆการสร้างกระบวนการ เพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืน ให้
ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไป ตามแผนงานและจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 

นิธิพร ลิ่มประเสริฐ(2559 อ้างถึงใน มนตรี ประชากรธัญญกิจ 2558 : 19)  ภาวะผู้น า หมายถึง
กระบวนการล าวิธีการที่ผู้น าใช้อิทธิพลที่ตนมีในการโน้นน้าวหรือ ชักจูงใจผู้ตามจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัว
ผู้น า เพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น า  
Mitchell and Larson (1987 การเพ่ิมศักยภาพภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน 2552 : 79) ได้

แบ่งลักษณะภาวะผู้น ามี 3 ลักษณะดังนี้  
1. ภาวะความเป็นผู้น าในลักษณะที่เป็นกระบวนการซึ่งเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลของผู้น าต่อผู้ตามและ

ต่อเพ่ือร่วมงานในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานได้ปฏิบัติงานตามที่ผู้น าต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายของ
หน่วยงานเป็นเป้าหมาย ดังนั้นผู้น าที่ได้ต าแหน่งโดนการแต่งตั้ง เช่น อธิการบดี หัวหน้างาน หือผู้จัดการอาจเป็นผู้
ที่ไม่มีภาวะความเป็นผู้น าเลยก็ได้ และในทางกลับกันผู้ที่มีภาวะการเป็นผู้น าอาจเป็นผู้ที่ไม่มีต าแหน่งที่เป็นทางการ
ก็ได้ แต่เป็นบุคคลซึ่งมีอิทธิพลจนสามารถท าให้บุคคลอ่ืนๆชื่นชอบคล้อยตามความคิดเห็นและร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติงานให้ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจเต็มความสามารถ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1343 

2. ภาวะความเป็นผู้น าในลักษณะที่มีระดับความชอบธรรม ภาวะผู้น าในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เมื่อผู้ตามและ
เพ่ือร่วมงานในหน่วยงานยินยอมให้ผู้น าใช้อิทธิต่อตัวเขาด้วยความเต็มใจเพราะมีความชื่นชอบและให้การยอมรับ
ในตัวของผู้น าในระดับสูง 

3. ภาวะความเป็นผู้น าในลักษณะเป็นความส าเร็จของเป้าหมาย ซึ่งภาวะความเป็นผู้น าจะถูกกล่าวอ้างถึง
เมื่อจุดมุ่งหมายของหน่วยงานประสบผลส าเร็จอย่างราบรื่น ฉะนั้นหากผู้น าไม่มีความสามารถท่ีจะน าผู้ตามและเพ่ือ
ร่วมงานท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้ แสดงว่าผู้น าไม่มีภาวะความเป็นผู้น าหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ผู้น าที่ไม่มีความสามารถในการท างาน 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (อ้างถึงใน พชร วงษ์แก้ว 2557 : 7-8) ทฤษฎีนี้เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีส่วนสนับสนุนถึงความเป็นผู้น าซึ่ง เป็นที่ยอมรับเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2447-2491 คุณลักษณะของผู้น าใน
ยุคปัจจุบัน ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) มีแรงขับสูง หมายถึง ผู้น ามีความพยายามอย่างสูงเพ่ือให้
งานประสบผลส าเร็จสูงสุด 2) มีแรงจูงใจสูง หมายถึง ผู้น ามีการจูงใจอย่าง แรงกล้า เพ่ือให้การท างานนั้นประสบ
ผลส าเร็จ 3) มีความซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้น ามีการกระท าตามอย่างที่ตนได้สัญญาไว้ มีความซื่อสัตย์เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของบุคคลในองค์กร 4) มีความ เชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ผู้น ามีความมั่นใจในความคิดของตนเองกล้าตัดสินใจ 5) 
มีความรู้ ในด้านธุรกิจ หมายถึง ผู้น ามีความรู้ ความสามารถ มีความฉลาดและมีความก้าวหน้า ทางด้านอาชีพสูง มี
ความรอบรู้และช านาญการในบริหารองค์กร 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า  
Rensis Likert จากความไม่มั่นใจในทฤษฏีคุณลักษณะ แนวทางการศึกษาภาวะผู้น าจึงเปลี่ยนมาศึกษา

ด้านพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกต่อผู้ตาม หรือ ผู้ปฏิบัติงานแทนเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้น าเป็น 4 แบบ คือ 
1 แบบใช้อ านาจ คือ ผู้บริหารใช้อ านาจเผด็จการสูง ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญ
มากกว่า 2 แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา คือ ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดย
การให้รางวัลแต่บางครั้งขู่ลงโทษ 3. แบบปรึกษาหารือ คือ ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจ  และการตัดสินใจแต่ไม่
ทั้งหมด  จะใช้ความคิดและความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 4  แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือผู้บริหารให้
ความไว้วางใจ และเชื่อถือผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ   มีการให้รางวัลตอบ
แทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม 

ทฤษฎีตามสถานการณ์  
Fiedler ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน คือ 1. ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ระดับของการให้ความนับถือ ความมั่นใจและความไว้วางใจที่ผู้ตามและเพ่ือร่วมงานมีต่อผู้
แสดงภาวะความเป็นผู้น า สะท้อนถึงการยอมรับในตัวผู้น า นอกจากนี้แล้วการใช้อิทธิพลของผู้แสดงภาวะความเป็น
ผู้น าจะเกิดผลเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับของผู้ตามและเพ่ือร่วมงาน 2.โครงสร้างของงาน มีความ
ชัดเจนของงานและองค์ประกอบต่างๆของงานได้แก่ การแบ่งงานออกเป็นย่อยๆ ระบุหน้าที่ชัดเจน งานที่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของงานอ านาจของผู้น าจะลดลง แต่ถ้างานใดต้องใช้ความคิด  การวางแผน ผู้น าจะ
มีอ านาจมากขึ้น 3. อ านาจของผู้น า  ผู้น าที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่เห็นงานส าคัญที่สุดแต่ถ้าผู้น าที่จะท าเช่นนี้ได้ผู้น าต้องมี
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อ านาจและอิทธิพลมากแต่ถ้าผู้น ามีอิทธิพลหรืออ านาจไม่มากพอจะกลายเป็นผู้น าที่เห็นความส าคั ญของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้น าและผู้ตามมากกว่าเห็นความส าคัญของงาน 

ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป  
เบิร์นส์ (Burns) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะความเป็นผู้น าเชิงเป้าหมายเป็นวิธีการที่ผู้บริหารจูงใจ    

ผู้ตามให้ปฏิบัติตามที่คาดหวังไว้ ด้วยการระบุข้อก าหนดงานอย่างชัดเจน และให้รางวัลเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับ
ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของผู้ตาม การแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้สมาชิกพึงพอใจในการท างานร่วมกันเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของงาน ความเป็นผู้น าเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่
ผู้บริหารจะใช้ความเป็นผู้น าแบบนี้ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งที่
ค่อนข้างสั้นแต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามี
การแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศดังนั้นวิธีที่จะท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จสูงสุดคือผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ธรรมชาติของความเป็นผู้น าว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้น ากับอ านาจที่มีส่วน
สัมพันธ์กับผู้น าและผู้ตามอ านาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าจัดการบริหารทรัพยากรโดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้
ตามเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ความเป็นผู้น าจะเกิดขึ้นเมื่อการบริหารจัดการท าให้เกิดแรงจูงใจ  และน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจต่อผู้ตาม 

ทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
Herbert A. Simon (1960 อ้างถึงใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ 2557 : 12) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet คือ พิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิต
ลบด้วยปัจจัยน าเข้าและเป็น การบริการของราชการและองค์กรของรัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียน สูตรได้ดังนี้  

E= O-I/S E= Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน  
O= Output คือ ผลผลิตหรือท่ีได้รับออกมา  
I= Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป 
 S= Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงในไพบูล ตั้งใจ 2554 : 7) ความหมายถึง ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดย

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ พิจารณาคือ1) ประสิทธิภาพในมิติของ
กระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม 
2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร 
ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและให้บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับการบริการ   

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ หมายถึง (อ้างถึงในไพบูล ตั้งใจ 2554 : 8) การวัดผลการท างาน ขององค์กรนั้นว่า
ท างานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน  ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน 
เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน 
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ประสิทธิภาพและในการท างาน
ของบุคลากรในองค์กร 

 

สมพงษ์ เกษมสิน (2526 อ้างถึงใน เมธีไพรชิต 2556 : 25) ได้น าแนวคิดของแฮริงตันอีเมอร์สัน 
(Harrington Emerson) ที่เกี่ยวกับ หลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ 12 ประการดังนี้  1. ท าความเข้าใจและ
ก าหนดแนวความคิดในการท างานใหก้ระจ่าง 2. ให้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพ 7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่าง
ทั่วถึง 8. งานส าเร็จทันเวลา 9. ผลงานได้มาตรฐาน 10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 11. ก าหนด
มาตรฐานที่สามารถเป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้ 12. ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 

Peters (อ้างถึงใน เมธี ไกลชิต 2556 : 26) ถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
องค์การว่ามีดังต่อไปนี้คือ 1. กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดภารกิจ การพิจารณา
จุดอ่อนจุด แข็งภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคภายนอก 2. โครงสร้าง (structures) การมีโครงสร้างองค์การที่
เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ระบบ (systems) ระบบขององค์การช่วยท าให้
บรรลุเป้าหมาย 4. แบบ (styles) แบบของการบริหารของผู้บริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 5. บุคลากร 
(staff) ผู้ร่วมงาน 6. ความสามารถ (skill) 7. ค่านิยม (shared values) ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร 

กรณีศึกษา : องค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถาม  
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งหมด 44 คน  

 

ทฤษฎีภาวะผู้น า 

   1.คุณลักษณะของผู้น า 

   2.พฤติกรรมของผู้น า 

   3.ผู้น าตามสถานการณ์ 

   4. ผู้น าเชิงปฎิรูป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple   Regression) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีอายุ 41 – 50 ปี   

คิดเป็นร้อยละ 40.9 จ านวน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 มีประสบกาณ์ใน
การท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 43.2  

2. ระดับภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมพบว่าระดับภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาในการท างานของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านพฤติกรรมผู้น า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมา ด้านคุณลักษณะ
ของผู้น า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01  ด้านผู้น าตามสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย3.95  ด้านผู้น าเชิง
ปฏิรูป อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93  และน้อยที่สุดคือด้านประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.90  

ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ล าดับแรกคือบุคลากร
ในองค์กรมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร ( ̅ = 3.95) รองลงมาคือบุคลากรในองค์กรกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน ( ̅  = 3.93) สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
( ̅ = 3.91) ผลงานขององค์กรมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ( ̅ = 3.89) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือบุคลากรในองค์กรสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ( ̅ = 3.86) 

ระดับภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ตัวแปรด้านคุณลักษณะของผู้น าสามารถท านายประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ส่วนตัวแปรด้านพฤติกรรมของผู้น า ด้านผู้น าตามสถานการณ์ ผู้น าเชิงปฎิรูป สามารถท านายประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ้งตัวแปรทั้ง 4 สามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพได้ร้อยละ 
62.8 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตัวแปร b β t Sig. 
ด้านคุณลักษณะของผู้น า (x1) .404 .399 2.406 .021 
ด้านพฤติกรรมของผู้น า (x2) -.289 -.303 -1.773 .084 
ด้านผู้น าตามสถานการณ์ (x3) .382 .377 1.919 .062 
ผู้น าเชิงปฎิรูป (x4) .340 .380 1.967 .056 
R = .814ª SEest= .39944  F =19.137  
R² = .628 a = .618  Sig = .000  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าที่ส่งผลกับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้น าส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การท างานของบุคลากรในองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (ชัยวัฒน์ ตุ่มทอง 2548 : 29) ที่
ได้อธิบายไว้ว่า คุณลักษณะของผู้น ามีความสัมพันธ์กับงานซึ่งประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง การสร้างความ
ไว้ใจ ลักษณะเด่นของผู้น าที่มีต่อผู้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด เป็นคนกล้าแสดงออก มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ มีความกระตือรือร้น มีอารมณ์ขัน ดูอบอุ่นมีความเอ้ืออารี มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด
และความกดดัน รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการท างานกับผู้อ่ืน สามารถยืดหยุ่นได้ มีควากล้าหาญ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Elton Mayo (1933) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ประสิทธิภาพในการ ท างานเป็นทีมจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้น าซึ่งอาจเป็นหัวหน้า หรือผู้บริหารในหน่วยงานนั้นมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การท างานเป็นทีมนอกจากจะช่วยให้
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พ่ึงพา อาศัยซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร วงษ์แก้ว (2557 : 66) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมภายในองค์กรของ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยภาวะผู้น าด้านบุคลิกภาพ หรือ
ด้านคุณลักษณะนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมภายในองค์กรมากที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ มนตรี ประชากรธัญญกิจ (2558 : 61) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น าที่มีผลต่อ ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าที่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของบริษทั บางกอก โคมัตสุเซลส์ จ ากัด
คือด้านการเป็นผู้น าภายใต้ กรอบจริยธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรพัฒนาความรู้ของผู้บังคับบัญชาให้มีความหลากหลายในทุกๆด้านเพ่ือที่จะได้น าความรู้มาพัฒนา

องค์ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆ ด้าน 
2. ควรเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจใน

สถานการณ์เร่งด่วนให้มากยิ่งขึ้น 
3. ผู้น าควรก าหนดเป้าหมายในการท างานต่างๆให้ชัดเจนและมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆอย่างเด็ดขาด 
ข้อเสนอในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือจะได้น าไป

พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลายๆด้าน 
2. ควรมีการศึกษาในองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาให้องค์กรมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การ

บริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จไปได้ด้วยดีนั้นก็เพราะว่าได้รับความกรุณาจาก
ลายท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะ อาจารย์ รพีพัฒน์ จันทนินทร ที่ได้สละเวลาให้
ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ซึ้งผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ่งในความกรุณาของ
ท่านเป็นอย่างมากจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณนายกองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาย ธีรยุทธ แต่ง
นวล และบุคลากรในองค์การบริการส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเป็นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น า ท าให้ได้ผลการศึกษาในเรื่องนี้สามารถน าไป
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอบคุณพระคุณแม่ คุณยาย ที่ได้คอยให้ก าลังใจ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนอยู่เสมอ 
รวมทั้งเพ่ือนๆที่อยู่เคียงข้างฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันจนท าให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมี
สิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพรากประการใดผู้ศึกษาต้องขออภัยเป็นอย่างสูง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาศักยภาพลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะ
อุทกวิทยาด้วยแบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข เพ่ือน้ามาวิเคราะห์หาศักยภาพของลุ่มน ้า  โดย
งานวิจัยนี ได้น้าข้อมูลแบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model-DEM) เพ่ือ
ศึกษารูปร่างความหนาแน่นของเส้นทางน ้าแห่งนี  ท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้า ผลการศึกษา
พบว่าแบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศเชิงเลขในปี 2557 พบว่าบริเวณลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก มีลุ่มน ้าย่อย
ทั งหมด 11 ลุ่ม โดยลุ่มน ้า KL03 ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ KL04 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ได้ค่าการจัดล้าดับความส้าคัญอยู่ที่ 4.57 และ 4.85 ตามล้าดับ ซึ่งมีศักยภาพระดับปานกลาง เนื่องจาก
มีความหนาแน่นของเส้นทางน ้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยรูปร่างของพื นที่ลุ่มน ้ามีลักษณะเป็นแบบการ
ขยายตัวเป็นวงกลมเนื่องจากค่า Re การขยายตัวของรูปร่างมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งเมื่อตามเกณฑ์แล้วจึงมีรูปร่าง
เป็นวงกลม ส่วนพื นที่ลุ่มน ้า KL10 ซึ่งอยู่ในแนวเหนือใต้ ได้ค่าการจัดล้าดับความส้าคัญอยู่ที่ 6.64 มีศักยภาพ
ต่้าที่สุด เนื่องจากความหนาแน่นของเส้นทางน ้าอยู่ในระดับต่้าที่สุด โดยการระบายน ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี ซึ่ง
ลักษณะของรูปร่างพื นที่ลุ่มน ้าเป็นแนวยาว จากที่สูงลงสู่ที่ต่้า  
 
ค้าส้าคัญ : พื นที่ลุ่มน ้า, การจัดล้าดับความส้าคัญ, ลุ่มน ้าแก่งละว้า – ห้วยจิก ขอนแก่น 
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Abstract 

The objective of the study was to analyze the hydrological characteristics by using 
the digital elevation model to analyze the potential of the basin. Digital Elevation Model 
(DEM) with hydrology tools in Geographic Information System was used for data analysis to 
find the hydrological characteristics of the basin by studying the shape and density of the 
drainage and water routes in 2014 and to analyze the potential of Kaeng Lawa - Huai Chik 
basin by prioritizing the basin. The findings indicated that the digital elevation model in 2014 
surveyed during 23 September 2014 with a spatial resolution of 30 meters in Kaeng Lawa - 
Huai Chik basin had 11 sub-basins which cover an area of nine districts namely Ban Haet, Kut 
Rang, Non Sila, Ban Phai, Phon, Mancha Khiri, Chonnabot, Waeng Noi and Waeng Yai. The 
basin shape was similar to a paddle-shaped square which expanded in a long line and most 
of the drainage density was poor, which may cause flooding in those areas. 
 
Keywords : Watersheds, Prioritization, Kaeng Lawa - Huai Chik Khon Kaen  
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บทน้า 
การศึกษาศักยภาพลุ่มน ้านี  เป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้เข้าใจถึงการเกิดลักษณะของอุทกวิทยาลุ่มน ้าที่

เกิดขึ น โดยจะท้าการศึกษารูปร่าง ทิศทางการไหล พื นที่การสะสมตัวของน ้าในล้าน ้า  เพ่ือใช้ในการท้าความ
เข้าใจถึงลักษณะการส่งผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในบริเวณลุ่มน ้าแก่งละว้า -ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น โดย
ลักษณะรูปร่างของพื นที่ลุ่มน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการท้าให้เกิดน ้าท่วมมาก  หรือน้อยแตกต่างกัน (สมโชติ
พุทธชาติ , 2558) และมีความสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาจัดการเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ โดยจัดระบบน ้าชุมชนที่เหมาะสม
พร้อมทั งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พื นที่ต้นน ้า พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่พักน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ ให้มีปริมาณศักยภาพ
พอเหมาะต่อการใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในแผนการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม กา ร
บริหารจัดหาและใช้น ้าที่ได้ที่มีอย่างสมดุลกับพื นที่ (ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ , 2561) 

การศึกษาถึงลักษณะของลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื นที่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อ
วันที่31 สิงหาคม 2562  โดยได้รับอิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลท้าให้เกิดฝนตก
หนักเป็นเวลานานซึ่งการเกิดอุทกภัยในครั งนี ถือเป็นอุทกภัยครั งใหญ่ในรอบ 40 ปี สร้างความศูนย์เสียทั งชีวิต
และทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี จึงเล็งเห็นความส้าคัญในการศึกษาลักษณะของลุ่มน ้า จึงได้น้าเอาข้อมูลแบบจ้าลอง
ความสูงของภูมิประเทศเชิงเลขมาท้าการวิเคราะห์ลักษณะของลุ่มน ้า โดยน้าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มาประยุกต์ใช้(คธาวุฒิ ไวยสุศรี , 2562) 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า -ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น ด้วยแบบจ้าลอง

ความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
2.  เพ่ือจัดล้าดับศักยภาพของอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน ้า (Physical features of the watershed) 
 ลุ่มน ้า (Watershed) หมายถึง พื นที่ทั งหมดซ่ึงน ้าท่าผิวดินที่เกิดจากฝนที่ตกลงบนพื นที่นี จะไหลออกสู่
ทางออก (วราวุธ วุฒิวณิชย์ และคณะ, 2550) องค์ประกอบที่ส้าคัญที่เก่ียวข้องกับลุ่มน ้า ได้แก่ พื นที่รับน ้า เส้น
แบ่งเขตลุ่มน ้าหรือสันปันน ้า โครงข่ายล้าน ้าที่มาจากพื นที่รับน ้า น ้าผิวดิน เช่น ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า พื นที่ชุ่ม
น ้า เป็นต้นน ้าใต้ดิน และทางออก ซึ่งเป็นจุดรวบน ้าให้ไหลผ่านทางออกจุดเดียวกัน ลุ่มน ้าเป็นพื นที่ซึ่งรวบรวม
น ้าฝน (USGS, 2018) 
 ประเภทของลุ่มน ้ายังสามารถจัดแบ่งตามรูปร่างได้ ได้แก่ ลุ่มน ้ารูปสี่ เหลี่ยมจั ตุรัส (Square 
Watershed) ลุ่มน ้ารูปสามเหลี่ยม (Triangular Watershed) ลุ่มน ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular 
Watershed) ลุ่มน ้ารูปวงรี (Oval Watershed) ลุ่มน ้ารูปใบเฟิร์น (Fern Leaf Shaped Watershed) ลุ่มน ้า
รูปใบปาล์ม (Palm Shaped Watershed) ลุ่มน ้ารูปหลายเหลี่ยม (Polygon Shaped Watershed) และลุ่มน ้า
รูปวงกลม (Circular Watershed) เป็นต้น (อุทกวิทยา , 2561) 
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 ด้วยพื นที่ลุ่มน ้า ที่มีความแตกต่างของพื นที่ภูมิประเทศของพื นที่ลุ่มน ้า ขนาดของพื นที่ลุ่มน ้าความยาว
และความกว้างของพื นที่ลุ่มน ้าโดยเฉลี่ยระดับความสูงความลาดชันของล้าน ้า  และลุ่มน ้าล้วนมีอิทธิพลต่อการ
เกิดน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้า เมื่อมีฝนตกหนัก ชนิดของดิน สภาพพืชที่ขึ นปกคลุมพื นที่และความเสื่อมโทรมของ
พื นที่ลุ่มน ้าก็มีผลต่อการท้าให้เกิดน ้าท่วมในบริเวณพื นที่ลุ่มแม่น ้าได้  (สมโชติ พุทธชาติ , 2558) 

 
รูปที่ 1 พื นที่ลุ่มน ้า  (ยุพเรศ สิทธิพงษ์ , 2559) 

 
ระบบอุทกวิทยาลุ่มน ้าและการวิเคราะห์พื นที่ลุ่มน ้า  
  โดยใช้แนวคิดจาก (Horton,1954) ในเรื่องการจัดล้าดับการไหลตามธรมชาติของน ้า โดยจะให้
ความส้าคัญกับล้าน ้าสายหลักมากท่ีสุด โดยการจัดระบบล้าน ้า โดยเริ่มจากต้นน ้าสาขาปลายสุดก้าหนดให้เป็น
ทางน ้าล้าดับที่ 1 เมื่อล้าดับที่ 1 สองสายมารวมกันจะเป็นล้าดับที่ 2 และเม่ือล้าดับที่ 2 สองสายมารวมกันก็จะ
เป็นล้าดับที ่3 และ 4 ไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดสุดท้ายของพื นที่ลุ่มน ้านั น ๆ  นอกจากนั นยังได้ศึกษาการค้านวณค่า
ต่าง ๆ เช่น ความยาวของล้าน ้า (Stream Length) ขนาดของพื นที่รับน ้า (Watershed area) รูปร่างพื นที่รับ
น ้า (Watershed shape) (ยุพเรศ สิทธิพงษ์ , 2559) 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
พื นที่ศึกษาตั งอยู่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดมหาสารคาม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย ครอบคลุมอ้าเภอกุดรัง อ้าเภอบ้านแฮด อ้าเภอโนนศิลา อ้าเภอชนบท อ้าเภอบ้านไผ่ อ้าเภอพล อ้าเภอ
มัญจาคีรี อ้าเภอแวงน้อย อ้าเภอแวงใหญ่ ลักษณะของพื นที่ศึกษาเป็นพื นที่ลุ่มสลับดอน ลักษณะเป็นคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อย มีบางแห่งเป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ  
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รูปที่ 2 พื นที่ศึกษาบริเวณลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น 
 
1. การศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื นฐานเกี่ยวกับอุทกวิทยาลุ่มน ้า(watershed hydrology) ศึกษางานวิจัย
และกรณีศึกษา เพื่อหากรอบการขั นตอนในการศึกษาวิจัย 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดวิธีการวิจัย 
 
2. การวางแผนการรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพจากภาพถ่ายดาวเทียม RADASAT (U.S.Department of the 
Interior & U.S. Geological Survy,2017) ในช่วงปี 2014 (พ.ศ.2557) ความละเอียด 30x30 เมตรโดยที่
เลือกใช้ภาพถ่ายดาวเทียม RADASAT เนื่องจากภาพมีความคมชัดและไม่มีเมฆมาบดบังท้าให้ได้ภาพที่ชัด 

 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลที่ได้น้ามาศึกษาวิเคราะห์ 

ข้อมูล ปี ลักษณะข้อมลู แหล่งข้อมลู 
ข้อมูลภูมิประเทศ 
แบบจ้าลองรายละเอียดเชิงเลข 
(DEM) ความละเอียด 30 เมตร 

23 กันยายน 
2557 

Grid https://ers.cr.usgs.gov/ 

 
3. ขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ลักษณะอุทกวิทยาลุ่มน ้า โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา โดยน้าเข้าข้อมูล
แบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั นไปที่เครื่องมือ Hydrology เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับน ้า เลือกค้าสั่ง Fill เพ่ือปรับแก้
ข้อมูล เพ่ือที่จะได้เห็นลักษณะพื นผิวภูมิประเทศ ที่ดูราบเรียบมากขึ นหลังจากนั นน้าข้อมูล DEM  มาวิเคราะห์
ด้วยค้าสั่ง Flow Direction เพ่ือหาทิศทางการไหลของน ้า ต่อมาก็จะต้องหาพื นที่การไหลสะสมของน ้า โดยใช้
ค้าสั่ง Flow Accumulation ในการวิเคราะห์ หลังจากนั นจะต้องท้าการ Sink เพ่ือเชื่อมต่อเส้นน ้าไม่ให้เส้นน ้า
ขาดหายไป ล้าดับถัดมาคือการวิเคราะห์หาเส้นทางน ้าโดยใช้เครื่องมือ Stream order และใช้เครื่องมือ 
Stream to Feature ในการเเยกเส้นน ้า ล้าดับสุดท้ายคือการหา Watershed หรือพื นที่รับน ้า เพ่ือที่ต่อไปจะ
ได้ท้าการหา Sub – Basin หรือ ลุ่มน ้าย่อย และจะได้น้าไปเข้าสมการและวิเคราะห์ลักษณะของลุ่มน ้าต่อไป 
โดยท้าการค้านวณหาศักยภาพการจัดล้าดับของลุ่มน ้าด้วยวิธีการเข้าสูตรสมการทุกตัว ดังตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2  สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของลุ่มน ้า 
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4. จากตารางที่ 2 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของลุ่มน ้า มีทั งหมด 14 สมการโดยแต่ละ
สมการเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของลุ่มน ้าเช่น Dd คือการหาความหนาแน่นของการระบายน ้า Re คือการหา
การขยายตัวของลุ่มน ้า Ff คือการหาลักษณะของรูปร่างของพื นที่ Rn คือการหาศักยภาพการเกิดน ้าท่วมฉับ
พลับ Ihyp คือการหาการกัดเซาะของลุ่มน ้าและท้าการค้านวณหาผลลัพธ์ตามสมการข้างต้น 

 
ตารางท่ี 3  ตัวก้าหนดการจัดล้าดับความส้าคัญ 

ตัวก้าหนดการจัดลา้ดบัความสา้คัญลุม่น ้าแก่งละวา้-ห้วยจิก 
ค่าก้าหนด ระดับความส้าคัญ 

<3.0 สูงมาก (VH) 
3.01-4.0 สูง (H) 
4.01-5.0 ปานกลาง (M) 
5.01-6.0 ต่้า (L) 

>6.1 ต่้ามาก (VL) 

 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 สรุปการจัดล้าดับความส้าคัญของข้อมูลพื นที่ มีการระบายน ้า การไหล ขนาดรูปร่างของลุ่มน ้าอยู่ใน
ลักษณะที่มีการระบายอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางไปจนถึงระดับต่้าที่สุด จึงแสดงให้เห็นถึงการดูแลการจัดการ
พื นที่บริเวณลุ่มน ้านี ไม่ดี อาจจะส่งผลท้าให้เกิดอุทกภัยขึ นได้ 
 การวิเคราะห์หาข้อสรุปและแนวทางในการการบูรณาการทางอุทกวิทยาลุ่มน ้าการจัดล้าดับศักยภาพ
ลุ่มน ้าจากผลการวิจัยทั งสองส่วนได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มน ้า และการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก ท้าให้สามารถน้าไปต่อยอดในการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุทกภัยมี
ความสอดคล้องกันกับพื นที่ปัจจุบัน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า -ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น ด้วย
แบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ด้วยการค้านวณตามสูตรสมการตามตารางที่ 2  พบว่า
ลักษณะของลุ่มน ้าย่อย KL03 และKL04 มีการขยายตัวตามเกณฑ์ของรูปร่างมีค่ามากกว่า 1 จึงมีลักษณะที่
คล้ายวงกลม ความหนาแน่นของการระบายน ้าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน KL10 มีการขยายตัวตามเกณฑ์ของ
รูปร่างอยู่ในลักษณะเป็นแนวยาวตั งแต่เหนือ-ใต้ ความหนาแน่นของการระบายน ้าอยู่ในระดับต่้าที่สุด 
 2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่นโดยการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของลุ่มน ้า ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการระบายน ้าของลุ่มน ้าย่อยทั ง  11 
ลุ่มน ้า โดยลุ่มน ้าที่มีการระบายน ้าที่ดีนั นไม่ปรากฏในการจัดล้าดับความส้าคัญในครั งนี  แต่การจัดล้าดับ
ความส้าคัญการระบายน ้าในลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิกอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง-ต่้าที่สุด 
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ตารางท่ี 4  ผลจากการวิเคราะห์สูตรสมการ 
รูปร่างพื นฐานและปัจจัยทางสัณฐานวิทยาของลุม่น ้าย่อย 

KL A P                        T 
KL01 222.922 81.117 21.570 226.404 129 1.004 0.992 1.016 2.947 1.590 
KL02 90.861 53.919 15.800 86.471 45 1.012 0.978 0.952 7.231 0.835 
KL03 40.761 36.447 11.602 40.443 26 1.025 0.963 0.992 16.118 0.713 
KL04 29.821 32.043 8.470 33.247 18 1.031 0.947 1.115 22.031 0.562 
KL05 76.843 52.598 15.111 84.387 46 1.012 0.979 1.098 8.550 0.875 
KL06 45.196 50.967 11.954 42.924 23 1.024 0.958 0.950 14.537 0.451 
KL07 65.354 57.708 13.201 42.924 34 1.017 0.971 0.928 10.053 0.589 
KL08 108.103 70.939 18.916 60.680 55 1.010 0.982 0.925 6.078 0.775 
KL09 85.039 59.015 15.970 100.020 39 1.012 0.975 1.011 7.726 0.661 
KL10 323.515 140.467 40.059 86.013 158 1.003 0.994 0.976 2.031 1.125 
KL11 162.266 87.523 27.735 315.593 84 1.006 0.988 1.047 4.049 0.960 

 
รูปร่างพื นฐานและปัจจัยทางสัณฐานวิทยาของลุม่น ้าย่อย 

KL RHO                           
KL01 1.012 3.628 0.426 0.479 1.521 0.492 0.004 0.895 0.254 
KL02 1.034 2.707 0.393 0.364 1.584 0.525 0.004 1.056 0.226 
KL03 1.065 2.116 0.385 0.303 1.598 0.504 0.006 1.096 0.232 
KL04 1.088 2.118 0.365 0.416 1.643 0.448 0.005 2.250 0.213 
KL05 1.034 2.545 0.349 0.337 1.680 0.455 0.006 0.946 0.270 
KL06 1.068 2.195 0.219 0.316 2.123 0.526 0.008 0.912 0.236 
KL07 1.047 2.511 0.246 0.375 1.999 0.539 0.008 0.865 0.238 
KL08 1.028 2.698 0.270 0.302 1.910 0.540 0.004 1.141 0.213 
KL09 1.038 2.604 0.307 0.333 1.792 0.494 0.005 1.000 0.244 
KL10 1.018 3.207 0.206 0.202 2.187 1.881 0.003 0.840 0.069 
KL11 1.018 2.730 0.266 0.211 1.924 0.477 0.003 1.033 0.249 
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงผลลัพธ์จากสูตรสมการ 

 

 

 
รูปที่ 4 แผนที่แสดงผลลัพธ์จากสูตรสมการ 
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ตารางที่ 5  การจัดล้าดับความส้าคัญขั นสุดท้ายของลุ่มน ้าแก่งละว้า - ห้วยจิก 
การจัดล้าดับความส้าคญัขั นสุดท้ายของลุ่มน ้าแก่งละว้า - ห้วยจิก 

ลุ่ม
น ้าย่อย 

Rl Rb Dd Fs T RHO Re Rc Ff Cc Lf Gr Ihyp Rn Compound 
Parameter 

Final 
Priority 

KL01 11 2 4 10 1 11 11 11 11 1 8 9 9 4 7.35 VL 

KL02 8 6 8 7 5 6 8 10 8 2 5 7 4 7 6.5 VL 

KL03 2 9 6 2 7 3 1 9 4 3 6 3 3 6 4.57 M 

KL04 1 11 1 1 9 1 2 8 10 4 11 6 1 1 4.78 M 

KL05 5 5 2 5 4 7 5 7 7 5 10 4 7 2 5.35 L 

KL06 3 10 9 3 11 2 3 2 5 10 4 2 8 8 5.71 L 

KL07 4 8 10 4 8 4 4 3 9 9 3 1 10 9 6.14 VL 

KL08 9 4 11 8 6 8 7 5 3 7 2 8 2 10 6.42 VL 

KL09 7 7 5 6 10 5 6 6 6 6 7 5 6 5 6.21 VL 

KL10 6 1 7 11 2 9 10 1 1 11 1 11 11 11 6.64 VL 

KL11 10 3 3 9 3 10 9 4 2 8 9 10 5 3 6.28 VL 

*หมายเหต:ุ KL = ลุ่มน ้าย่อยทั งหมด, M = ปานกลาง, L = ต่้า, VL = ต่้ามาก 

 
รูปที่ 5 แผนที่ศักยภาพของอุทกวิทยาลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น 
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 จากตารางที่ 5 และรูปที่ 5 จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะศักยภาพของลุ่มน ้าบริเวณแก่งละว้า -ห้วยจิก 
จังหวัดขอนแก่นโดยที่ลุ่มน ้าย่อย KL04 ที่แสดงในตารางมีค่าน้อยอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นค่าที่น้อย
ที่สุดใน11ลุ่มน ้าและภาพท่ีแสดงในแผนที่ด้วยสีน ้าเงิน จึงแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นในการระบายน ้า พื นที่
ระบายน ้าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาการจัดล้าดับความส้าคัญทางน ้า ท้าให้รู้ถึงลักษณะของลุ่มน ้าโดยที่ลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วย
จิก มีลุ่มน ้าย่อยทั งหมด 11 ลุ่มน ้า มีลักษณะระบบของการระบายน ้าอยู่ระดับปานกลาง-ต่้าที่สุด โดยลุ่มน ้าที่
อยู่ในระดับปานกลางคือ KL03 และKL04 ซึ่งมีค่าผลรวมของการจัดล้าดับความส้าคัญอยู่ที่ 4.57 และ4.85 ค่า
ความหนาแน่นอยู่ที่ 0.992 และ1.115 ซึ่งการระบายอยู่ในระดับปานกลาง ตามล้าดับส่วนลุ่มน ้าย่อยที่อยู่ใน
ระดับต่้าที่สุดคือ KL10 มีค่าผลรวมอยู่ที่ 6.64 ค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 0.976 ซึ่งเป็นค่าที่มีการระบายน ้าต่้า
มาก ดังนั นจึงแสดงให้เห็นถึงการระบายน ้าที่ไม่ดีจนถึงต่้ามาก อาจจะส่งผลท้าให้เกิดอุทกภัย ในเขตพื นที่ลุ่มน ้า
แก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น ท้าให้การไหลของน ้าไม่ดีและอาจส่งผลท้าให้เกิดน ้าท่วมขังจนกลายเป็น
อุทกภัยหรือภัยน ้าท่วมได้ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  (Evangelin Ramani SUJATHA , 
2014) ที่ซึ่งพบว่าลุ่มน ้าย่อย Palar ที่อยู่ในลักษณะรูปร่างภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันได้ผลการศึกษาที่เหมือนกัน
แต่ค่าการจัดล้าดับความส้าคัญอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยชิ นนี ได้ท้าการวิเคราะห์ลักษณะอุทกวิทยาลุ่มน ้า และวิเคราะห์ศักยภาพลุ่มน ้า ซึ่ง
ข้อเสนอแนะสามารถน้าข้อมูลเชิงพื นที่ไปใช้ส้าหรับสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดในการศึกษาหาสาเหตุ ลักษณะ
การเกิดอุทกภัยได้ จึงต้องการการศึกษาที่สามารถน้าไปต่อยอดให้มีการพัฒนาศึกษางานวิจัย ที่บอกถึง
ผลกระทบที่ส่งผลท้าให้เกิดอุทกภัยในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น และการศึกษานี ยัง
ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุดและวิเคราะห์

แบบจ าลองที่เหมาะสมต่อการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงเกิดดินถล่มในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอาศัยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์มี 9 ปัจจัย 
ได้แก่ ความลาดชัน หน้ารับน้ าฝน ความสูงของภูมิประเทศ ชนิดหิน ความโค้งนูนของภูมิประเทศ ความโค้งเว้า
ของภูมิประเทศ ระยะห่างจากทางน้ า ระยะห่างจากถนน และระยะห่างจากรอยเลื่อน แล้วท าการสร้างแผนที่
แต่ละปัจจัยให้อยู่ในรูปแบบกริดขนาด 30x30 เมตร และแปลงข้อมูลปัจจัยให้อยู่ในรูปแบบ Excel File เพ่ือ
น าเข้าสู่กระบวนการถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุด
ประกอบด้วยปัจจัย ความลาดชัน ระยะห่างจากทางน้ า  ระยะห่างจากรอยเลื่ อน และชนิดหิน                     
โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจอยู่ที่ 67% จากนั้นน าปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแบบจ าลอง ผลการศึกษา
พบว่าแบบจ าลองนาอีฟเบย์(NB),ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน(SVM) และแรนดอมฟอเรส(RF) ให้ค่าความถูกต้อง
อยู่ที่ 57.37% 78.20% และ 79.16% ตามล าดับ 
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Abstract 

This study is aimed to analyze the most factors which affect the cause of landslide 
and also analyze the model which is suitable to the prediction of the landslide risk area in 
Dansai district, Loei province by the geographic information system (GIS) from 2013 to 2017. 
There are nine factors for analysis such as slope, slope aspect, relief, lithology, profile curve, 
plan curve, distance from the drainage, distance from the road and distance from the fault. 
Then create maps for each factor to be grid size 30x30 meters and transform data of the 
factors to Excel File to access them to the logistic regression. The research found that the 
most factors which affect the landslide are slope, distance from the drainage, distance from 
the fault, and lithology. The R - Squared values are 67%, then analyze all the factors to 
create the models. Besides, the study found that Naïve Bayes Models, Support Vector 
Machine and Random Forest  have accuracy values at 57.37%, 78.20%, and 79.16% 
respectively. 
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1. บทน า 
ดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม  

(Lee and Jones, 2004) ถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก มักเกิดในกรณีที่มี     
ฝนตกหนัก ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา ท าให้ชั้นดินอุ้มน้ าไว้ไม่ไหวจนเกิดการอ่ิมตัวและ เกิดการพังทลาย     
ของผิวหน้าดิน (ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี, 2553)  โดยดินถล่มเป็น    
ภัยพิบัติที่เกิดจากมวลดินและหินที่ไหลมาตามลาดเขา เกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของ               
แรงโน้มถ่วงของโลกโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง (ภาณุวัสน์ เขียวสลับ, 2558)  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดภัยพิบัติแผ่นดินถล่มขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้ง เมื่อเกิดฝนตกหนัก  
อย่างต่อเนื่อง การไหลบ่าของน้ าอย่างรุนแรง ได้พัดพาเอาหิน ดิน และต้นไม้ ไหลลงมาจากที่สูงเข้าปะทะ
ท าลายบ้านเรือน ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์เกิดความเสียหาย  ผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติดินถล่มใน
แต่ละครั้งจึงสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง
พังทลายจาการทับถมของเศษหินและดินที่เคลื่อนมากับการไหลของน้ า พืชผลทางการเกษตร ไร่นา    ได้รับ
ความเสียหาย อีกท้ังเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคถูกตัดขาดและถูกท าลาย (สุเพชร จิรขกุล, 2554) รวมถึง
ประเทศไทยมีน้ าเป็นต้นทุนในการตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ รวมทั้งการพัฒนา       
ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยคาดว่าในอนาคตข้างหน้า ความต้องการน้ าจะสูงมากขึ้น     
แต่ปริมาณต้นทุนท่ีมีอยู่กลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากในหลายพ้ืนที่ของประเทศยังประสบปัญหา
พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม เกิดการพังทลายของดิน จึงส่งผลให้ขาดแคลนน้ า ภัยแล้ง น้ าหลาก เป็นปัญหา
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
(ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, 2558) 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มขึ้นหลายครั้งในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 02.00 น. ได้เกิดน้ าป่าไหลหลาก
จากเทือกเขาเข้าท่วมหมู่บ้านน้ าพุง หมู่ 3 ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย อย่างหนักท าให้ เกิดดินถล่มบ้านเรือน 4 
หลังที่อยู่ปากแม่น้ าดงทิพย์ถูกกระแสน้ าซัดพังทั้งหลัง เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลด่านซ้าย ได้มีน้ าล้นตลิ่งจากล า
น้ าหมัน ท่วมบ้านเรือนราษฎรประมาณ 30 หลังคาเรือน โรงเรียนด่านซ้าย ถูกน้ าท่วมสูง 1 เมตร มีผู้เสียชีวิต 
3 ราย  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณ 20.30 น. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง มีดินถล่มในพ้ืนที่
จังหวัดเลย ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย 4 ต าบล ได้แก่ หมู่ 2 
บ้านโคกตาด ต าบลโคกงาม หมู่ 5 บ้านนาข่า ต าบลปากหมัน หมู่ 7 บ้านหนามแท่ง ต าบลด่านซ้าย และหมู่  7 
บ้านแก่งม่วง ต าบลนาดี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 300 ครัวเรือน 600 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
เวลา 18.00 น. ได้เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่หมู่ 11 บ้านแก่วตาว ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทั้ง 2 อยู่ในหมู่ 11 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2559 มีน้ าป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่หลังเกิดฝนตกอย่างหนักทั่ว
พ้ืนที่ของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นานกว่าครึ่งชั่วโมง ท าให้มีน้ าป่าที่ไหลหลากมาจากต าบลโพนสูง ลงสู่ ล า
น้ าห้วยน้ าศอกท่ีบรรจบกับแม่น้ าหมัน ท าให้ ล าน้ าห้วยน้ าศอกและล าน้ าหมันที่เคยแห้งขอดจนเห็นพ้ืนดินกลับ
มีน้ าเพ่ิมสูงขึ้น 2-3 เมตร หมู่ 9 บ้านหัวนา-แหลม ต าบลนาหอ เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีพ้ืนที่ต่ า น้ าป่าพร้อมโคลนจึง
ไหลหลากผ่านหมู่บ้านท่วมสะพานและ ถนนเข้าบ้านเรือนประชาชนโดยน้ าป่ามาไหลมาอย่างรวดเร็วแล้ว
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หายไป พบมีบ้านได้รับความเสียหาย 1 หลังและเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เกิดน้ าป่าไหลหลากและดินโคล
ถล่มเข้าที่หมู่10บ้านป่าสะแข ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 14 
ครัวเรือน (ไทยรัฐ, (2552).ข่าวดินถล่ม. จาก http://www.thairath.co.th) 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือลดหรือบรรเทา         
ความรุนแรงของภัยที่จะเกิดข้ึน รวมถึงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศอีกทั้งเพ่ือเป็น
แนวทางการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่มในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2.2 วิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ     

เกิดดินถล่มในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
ดินถล่ม (Landslide or Mass Movement) คือ การเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขา

ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกโดยอาจอาศัยตัวกลางระหว่างการพัดพา โดยปกติดินถล่มที่เกิดขึ้น       
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ “น้ า” จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยน้ าจะเป็นตัวลดแรงต้านทาน 
ในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหินและน้ าจะเป็นตัวที่ท าให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็น
ของเหลวได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปอยู่ในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่มี  
ความลาดชันต่ าก็สามารถเกิดดินถล่มได้ถ้ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดดินถล่ม โดยทั่วไปบริเวณที่มักเกิดดินถล่ม คือ 
บริเวณที่ใกล้กับแนวรอยเลื่อยที่มีพลังและมีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเป็นภูเขาสูง บริเวณที่ทางน้ ากันเซาะ  
เป็นโตรกเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่มีการผุผังของหิน
และท าให้เกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ าและมีดินที่เกิดจากการผุผังของชั้นหิน       
บนลาดเขาหนา ดินถล่มมักจะเกิดจากการที่น้ าซึมลงในชั้นดินบนลาดเขาและเกิดแรงดันของน้ าเพ่ิมขึ้นใน    
ชั้นดินโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดดินถล่ม ถูกน ามาพิจารณา โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดดินถล่มสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยกระตุ้น การศึกษาพิจารณาปัจจัยทั้งสองประเภท ได้แก่ ความลาดชัน หน้ารับน้ าฝน 
ความโค้งของพ้ืนที่ ความสูงของพ้ืนที่ ชนิดของหิน ระยะห่างจากทางน้ า ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจาก
ธรณีวิทยาโครงสร้างและสิ่งปกคลุมพื้นที่ ส าหรับปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้เกิดดินถล่ม (ส านักงาน
ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2560) 

ในการศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดดินถล่ม ในอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้แก่ 
ปริมาณน้ าฝน ความลาดชัน ระดับความสูงของพ้ืนที่ ระยะห่างจากรอยเลื่อน ระยะห่างจากทางน้ า ระยะห่าง
จากถนน และลักษณะของหิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปรียบเทียบพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ และลุ่มน้ าคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ การเกิดดินถล่ม คือ ชนิดของหิน ความลาดชัน ลักษณะของเนื้อดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและความสูงของ 
พ้ืนที่ (ภานุวัสน์, 2558) และยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาในพ้ืนที่ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล จังหวัด

http://www.thairath.co.th/
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นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบการเกิดดินถล่ม โดยการศึกษาจากปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดดินถล่ม ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน ความลาดชันของพ้ืนที่ ลักษณะทางธรณีวิทยา และการให้ระดับ
ความส าคัญทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นหลักเนื่องจากในพ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะแตกต่าง
และนอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า  การปลูกพืช
คลุมดินช่วยลดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม (ธงชัยและคณะ, 2556) และน ามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy 
Process : AHP) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความส าคัญและการหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่
ในเขตลุ่มน้ า อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (สุเพชรและคณะ, 2555) 

ในสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง หรือมีทางน้ าคดเคี้ยวเป็นจ านวนมากและลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ าฝน บริเวณที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อน ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ภูเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ มักจะมีโอกาสที่เกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์ความรุนแรงของ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในเขตพ้ืนที่ ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มักจะเกิดเป็นส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณท่ีมีภูเขาสูงและอยู่ในป่าสงวน เพราะมีประชาชนได้ลุกล้ าเข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนบนภูเขาสูง ซึ่งท าให้
ต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมหน้าดินถูกท าลายไป ท าให้ชั้นดินอุ้มน้ าไว้ไม่ไหว ส่งผลกระทบท าให้เสี่ยงต่อการ          
เกิดดินถล่มที่มีความรุนแรงสูงและสร้างความเสียหายได้ (ชลดา, 2560) 

ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines, SVM) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในงานที่เกี่ยวข้องกับการจดจ ารูปแบบตลอดจนการแก้ปัญหาการจัดกลุ่ม (Classification 
problem) (Wang et al, 2009) โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธ์ของสมการเพ่ือสร้างเส้นแบ่งแยก
กลุ่มข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกข้อมูลได้ดีที่สุด (optimal 
separating hyperplane) เมื่อเราพิจารณาข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล 2 กลุ่มดังสมการที่ 1  

     , ; 1,2,...i iD x y i m                         ……...(1)                   
 เมื่อ 

1, 2( , , } m

i i i imx x x x R    
      {1, 1}iy    โดย 1 คือ ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ -1 คือ ข้อมูลกลุ่มที่ 2  

 ซึ่งเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ SVM โดยที่ SVM นั้นมุ่งเป้าเพ่ือหาฟังก์ชันการตัดสินใจที่สามารถ
แบ่งแยกค่าท่ีไม่ทราบได้ดังสมการที่ 2  

1

( ) sign (X,X )
n

i j k

i

f x Y K c


 
  

 
                                     ……... (2) 

1 1 2 2( ) [ ( ), ( ),..., ( )]
v

T

n nx x x x        ……... (3) 
 กลุ่มข้อมูล x จากสมการที่ 3 ไม่สามารถแบ่งแยกได้สมการเส้นตรงตาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถใช้สมการเส้นตรงแบ่งแยกได้ โดยใช้เคอร์เนลฟังก์ชัน(kernel function)  

ส าหรับการใช้ SVM ในการหาความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม นั้นมีประสิทธิภาพสูงและจากผลลัพธ์ที่ 
ได้จาก SVM สามารถสร้างแผนที่ความไวต่อการพังทลายของดินถล่มได้ดี (Pham, 2016) 
 นาอีฟเบย์ (Naïve Bayesian, NB) คือ เครื่องจักรการเรียนรู้ที่อาศัยหลักการความน่าจะเป็นตาม
ทฤษฎีของเบย์ (Bayes Theorem) ซึ่งมีอังกอริทึมที่ไม่ซับซ้อน เป็นขั้นตอนวิธีในการจ าแนกข้อมูล โดยการ
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เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาสร้างเงื่อนไขการจ าแนกข้อมูลใหม่ หลักการของนาอีฟเบย์ใช้ในการค านวณหา
ความน่าจะเป็นในการท านายผล เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาแบบจ าแนกประเภทที่สามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ได้ จะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือใช้ในการสร้างเงื่อไขความน่าจะเป็นส าหรับแต่
ละความสัมพันธ์เหมาะกับกรณีของเชตตัวอย่างที่มีจ านวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอย่างไม่ขึ้น
ต่อกัน โดยก าหนดให้ความน่าจะเป็นของข้อมูลเท่ากับสมการ  

 

 แรนดอมฟอเรส (Random Forest, RF) คือ การการท าแผนภาพต้นไม้ (Decision Tree) สร้างโมเดล
ขึ้นมาหลายๆ โมเดลโดยวิธีการสุ่มตัวแปรและใช้คุณสมบัติที่ต่างกันในการสอน แล้วน าผลที่ได้แต่ละโมเดล   
มารวมกันพร้อมนับจ านวนที่มีจ านวนซ้ ากันมากที่สุด สรุปออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ าย วิธีการของ Decision 
Tree คือ เทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ในลักษณะเป็นโครงสร้างต้นไม้ ภายใต้ ต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด (node)   
ซึ่งแต่ละโหนดจะมีเงื่อนไขของคุณลักษณะเป็นตัวทดสอบ กิ่งของต้นไม้ (branch) แสดงถึงค่าที่เป็นไปได้ของ
คุณลักษณะที่ถูกเลือกทดสอบและใบ (leaf) ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการพยากรณ์ ซึ่งข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ     
ให้ผลพยากรณ์ที่แม่นย าและเกิดปัญหาค่าความผิดพลาดน้อย RF ได้น ามาใช้ในการศึกษาหาพ้ืนที่การเกิดดิน
ถล่ม มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการท านายการเกิดดินถล่มซึ่งมีแนวโน้มในการท านายที่ถูกต้อง 
ส าหรับการท าแผนที่ความไวต่อการเกิดดินถล่มและยังสามารถบอกความเสียหายจากการเกิดดินถล่มได้โดยใช้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มมาค านวณ (Chena, 2016)  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 พ้ืนที่ศึกษา  
 อ าเภอด่านซ้ายมีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับแขวงไซยะบูลี  (ประเทศลาว) ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อ าเภอภูเรือ อ าเภอวังสะพุงและอ าเภอภูหลวง ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
และอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอ     
นาแห้ว มีพ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ระหว่างหุบเขาบางแห่งเป็นที่ราบสูงลุ่มๆดอนๆ โดยเฉพาะ
ที่ตั้งอ าเภอมีภูเขาขนาบอยู่ทั้งสามด้าน คือด้านทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีที่ราบแคบๆ            
ยาวไปทางทิศเหนือ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่ทั้งสองข้าง พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก มีภูเขาสูงมาก 
ภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขาทราย เฉลี่ยมีพื้นที่ราบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ระหว่าง   
หุบเขามีที่ราบส าหรับท านา ส่วนตามเชิงเขาเป็นที่ราบและที่ลาดเหมาะส าหรับท าไร่ ปลูกพืชต่างๆ เช่น
ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วแดง ฝ้าย ฯลฯ และปลูกพืชยืนต้น เช่นมะม่วง ล าไย มะขาม เป็นต้น พ้ืนดินเป็นดินร่วน
และดินปนทราย ตามภูเขามีป่าเบญจพรรณอยู่ท่ัวไป 
 

( ) ( )
(c )

( )

P x c P c
P x

P X
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รูปที่ 1  พ้ืนที่ศึกษาอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา 

ASTET GDEM 

แผนที่ธรณีวิทยา 

แผนที่ภูมิประเทศ 

ความลาดชัน 

หน้ารับน้ าฝน 

ความสูง 

ระยะหา่งจากทางน้ า 

ความโค้งเว้าของพื้นที ่

ชนิดหิน 

ระยะหา่งจากรอยเล่ือน 

ระยะหา่งจากถนน 

Data Preprocessing 

 

Spatial Join 

 

Grid(unit of analysis)  

Data Preprocessing 

Hotspot Analysis 

ต าบลวังยาว 

Feature Selection 
(correlation Matrix) 

 

Dataset of model 
Training By 

- Support vector 
machines (SVM) 

-  Random forest (RF) 
- Naïve Bayes (NB) 

 
Best Model 

 

Dataset for Test 
อ าเภอด่านซ้าย 

Objective 1 

Objective 2 

Landslide Scar 
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4.2 การรวบรวมข้อมูล  
   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่บริ เวณ อ าเภอด่านซ้าย      
จังหวัดเลย ในแต่ละช่วงปี ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข เพ่ือการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่ม    
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงรายการข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูล ปี ลักษณะ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมลู 

1. จุดเกิดดินถล่ม 2555-2560 Point ส านักงานธรณีกรมทรัพยากรธรณ ี
2. แผนที่ธรณีวิทยาจังหวดัเลย  
    - ลักษณะของช้ันหิน 

2556 Raster ส านักงานธรณีกรมทรัพยากรธรณ ี

3. ข้อมูลรอยเลื่อนจังหวัดเลย 2556 Line ส านักงานธรณีกรมทรัพยากรธรณ ี
4. ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ 
    - เส้นทางน้ า 
    - เส้นทางถนน 

2556 Line ส านักงานธรณีกรมทรัพยากรธรณ ี

5. ข้อมูลระดบัความสูงเชิงเลข (GDEM)  
ความละเอียดเชิงพื้นที ่30x30 เมตร 
    - ความลาดชัน (Slope) 
    - หน้ารับน้ าฝน (Aspect)  
    - ความโค้งของพื้นที่ (Curvature) 
    - ความสูง (Relief) 

2556 Raster https://earthdata.nasa.gov/ 

 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

4.3.1 รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เป็นตัวการท าให้เกิดดินถล่ม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาคือข้อมูลของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต้องมีความครอบคุลมทั้งพ้ืนที่ศึกษา ส าหรับการศึกษานี้ได้ใช้ปัจจัยที่เป็นตัวการท าให้ เกิดดินถล่ม
ทั้งสิ้น 9 ปัจจัย ได้แก่ 

ความลาดชัน (Slope) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์โดยเมื่อมีความลาดชันเพ่ิมขึ้น แรงโน้มถ่วงโลก
จะเข้ามามีบทบาท ในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ าและวัตถุต่างๆ (Ramesh and Anbazhagan, 2015) พ้ืนที่
ที่มีความลาดชันสูงมีโอกาสที่จะเกิดดินได้ง่ายกว่าพื้นที่ท่ีมีความลาดชันต่ ามีผลโดยตรงต่อระดับการเกิดดินถล่ม 
ทั้งนี้ความลาดชันของภูมิประเทศในพ้ืนที่สามารถค านวณได้จากข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ (สุภัทรา, 2560) 

หน้ารับน  าฝน (Aspect) คือ ทิศทางของหน้าความลาดชัน สามารถบ่งบอกถึงโครงสร้างของชั้นหิน
และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และอุณหภูมิ ดังนั้นหน้ารับน้ าฝนจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจ 
ท าให้เกดิดินถล่ม (Ramesh, 2015) 

ความสูง (Elevation) คือ ลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่ เป็นตัวการหนึ่งที่อาจท าให้เกิดดินถล่ม 
โดยทั่วไปแล้วพ้ืนที่ที่มีความสูงมากย่อมมีโอกาส เกิดดินถล่มได้มากกว่าพ้ืนที่ที่มีความสูงน้อยและดินถล่ม      
มีโอกาสที่จะเกิดอยู่ในช่วงความสูงที่ค่อนข้างแน่นอน (Cevik, 2003)  

https://earthdata.nasa.gov/
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ความโค้ง (Curvature) คือ เส้นที่เกิดจากการตัดกันระหว่างพ้ืนผิวกับระนาบแบบสุ่ม (Ramesh, 
2015) ซึ่งมีผลกับความเร่งและการชะลอตัวของวัตถุที่ไหลบนพ้ืนผิว เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ (Mass movement) หรือกระบวนการผุพัง (Erosion processes) (Kumar, 2015) จึงท าให้สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะทางลาดของลักษณะภูมิประเทศและการไหลได้ โดยทั่วไปแล้วความโค้งของพ้ืนที่สามารถ
จ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ โค้งนูน (Convex) โค้งเว้า (Concave) และ เส้นตรงหรือพ้ืนที่ราบ (Flat) 

ชนิดหิน ข้อมูลธรณีวิทยามีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงลักษณะของการล าดับชั้น
หิน ชนิดหิน และคุณสมบัติของหิน ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่มีผลต่อการเกิดดินถล่ม โดยระดับความอ่อนไหวต่อ
การเกิดดินถล่มจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างกัน
ของลักษณะหิน เช่น ความแข็งแรง (Strength) ความสามารถในการซึมผ่าน (Permeability) หรือการผุพัง 
(Weathering) เป็นต้น (Fell, 2008) โดยหินแต่ละชนิดเวลาผุผังจะมีความหนาของดินที่แตกต่างกันออกไป 
เนื่องจากชั้นหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังไม่เท่ากัน หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกัน เช่น หินแกรนิต
มีอัตราการผุพังสูง หินภูเขาไฟมีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต หินดินดาน – หินโคลน เมื่อผุพังจะให้
ชั้นดินเป็นดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

ระยะห่างจากทางน  า ทางน้ าเป็นปัจจัยในการท าให้เกิดดินถล่ม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ที่เป็นภูเขา ไหล่
เขามักจะมีการผุพังและถูกพัดพาลงมาตามทางน้ า อีกทั้งการที่ชั้นหินหรือดินอ่ิมตัวด้วยน้ าก็เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดดินถล่มได้เช่นเดียวกัน  

ระยะห่างจากถนน  ถนนก็เป็นหนึ่งในตัวการที่สามารถท าให้เกิดดินถล่มได้ ถ้าหากมีการสร้างถนน
ตัดไหล่เขา ท าให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงความชันหรือพ้ืนที่สัมผัสอากาศมากข้ึน ก็เป็นตัวเร่งหนึ่งที่ท าให้ชั้นหิน
หรือดินบริเวณนั้นมีการผุพังมากขึ้น และเม่ือมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้นก็อาจท าให้เกิดดินถล่มได้ง่ายขึ้น 

ระยะห่างจากรอยเลื่อน เป็นปัจจัยส่งผลกับเสถียรภาพของชั้นหินหรือดินที่แสดงถึงอัตราการผุพัง
และอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดดินถล่ม โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนที่มีพลัง 
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รูปที่ 3  แผนที่เฉพาะปัจจัย (a)Slope, (b)Aspect, (c)Elevation, (d)Profile curva, (e)Plan curva, 
(f)Lithology, (g)Distance from road, (h)Distance from stream, (i)Distance from fault 

 
4.3.2 สร้างแผนที่แต่ละปัจจัยให้อยู่ในรูปแบบตารางกริดขนาด 30x30 เมตร ด้วยโปรแกรม 

ArcGis รวมทั้งแปลงข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มให้อยู่ในรูปแบบ Excel file เพ่ือน าเข้าสู่
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กระบวนการวิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงดินถล่มในอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

4.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชันหน้ารับ
น้ าฝน ความสูงของภูมิประเทศ ความโค้งของภูมิประเทศ ความเว้าของภูมิประเทศ ชนิดหิน ระยะห่างจาก
ถนน ระยะห่างจากแม่น้ าและระยะห่างจากรอยเลื่อน มาสร้างแบบจ าลอง Logistic Regression Analysis 
โดยใช้โปรแกรม RStudio เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่ม 

4.3.4 ประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองโดยดูจากค่า R-squared หรือ (R2)  โดยค่า R2 มีค่า
ระหว่าง 0.00 - 1.00 หากใกล้เคียง 1.00 แสดงว่าแบบจ าลองมีความถูกต้องสูงมาก  

4.3.5 น าปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดดินถล่มมาวิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่
เหมาะสม   ในการคาดการณ์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากแบบจ าลองซัพ
พอร์ท เวกเตอร์แมชชีน(Support Vector Machines, SVM) แบบจ าลองนาอีฟเบย์(Naïve Bayes,NB) และ
แบบจ าลองแรนดอมฟอเรส (Random Forest, RF)  
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่ม ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
จากข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชัน หน้ารับน้ าฝน      

ความสูงของภูมิประเทศ ความโค้งของภูมิประเทศ ความเว้าของภูมิประเทศ ชนิดหิน ระยะห่างจากถนน 
ระยะห่างจากแม่น้ าและระยะห่างจากรอยเลื่อน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่ม ได้แก่ 4 ปัจจัย คือ     
ความลาดชัน ชนิดหิน ระยะห่างจากทางน้ าและระยะห่างจากรอยเลื่อน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ       
อยู่ที่ 0.67 แล้วน าไปวิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยง        
ต่อการเกิดดินถล่ม 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่มโดยแบบจ าลอง Logistic Regression 

Environmental factors Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.204 0.053 3.843 0.00148*** 

slope 0.0347 0.00151 23.003  2e-16*** 

Distance from fault -0.0000089 0.00000317 -2.806 0.005341** 
Distance from stream 0.0000784 0.0000245 3.2 0.001516** 

Lithology  0.00605 -0.00605 -2.499 0.012980* 

 
5.2 วิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด  

ดินถล่มในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
น าปัจจัยที่ได้จากการหาความสัมพันธ์สมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)  มาวิเคราะห์ 

หาแบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่อง ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองนาอีฟเบย์(NB) ,ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน
(SVM) และแรนดอมฟอเรส(RF) ให้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 57.37% 78.20% และ 79.16% ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3  แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
Step Model  AIC 
NB Y~slope+fault+stream+Lithology  57.37 

SVM Y~slope+fault+stream+Lithology  78.20 

RF Y~slope+fault+stream+Lithology  79.16 

 

รูปที่ 4  กราฟแบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
(a) Naïve Bayes Models , (b) Support Vector Machine, (c) Random Forest 

 
6. อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่มและวิ เคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสม    
ในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุด คือ            
1.ความลาดชัน เมื่อมีความลาดชันเพ่ิมขึ้น แรงโน้มถ่วงโลกจะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการไหลของน้ า 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงมีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าพ้ืนที่ที่มีความลาดชันต่ าซึ่งมีผลโดยตรงต่อระดับ
การเกิดดินถล่ม 2.ชนิดหิน เพราะความแตกต่างกันของลักษณะหิน เช่น ความแข็ง ความสามารถในการซึม
ผ่านหรือการผุพัง ต่างส่งผลท าให้เกิดดินถล่ม เนื่องจากชั้นหินแต่ละชนิดมีอัตตราการผุพังไม่เท่ากัน หินต่าง
ชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกัน เช่น หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง หินภูเขาไฟมีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียง
กับหินแกรนิต หินโคลน-หินดินดาน เมื่อผุพังจะให้ชั้นดินเป็นดินเหนียวปนทรายและมีความหนาน้อยกว่า
หินแกรนิต 3.ระยะห่างจากแม่น้ า เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดดินถล่ม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา ไหล่เขามักจะมี
การผุพังและถูกพัดพาลงมาตามทางน้ า 4.ระยะห่างจากรอยเลื่อน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับเสถียรภาพ
ของชั้นหินหรือชั้นดินที่แสดงถึงอัตราการผุพังและเป็นตัวเร่งให้เกิดดินถล่ม โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับ   
รอยเลื่อนที่มีพลัง และแบบจ าลองโมเดลที่ ให้ค่าความแม่นย ามากที่สุด 79.16%  คือ แบบจ าลอง            
แรนดอมฟอเรส (Random Forest, RF) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดดินถล่ม ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้แบบจ าลอง 
Multiple Logistic Regression พบว่าแบบจ าลองมีความเหมาะสมที่ค านวณค่า R2 ได้ 0.67 ถือว่ายอมรับได้ 
และการวิเคราะห์แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการคาดการณ์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
พบว่าแบบจ าลองนาอีฟเบย์(NB) ,ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน(SVM) และแรนดอมฟอเรส(RF)                                            

(a) (b) (c) 
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ให้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 57.37% 78.20% และ 79.16%  ตามล าดับ ท าให้แบบจ าลองมีความเหมาะสม
มากกว่าการศึกษาของ ภาณุวัสน์ เขียวสลับ (2558) ที่ใช้เทคนิคล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process, AHP) ค านวณค่าความถูกต้อง (AUC) ได้ 72.59% ที่ถือว่ายอมรับได ้ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์แบบจ าลองโมเดลในแมชชีนเลิร์นนิ่งต่อการเกิดดินถล่มยังมีอัลกอริทึมอ่ืนที่ใช้ในการ
ท านาย หากผู้ที่สนใจศึกษาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเรื่องนี้ควรศึกษาในด้านการวิเคราะห์แบบจ าลองโมเดล
ในแมชชีนเลิร์นนิ่งอ่ืนๆ เช่น แบบจ าลองเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค (Bayesian network) , โลจิสติกส์รีเกรสชั่น 
(Logistic Regression) , ฟีชเชอลีเนียดิสคริมิแนนต์อะนาไลซิส (Fisher Linear Discriminant Analysis) เพ่ือ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้สละเวลาอันมีค่าแก่
คณะผู้วิจัย เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง 
จนงานวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดีคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง      

 ขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรธรณี ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยและกรมพัฒนาที่ดิน     
ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 บทความเล่มนี้คงไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น   
คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด และวิเคราะห์

อัลกอริทึมที่มีความสามารถจ าแนกและท านายจุดเกิดไฟป่าได้แม่นย ามากที่สุด  ประกอบไปด้วยอัลกอริทึม 3 
แบบ คือ Support Vector Machine (SVM), Random forest (RF) และ Gradient boosting machine 
(GBM)  ด้วยวิธี การเรียนรู้ของเครื่องมือ (Machine learning) แบบมีผู้สอน (Supervised learning) ผ่าน
โปรแกรม RStudio  โดยใช้ปัจจัย ความสูง, ความลาดชัน, ทิศด้านลาด, ประเภทของป่า, ดัชนีผลต่างพืชพรรณ
แบบนอมัลไลซ์ (Normalized difference vegetation index : NDVI), ดัชนีความแตกต่างของน้ าแบบ
นอมัลไลซ์ (Normalized Difference Water Index : NDWI), ดัชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index : 
SMI), อุณหภูมิพ้ืนผิว (Land Surface Temperature LST ), อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณน้ าฝน ระยะห่าง
จากเส้นถนน และจุดความร้อน(Hotspot)  มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้วย การถดถอยเชิงเส้นสองตัว
แปร (Regression binary) จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร (Regression binary)  พบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมี ความสูง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ทิศด้านลาดทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศด้านลาดทิศตะวันตก,  
ป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา พบว่าอัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) นั้นมีความสามารถท านาย
จุดเกิดไฟป่าได้แม่นย าที่ โดยที่ค่าความถูกอยู่ที่ 79.06977 เปอร์เซ็นต์ โดยที่อัลกอริทึม Random forest (RF)  
นั้นมีค่าความแม่นย าอยู่ที่ 76.74419 เปอร์เซ็นต์ และอัลกอริทึม Gradient boosting machine (GBM) มี
ความแม่นย าน้อยที่สุด อยู่ที่ 72.09 เปอร์เซ็นต ์

 
ค าส าคัญ : จุดเสี่ยงไฟป่า, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, อัลกอริทึม 
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the most important casual factors for the 
incident of wildfire and the most accurate algorithms to identify and predict the wildfire 
incident. This study focused on exploring three main algorithms, namely: Support Vector 
Machine (SVM), Random Forest (RF) and Gradient Boosting Machine (GBM) using supervised 
learning as the machine learning task through RStudio program. In this study, height, slope, 
aspect, forest type, Normalized difference vegetation index (NDVI), Normalized Difference 
Water Index (NDWI), Soil Moisture Index (SMI), Land Surface Temperature (LST), temperature, 
humidity, rainfall, distance from the road line, and burned area were investigated to 
determine the relationship of factors using Binary Regression. The results of analyzing data 
with Binary Regression indicated that causal factors for the incident of wildfire were height, 
temperature, humidity, southeast aspect, west aspect, forest type: mixed deciduous forest 
and hill evergreen forest.  The results showed that Support Vector Machine (SVM) was the 
algorithm that could provide the highest accurate results for predicting wildfire incident with 
an accuracy value of 79.06977%, followed by Random Forest (RF) algorithm with an 
accuracy value of 76.74419%.  Gradient Boosting Machine (GBM) was the algorithm that 
could provide the lowest accurate results for predicting wildfire incident with an accuracy 
value of 72.09%. 

 
Keywords : Fire Forest Risk/ Support Vector Machine/Algorithm 
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บทน า 
 ภาคเหนือเป็นภูมภิาคที่มีลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ
จะเป็นพ้ืนที่ป่า ข้อมูลพื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 102,488,302.19 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 31.68 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนทีป่ระเทศไทย เมื่อดูเป็นรายภูมิภาคจะพบว่าภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่ามาก
ที่สุด จ านวน 38,533,429.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือภาคตะวันตกจ านวน 
20,108,513.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.62 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 15,750,098.53 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 15.37 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลางจ านวน 12,163,869.66 คิดเป็นร้อยละ 11.87 เปอร์เซ็นต์ ภาคใต้
จ านวน 11,207,228.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.93 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกจ านวน 4,725,162.36 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 4.61 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ป่าในประเทศไทยตามล าดับ และจากข้อมูลกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดจ านวน 9,661,526.03 ไร่คิดเป็นร้อยละ 69.82 ของจังหวัด และจากข้อมูลยัง
พบว่า อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ าเภอที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดจ านวน 1,679,106.28 ไร่ และจาก
ภาพดาวเทียม MODIS ในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ยังพบจุดไฟป่ามากที่สุดจ านวน 71 จุด และจาก
ข้อมูลพบจุดไฟป่ามากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม 
 ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีในจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่ปัญหาของการ
เกิดไฟป่านั้นไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันไม่ให้เกิดได้ ท าได้เพียงแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดไฟป่าไปแล้ว 
นอกจากนี้ไฟป่ายังเป็นปัญหาไปสู่การเกิดหมอกควันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่
นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและรายได้หลักของประเทศมากจากากรท่องเที่ยว  แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นสาเหตุที่ท าให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลงแม้จะมีการศึกษา
โดยใช้หลักการซ้อนทับของพ้ืนที่(Overlay) แต่ผลลับที่ได้ไม่สามารถท านายการเกิดพ้ืนที่ไฟป่าได้ 
 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าโดยเลือกพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากอ าเภอแม่เป็นอ าเภอที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดและพบจุดเกิดไฟป่ามากที่สุดเป็นจ านวน 71 
จุดในเดือนมีนาคม หลังจากการวิธีการวิเคราะห์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการส ารวจระยะไกลมา
วิเคราะห์โดยการน าอัลกอริทึม Support vector machine(SVM),Random forest(RF) และ Gradient 
boosting machine(GBM) โดยน าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ศึกษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ มาวิเคราะห์เพ่ือหาอัลกอริทึมที่มีความแม่นย าและถูกต้องมากที่สุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือก
อัลกอริทึมมาใช้ในการค านวณและวิเคราะห์พ้ืนทีต่่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าในพ้ืนที ่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. วิเคราะห์อัลกอริทึมท่ีมีความสามารถจ าแนกและท านายจุดเกิดไฟป่าได้แม่นย ามากท่ีสุด 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ไฟป่าหมายถึงไฟที่ปราศจากการควบคุม และสามารถลุกลามได้อย่างอิสระ แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในป่าได้แก่อินทรียวัตถุที่สลายตัวแล้วและอินทรียวัตถุที่ก าลังสลายตัว ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้ที่
แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่งสามรถเผาผลาญต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและขอบเขตการจัดการไฟป่าจึงก าหนดค านิยามของไฟป่า
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ว่า “ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่า
ธรรมชาติหรือสวนป่า”โดยไฟป่าที่เกิดจากการขึ้นจากการเผาไหม้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
ความร้อน เชื้อเพลิง และก๊าซออกซิเจน ดังนี้ 1. ความร้อน คือแหล่งความร้อนที่ท าให้เกิดไฟป่าแบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ แหล่งความร้อนตามธรรมชาติ และแหล่งความร้อนจากมนุษย์ซึ่งจุดไฟด้วยสาเหตุต่างกัน 2. 
เชื้อเพลิง อินทรียสารทุกชนิดที่ก่อให้เกิดไฟได้ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้  นตอไม้ ลูกไม้ หญ้าและวัชพืช 3. 
ออกซิเจน ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทั่วไปในป่าจึงมีออกซิเจนการะจายอยู่อย่างสม่ าเสมอในป่า โดย
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้เรียกว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมไฟ หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ไฟป่าจะ
ไม่เกิดขึ้น (พัฒนะพงษ,์ 2550) 
 จากทฤษฎีสามเหลี่ยมไฟส่งผลต่อพฤติกรรมของไฟป่า โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟป่า ที่
มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะเชื้อเพลิง ลักษณะอากาศ และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  1. 
เชื้อเพลิง ลักษณะของเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันจะมีผลให้พฤติกรรมของไฟป่าทั้งสามารถแยกลักษณะของ
เชื้อเพลิงที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟป่าได้ 4 ลักษณะ คือ 1.1 ความชื้นของเชื้อเพลิง หากเชื้อเพลิงมมีความชื้น
สูงย่อมยากต่อการติดไฟ และการลุกลามก็เป็นไปได้ช้ากว่าความชื้นต่ า 1.2 ขนาดของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงขนาด
เล็ก เช่น กิ่งไม้เล็ก ใบไม้ สามารถลุกลามได้รวดเร็วกว่าเชื้อเพลิงขนาดใหญ่เช่น ท่อนไม้ขนาดใหญ่ ไม้ยืนต้น
ตาย 1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง หากมีเชื้อเพลิงมาก ไฟย่อมมีความรุนแรง 1.4 ความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ไฟลุกลามได้เร็วหรือช้า 2. ลักษณะภูมิอากาศ ที่ส าคัญและมีผล 2.1 อุณหภูมิ มีผลต่อความ
ช้าเร็วในการแห้งของเชื้อเพลิง อุณหภูมิสูงเชื้อเพลิงย่อมแห้งได้เร็วกว่าอุณภูมิต่ า 2.2 ความชื้น ถ้าอากาศมี
ความชื้นสูง ย่อมท าให้เชื้อเพลิงมีความชื้นสูงตามไปด้วยจึงยากต่อการติดไฟ 3. ภูมิประเทศ ที่มีอิทธิพล 3.1 
ความลาดชัน เป็นตัวก าหนดอัตราความเร็ว และทิศทางของไฟ โดยปกติไฟจะลุกลามขึ้นไปตามความลาดชัน
เขาอยู่เสมอ 3.2 ทิศด้านลาด ด้านลาดชันขของภูเขาซึ่งรับแสงได้มากกว่า เชื้อเพลิงจะแห้งมากกว่าและลุกลาม
ได้เร็วกว่า (พัฒนะพงษ,์ 2550) 
 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support vector machine : SVM) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ส าหรับการ
จ าแนกประเภทหรือการจัดหมวดหมู่ข้อมูล โดยการวิเคราะห์จะเป็นแนวทางของการค านวณหาเส้นแบ่งกลุ่มที่
เป็นเชิงเส้นและ ไม่เป็นเชิงเส้นโดยพิจารณาจากจุดของข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกลุ่มเหล่านี้เรียกว่า ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์ซึ่งจะน ามาหาสมาการเส้นแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมต่อไป SVM จะมีทั้งการจ าแนก ประเภทแบบไบ
นารี เพ่ือสร้างสมาการเส้นตรงในการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม และการจ าแนกประเภทแบบหลายกลุ่ม เพ่ือ
แก้ปัญหาการจ าแนกประเภทที่มีมากกว่าสองกลุ่ม โครงสร้างของ SVM ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ การเพ่ิม
ระยะการจ าแนกมากสุด และการลดข้อผิดพลาดให้ต่ าสุด(ฌานิกา, 2561) 
 แรนดอมฟอเรส (Random Forest : RF) เป็นชุดการจ าแนกแบบไม้ตัดแต่งกิ่ง ซึ่งถูกสร้างเพ่ือน า
ข้อมูลฝึกสอนไปสุ่มเลือกตัวอย่างข้อมูลและคุณลักษณะของข้อมูลแล้วน ามาสร้างเป้นต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งมี
ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกและจะถูกน ามาใช้ทดสอบในการตัดสินใจ 
 ซึ่งจากงานวิจัยได้มีการท าวิจัยโดยหาความสัมพันธ์ โดยค่าความสัมพันธ์(R2)จะต้องมีค่า 0.6 ขึ้นไปซึ่ง
จะเป็นค่าที่ยอมรับได้ในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยค่ายิ่งไกล 1 มากเท่าไรจะยิ่งมีความสัมพันธ์กันมาก
(Moksony,1990) 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

1.1. โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และโปรแกรม RStudio version 3.6.1 
1.2. ข้อมูลจุดเกิดไฟป่า ปี 2562 
1.3. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เดือน มีนาคม ปี 2562 
1.4. ข้อมูลด้านพ้ืนที่ของอ าเภอแม่แจ่มจังหวดเชียงใหม่  (ข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขต ปริมาณน้ าฝน 

อุณหภูมิ เส้นถนน แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ )  

2. พื้นที่ศึกษา 
อ าเภอแม่แจ่มมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอ

สะเมิง อ าเภอแม่วาง และอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดกับอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศ
ตะวันตกติดกับอ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอขุนยวม และอ าเภอเมืองแม่แม่ฮ่องสอน จังหวัด 

 

 
 
 

รปู 1 พ้ืนที่ศึกษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิเคราะห์อัลกอริทึมที่มีความสามารถจ าแนกและท านายจุดเกิดไฟป่าได้

แม่นย ามากท่ีสุด โดยประกอบไปด้วยอัลกอริทึม 3 แบบ คือ Support Vector Machine (SVM), Random 
forest (RF) และ Gradient boosting machine (GBM)   โดยจะมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

 

  
 

รูปที ่2 แผนผังขั้นตอนการศึกษา 
 

 

 

Objective 1 

Objective 2 
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3.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล  
3.1.1 ชุดข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อว่า Landsat-8 OLI/TIR path 

131, row 48 ช่วงวันที่ 19 มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นช่วงที่อุณหภูมสูงที่สุดของปี 
สุ่มเสี่ยงเกิดไฟป่ามากที่สุด น าเข้ามาปรับแก้เชิงเลขในโปแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Raster calculator) 

3.1.2 ข้อมูลจุดเกิดไฟป่าช่วงเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2562 จากส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า คัดเลือกเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา  

3.1.3 ข้อมูลสิ่งปกคลุมดิน ประกอบด้วยข้อมูลประเภทป่าประเทศไทย จากกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คัดเลือกในพื้นที่ศึกษา  

3.1.4 ข้อมูลเส้นถนนประเทศไทย จาก WFPGeoNODE คัดเลือกเส้นถนนในพ้ืนที่ศึกษา แล้ว 
buffer ระยะห่างจากถนน 500, 1000, 1500, 2000 และ มากกว่า 2000 เมตร ตามล าดับ  

3.1.5 ข้อมูลภูมิประเทศ ประกอบด้วย แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข Digital Elevation Model 
(DEM) จาก  United States Geological Survey มาร้างความลาดชัน(Slope) และ ทิศ
ด้านลาด(Aspect)  ในโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

3.1.6 ข้อมูลภูมิอากาศ ประกอบ ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ าฝนรายเดือนหน่วยมิลลิเมตร ปริมาณความชื้นหน่วยเป็นเปอร์เซ็น จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ท าการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Inverse Distance Weighted (IDW) จากจุดสถานี
ตรวจวัดอากาศ 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
3.2.1 น าข้อมูลปัจจัยทั้งหมดมาจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกริดขนาด 30x30 เมตร ด้วยเครื่องมือ 

Spatial Join รวมข้อมูลปัจจัยทั้งหมดอยู่ในตารางกริดเดียวกัน  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง 

3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Logistic Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม 
RStudio ใช้การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร (Regression binary) หาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าจาก 14 ปัจจัย ได้แก่ ความสูง, ความลาดชัน, ทิศด้านลาด, 
ประเภทของป่า,  ดัชนีผลต่างพืชพรรณแบบนอมัลไลซ์ (Normalized difference 
vegetation index : NDVI), ดัชนีความแตกต่างของน้ าแบบนอมัลไลซ์ (Normalized 
Difference Water Index : NDWI), ดัชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index : SMI), 
อุณหภูมิพ้ืนผิว (Land Surface Temperature LST ), อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณน้ าฝน, 
ระยะห่างจากเส้นถนน, ปริมาณน้ าฝน, และจุดความร้อน(Hotspot)  ด้วยการถดถอยเชิงเส้น
สองตัวแปร (Regression binary) ดังสมการที่ 1  
 
                                                            (1)        
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เมื่อ  
  = จุดความร้อน 
𝑒 = ลอการิทึมธรรมชาติ มีค่าประมาณ 2.7182 
  = ค่าพารามิเตอร์ตัวแบบ 
  = ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 3 แผนที่เฉพาะปัจจัยที่หาความสัมพันธ์แล้ว (a)สิ่งปกคลุมดิน (b)ทิศด้าน (c)อุณหภูมิ (d)ความสูง 

(e)ความชื้น 
 

3.2.3 น าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยจาก การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร (Regression binary) มาวิเคราะห์
อัลกอริทึมที่มีความสามารถจ าแนกและท านายจุดเกิดไฟป่าที่ดีที่สุด  ได้แก่ Support 
Vector Machine (SVM), Random forest (RF) และ Gradient boosting machine 
(GBM)  โดยแบ่งข้อมูลพื้นที่ศึกษา เป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 ให้เป็นชุดข้อมูลการสอน(Training 
data)  และ ชุดที่ 2 เป็นข้อมูลตรวจสอบ(Test data) อัตราส่วนอยู่ที่ 70 ต่อ 30 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ น าชุดข้อมูลการสอน(Training data)  น าเข้ากระบวนการ การเรียนรู้ของ
เครื่องมือ (machine learning) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning) 
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วิเคราะห์ด้วย อัลกอริทึม 3 แบบ คือ Support Vector Machine (SVM), Random forest 
(RF) และ Gradient boosting machine (GBM)  ในการวิเคราะห์ การแบ่งประเภท 
(Classification) และท านายผล (Regression)  

3.2.4 ตรวจสอบความแม่นย าของอัลกอริทึมท้ัง 3 แบบ โดยใช้ข้อมูล ข้อมูลตรวจสอบ (Test data) 
มาการตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร (Regression binary)  พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมี
ทั้งหมด 5 ปัจจัยประกอบด้วย ความสูง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ทิศด้านลาด, ประเภทของป่า พบว่าค่า R2 
เท่ากับ 0.8093 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยที่ค่า R2 เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน (Moksony 
F, 1990) 

 
ตารางท่ี 1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าโดยแบบสมการ Logistic Regression  
TERM   ESTIMATE S TD.ERROR STAT ISTIC P.VALUE 
(INTERCEPT) 16.1 7.41 2.17 3.17e- 2 
HUMIDITY -0.674 0.051 -13.2 9.99E-28 
TEMPERATURE 0.586 0.259 2.26 2.49e- 2 
NORTHEAST -0.232 0.0639 -3.63 3.72e- 4 
EAST -0.357 0.0487 -7.33 9.36E-12 
SOUTEAST -0.235 0.0533 -4.4 1.89e- 5 
WEST 0.128 0.0816 1.56 1.20e- 1 
MONTANE FOREST -0.412 0.0545 -7.56 2.61E-12 
PINE FOREST -0.489 0.112 -4.35 2.32e- 5 
MIXED DECIDUOUS 
FOREST 

-0.164 0.0569 -2.88 4.46e- 3 

ELEVATION -0.172 0.11 -1.56 1.21e- 1 
 

ด้วยอัลกอริทึม 3 แบบ Support Vector Machine (SVM), Random forest (RF) และ Gradient 
boosting machine (GBM) พบว่าอัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) นั้นมีความสามารถท านาย
จุดเกิดไฟป่าได้แม่นย าที่ โดยที่ค่าความถูกอยู่ที่ 79.06977 เปอร์เซ็นต์ โดยที่อัลกอริทึม Random forest (RF)  
นั้นมีค่าความแม่นย าอยู่ที่ 76.74419 เปอร์เซ็นต์ และอัลกอริทึม Gradient boosting machine (GBM) มี
ความแม่นย าน้อยที่สุด อยู่ที่ 72.09 เปอร์เซ็นต์ 
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อภิปายผล 
การศึกษาวิเคราห์ปัจจัยด้วยสมการ การถดถอยเชิงเส้นสองตัวแปร (Regression binary)  ในพ้ืนที่

ศึกษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยในการท าแบบจ าลองนั้นส่งผลต่อการเกิดไฟป่า มี 5 ปัจจัย
ประกอบด้วย ความสูง, อุณหภูมิ, ความชื้น, ทิศด้านลาด และประเภทของป่า ค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.8093 โดย
ที่ทิศด้านลาดที่สัมพันธ์กับการเกิดไฟป่าจะพบทิศด้านลาดดังนี้ ทิศด้านลาดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศด้าน
ลาดทิศตะวันออก, ทิศด้านลาดตะวันออกเฉียงใต้ และทิศด้านลาดตะวันตก, ส่วนประเภทของป่าจะพบอยู่สาม
ประเภทได้แก่ ป่าเบญจพรรณ, ป่าสนเขาและป่าดิบเขา อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพบว่า อัลกอริทึมที่ให้ค่า
ความแม่นย ามากที่สุด คือ Support Vector Machine (SVM) โดยค่าความถูกต้องอยู่ที่ 79.06977 
เปอร์เซ็นต ์

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าแบบจ าลอง Support Vector Machine(SVM) ไปเป็นอัลกอริทึมส าหรับใช้ในการ

ค านวณ 
2. สามารถพัฒนาเพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าได้ 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. สามารถใช้โปรแกรม python เพ่ือดึงข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้น

เป็นรายวัน เพ่ือมาใช้เป็นปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการประเมินพ้ืนที่จุดเสี่ยงเป็นวันต่อวันได้ 
ส่วนข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืน มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจึงไม่จ าต้องเปลี่ยนบ่อย 

2. ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิสูงในการท างานเนื่องจากข้อมูลมีปริมาณของข้อมูลที่เยอะมาก 
หากใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ าจะท าให้การประมวลผลล่าช้าหรือผิดพลาดได้ 

 
 

รูปที่ 4 ตารางแบบจ าลองการจ าแนกไฟป่า 

รูปที่ 5 ตารางเปรียบเทียบ อัลกอริทึมทั้ง 3 แบบ 
       

 

No Yes

No 19 3

Yes 6 15

Accuracy = 79.06977

System

Us
er

Support Vector 

Machine (SVM) No Yes

No 18 4

Yes 6 15

Random forest 

(RF) 

System
Us

er

Accuracy  = 76.74419

No Yes

No 16 6

Yes 6 15

Accuracy = 72.09

 Gradient boosting 

machine (gbm) 

System

Us
er

Algorithm Model Accuracy

Support Vector Machine (SVM) Hotspot + forest type + aspect + temperature + humidity + elevation 79.06977

Random Forest (RF) Hotspot + forest type + aspect + temperature + humidity + elevation 76.74419

Gradient boosting machine (GBM) Hotspot + forest type + aspect + temperature + humidity + elevation 72.09
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นทางเลือกของคนสองอาชีพ โดยมีเนื้อหาที่ประกอบ
ไปด้วยความหมายของหุ้น ประเภทของหุ้น อาชีพที่สอง (Second Job) ลักษณะของคน Generation Y การ
ลงทุนในหุ้นในฐานะอาชีพที่สอง และข้อเสนอแนะ เนื้อหาในบทความนี้สามารถใช้เป็นแนวทางเลือกส าหรับ
การตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นในฐานะอาชีพที่ 2  ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถช่วยลดข้อจ ากัดหลายๆประการได้ 
ทั้งเรื่องของเวลา เงินทุน และสุขภาพ และสามารถเพ่ิมความม่ันคงด้านการเงิน รวมถึงตอบสนองความต้องการ
ของชีวิต   

 
ค าส าคัญ : หุ้น, อาชีพที่สอง, เจนเนอร์เรชันวาย 
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Abstract 

This article provides details on investing in stocks, the choice of second job. The 
content contains the meaning of stocks, types of stock, second job, the characteristics of 
generation Y, investment in stocks as a second job and suggestions. The content in this 
article can be used as an alternative guidance for the decision making to invest in stocks as a 
second job, which is a job that can reduce the limitations such as time, budget and health, 
and increase financial stability, as well as meet the needs of life. 

 
Keywords : Stock, Second Job, Generation Y 
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บทน า 
ปิยศักดิ์ มานะสันต์ (2562) ได้กล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและอนาคตเช่นปี 2020: เศรษฐกิจ

โลก ไม่แตก ไม่ตาย ไม่โต 2019 เพ่ิงผ่านไปเพียง 8 เดือน แต่ปัจจัยลบก็ถาโถมท าให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
แย่ลงต่อเนื่อง ทั้งจากภาคการผลิตที่ตกต่ าทั่วโลก เศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือ
ถดถอย แต่ก็จะไม่โตมาก เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงมากข้ึนจาก 

1. สงครามการค้าที่จะรุนแรงขึ้นและจะกระทบต่อภาคการค้าโลก โดยผู้น าโลกในยุคปัจจุบันมี
แนวโน้มจะน าสงครามการค้าและเศรษฐกิจมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือกดดันประเทศอ่ืนเพ่ือผลเชิงการเมือง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) จากที่ ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ าสุด และ/หรือเป็น
ตลาดใหญ่ไปสู่ประเทศท่ีแม้ไม่ถูกเก็บภาษีแต่ประสิทธิภาพการผลิตต่ ากว่า ซึ่งในระยะสั้นจะกระทบการบริโภค
และลงทุนในประเทศที่ถูกย้ายฐานการผลิตออกไป และในระยะยาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านขีด
ความสามารถแข่งขันในระดับโลก 

2. ดอกเบี้ยต่ าท าให้สถาบันการเงินโลกประสบปัญหาโดยภาครัฐในประเทศตลาดเกิดใหม่จะหันมากู้
เพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนในประเทศพัฒนาแล้วจะเริ่มกู้เพ่ือเพ่ิมการลงทุนมาก
ขึ้น (โดยจะหันไปออกหุ้นกู้มากขึ้น) ซึ่งการที่ดอกเบี้ยต่ า ประกอบกับภาคเอกชนในประเทศพัฒนาแล้วระดม
ทุนผ่านการออกหุ้นกู้มากขึ้น รวมถึงกฎระเบียบภาคการเงินในระดับโลกและแต่ละประเทศที่ยังคุมเข้มการ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ท าให้ตัวกลางทางการเงินอย่างสถาบันการเงินประสบปัญหาทางการเงินมาก
ขึ้นในปีหน้า 

3. ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ เช่น นโยบายของรัฐที่กดดันภาคธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จะมี
มากขึ้น ซึ่งจะท าให้การวางแผนจัดการด้านธุรกิจในอนาคตยากล าบากข้ึน 

เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะไม่แตก ไม่ตาย แต่ก็จะไม่โต และมีความเสี่ยงมากขึ้น และในปัจจุบันนี้ค่า
ครองชีพสูงขึ้นตามหลักของเศรษฐกิจ แต่รายได้ของคนส่วนใหญ่นั้นยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ ที่ยังมีเงินไม่
พอใช้หรืออาจมีใช้จ่ายแค่เดือนชนเดือน บางคนฐานเงินเดือนก็ต่ ากว่าจะถูกปรับเงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้ยาก 
ต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นทุกวันนี้จ าเป็นอย่างมากที่ทุกคนต้องมีอาชีพที่
สองส ารองเอาไว้ อย่างน้อยก็เป็นการได้เพ่ิมเงินเป็นสองทาง ส่งผลให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น แต่นอกจากรายได้ที่
เข้ามาเพ่ิมแล้ว ข้อดีของการที่เรามีอาชีพที่สอง อาจจะบอกว่า เป็นเชือกที่สองของเรา เพราะความแน่นอนคือ
ความไม่แน่นอน เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่างานหลักท่ีเราท าอยู่นั้น จะล้มหรือมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไร ดังนั้น
การที่เรามีอาชีพที่ 2 เอาไว้ ก็เปรียบเสมือนเรายังมีเชือกเส้นที่สองยึดเอาไว้ได้อยู่ อย่างน้อย ๆ ก็ไม่ท าให้เรา
เสียหลักในเรื่องของรายได้ 

การท าอาชีพที่สอง อาจจะดูเหมือนมันง่ายที่จะท าเลยเพราะในความเป็นจริง เวลา เงินทุ น และ 
สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นข้อจ ากัด การลงทุนในหุ้นจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีเหมาะกับการประกอบอาชีพที่สอง 
ซึ่งการลงทุนในหุ้นสามารถตอบโจทย์ได้ดีคือ โดยเฉพาะคนที่มีความการต้องการหาประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ
ในการท างานที่กว้างขึ้น อยากบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ ความต้องการ
ความมั่นคงด้านการเงิน อาชีพการลงทุนในหุ้นจึงเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ได้ดี แต่หุ้นก็เป็นดาบสองคมเช่นกันถ้า
เราศึกษาไม่ดีพออาจจะท าให้หมดตัวได้เพราะหุ้นก็คือการลงทุน การลงทุนทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่ใน
ตัว แต่หากเราศึกษาดีพอเล่นแบบมีความรู้มีการบริหารดี ๆ การลงทุนในหุ้นจะเป็นอาชีพที่ท าให้เราตอบสนอง
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ตามความการต้องการหาประสบการณ์มุมมองใหม่ๆในการท างานที่กว้างขึ้น อยากบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ 
อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ ความต้องการความมั่นคงด้านการเงิน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอการลงทุนในหุ้นมาเป็นทางเลือกอาชีพที่สอง 
ของคนสองอาชีพ 

 
ความหมายของหุ้น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) ให้ความหมายว่า หุ้น (Stock)เป็นตราสารที่กิจการออก
ให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งขึ้นอยู่กับผล
ก าไรและข้อตกลงของกิจการนั้น ๆ  

Frank (1992 อ้างถึงใน จุฑามาศ ใจทน 2553) การลงทุน หมายถึง การกนเงินไว้จ านวนหนึ่ง ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้เกิดกระแสรับในอนาคต ซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้กนเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุ้มกับเงิน 
เฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่กระแสเงินสดในอนาคต  

เพชรีขุมทรัพย์(2544) การลงทุนในหลักทรัพย์หมายถึงการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้มี การวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสมและเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีความพอใจในอัตราผลตอบแทนที่คาด ว่าจะได้ ทั้งนี้ได้ค านึงถึงความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการลงทุนนั้นแล้ว  

เบญจวรรณ ไชยยันต์(2539) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หมายถึงการซื้อ หลักทรัพย์ที่ได้มีการ
วิเคราะห์อย่างเหมาะสม และเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีความพอใจในอัตรา  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการลงทุนนั้น  แล้ว ซึ่งหลักทรัพย์ที่ลงทุนต้องเป็น
หลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการซื้อขายเป็นสินทรัพย์(Asset) ในรูป ของหลักทรัพย์(Securities) ได้แก่หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้พันธบัตรชนิดต่าง 

ดังนั้นหุ้นก็คือ เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือหรือผู้ซื้อ เพ่ือระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการโดยผู้ถือ
ตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลก าไรและข้อตกลงของกิจการนั้น ๆ โดยการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไปต้องท าการศึกษาหาความรู้  และท าการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ตามที่มีความพอใจในอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลาการลงทุน ซึ่งหลักทรัพย์ที่ลงทุนต้องเป็นหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการซื้อขายเป็นสินทรัพย์ในรูป
ของหลักทรัพย์ได้แก่หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ 

 
ประเภทหุ้น 

ประเภทหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัด (บมจ.) ที่ต้องการระดม

เงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท  มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาส าคัญในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การจ่ายปันผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ 
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2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้น
สามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีก าไรจากการด าเนินงาน ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ ขณะเดียวกัน หาก
กิจการนั้นต้องเลิกกิจการ และมีการช าระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ก็จะได้รับเงินคืนทุนก่อน
ผู้ถือหุ้นสามัญ (ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558) 

ช่องทางการลงทุนในหุ้นโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด 
และ การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปในปัจจุบันที่นิยมลงทุนคือ การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
เพราะสามารถส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และตรวจสอบสถานะซื้อขายได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมการซื้อขาย
ของบริษัท สามารถลงทุนได้ด้วยตนเอง และเหมาะกับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และยังสามารถคีย์ค า
สั่งซื้อขายได้เอง รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผ่านโปรกเกอร์  

บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาติประกอบ ธุรกิจการเป็น
นายหน้า ซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็น “บริษัท
สมาชิก” ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วท าให้สามารถส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อ
ขาย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง  

โบรกเกอร์จึงไม่ใช่เป็นแค่คนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับสมาชิกเท่านั้น แต่โบรกเกอร์จะต้อง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่ลูกค้าทุกขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่เปิด
บัญชีจนกระท้ังถงึขัน้ตอนสิ้นสุดของการช าระราคาและสั่งมอบหลักทรัพย์รวมทั้งช่วยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
หรอืแก้ไขปญัหาให้กับสมาชิกซ่ึงโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับขนาดธุรกิจและความช านาญ ของบริษัท 

โดยรวมแล้วโบรกเกอรเป็นคนดแลเรื่องเงินๆ ทองๆ ของผู้ลงทุน ทัง้จ่ายเงนิช าระค่าซ้ือหุ้น น าหุ้นที่ซ้ือ
มาส่งมอบ แจ้งถึงสิทธิที่จะได้รบจากหุ้นที่ถืออยู่พวกเงินปันผลและการใช้สุทธิในฐานะผู้ถือหุ้นจึงเป็น หน้าที่
ของผู้ลงทุนทจะเลือกคนที่ไวใจได้มาท าหน้าที่แทนโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญซึ่งเรื่องนี้อาจ
ไม่ง่ายทีจ่ะเลือก ดงันั้น ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ที่สามารถให้บริการตอบสนอง
ความตองการของคุณไดดี้ทีสุ่ด (ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558) 

 
อาชีพที่สอง (Second Job) 

อาชีพที่สอง (Second Job) คือการที่เราท างานมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยอาชีพที่หนึ่งจะเป็นงานหลัก
หรืองานประจ าที่ท าอยู่แล้ว แล้วหลังจากที่ท างานที่หนึ่งเสร็จแล้ว เวลาที่เหลือหลังจากนั้นถ้าท าอาชีพที่สอง
เพ่ิม จึงเรียกว่า อาชีพที่สอง (Second Job) ส่วนมากคนที่ท าสองอาชีพพบว่าเป็นคนเป็นคน Generation Y 
ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-36 ปี โดยการตัดสินใจท าสองอาชีพอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การต้องการหา
ประสบการณ์มุมมองใหม่ ๆ ในการท างานที่กว้างขึ้น อยากบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ อยากมีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง และ ความต้องการความมั่นคงด้านการเงิน เป็นต้น  

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2559) ได้ท าการส ารวจพนักงานประจ าในกรุงเทพมหานคร จากผลส ารวจ
ของผู้ที่เป็นพนักงานประจ าในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 23 ถึง 35 ปี จ านวน 215 คน ว่าอะไรเป็น
ประโยชน์ส าคัญท่ีสุดจากการมี Second Job โดย 3 อันดับแรกมีดังนี้ จาก 10เหตุผลในข้อค าถาม 
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อันดับ 1 มีมุมมองในการท างานกว้างขึ้น (26.4%) ท าให้สามารถพัฒนาการท างานประจ าได้ 
โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยเจอมาก่อน 

อันดับ 2 ท าให้รู้จักวางแผนและบริหารเวลา (22.4%) การมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจากการมี 
Second Job บังคับให้ต้องมีการคิดและวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไรจึงจะไม่ให้กระทบกับงานประจ า 

อันดับ 3 มีรายได้เสริม (15.4%) ช่วยให้ชีวิตมีความม่ันคงมากขึ้น และรายได้เสริมนี้ยังช่วยให้สามารถ
เลือกใช้ชีวิตได้ตามท่ีตนเองต้องการได้ด้วย 

ถ้ามาดูทั้ง 10 เหตุผลรวมกันจะเห็นว่า มีแค่ 15.4% ที่บอกว่ามี Second Job เพราะเงิน ส่วนที่เหลือ
อีก 84.6% หรือประมาณ 6 ใน 7 คนเห็นว่า Second Job มีประโยชน์ต่องานในปัจจุบัน งานในอนาคต 
กิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเดินตามความฝัน โดยที่ยังไม่ต้องเสี่ยงออกจาก
งานประจ า  

ดังนั้นสรุปได้ว่าอาชีพที่สอง (Second Job) ก็คือการที่เราท างานมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยอาชีพที่หนึ่ง
จะเป็นงานหลักหรืองานประจ าที่ท าอยู่แล้ว แล้วหลังจากที่ท างานที่หนึ่งเสร็จแล้ว เวลาที่เหลือหลังจากนั้นถ้า
เราท าอาชีพที่สองเพ่ิม จึงเรียกว่า อาชีพที่สอง (Second Job) เหตุผลที่ท าอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น อยาก
มีมุมมองในการท างานกว้างขึ้น อยากรู้จักวางแผนและบริหารเวลา และ มีรายได้เสริม เป็นต้น และส่วนมาก
คนที่ท าอาชีพที่สองส่วนมากเป็นคน Generation Y 

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Schaffer (อ้างถึงใน กรมการจัดหางาน,2539) ได้ศึกษาวิจัยจากบุคคลที่

ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ให้แนวคิดว่าบุคคลเลือกอาชีพเพ่ือให้สนองความต้องการของตน และถ้าเลือกอาชีพได้
สอดคล้องกับความต้องการจะท าให้มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานเชฟเฟอร์ได้ศึกษาวิจัย
จากบุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ และได้สรุปว่าบุคคลมีความต้องการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ 

1. ความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง 
2. ความต้องการความรักและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับความ

รักและความอบอุ่นจากบุคคลอื่น 
3. ความต้องการประสบความส าเร็จในสิ่งที่ท า 
4. ความต้องการควบคุมผู้อื่นมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
5. ความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น 
6. ความต้องการแสดงตนเอง 
7. ความต้องการสถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
8. ความต้องการปฏิบัติตามค่านิยมที่ตนยึดถือ 
9. ความต้องการท าตามผู้อ่ืน ไม่ต้องมีความรับผิดชอบมาก 
10. ความต้องการแสดงความคิดริเริ่มในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
11. ความต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือต้องการรายได้ที่สม่ าเสมอ 
12. ความต้องการเป็นตัวของตัวเองท างานอิสระ 
เชฟเฟอร์กล่าวว่าการที่บุคคลจะประสบความส าเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพมาก น้อย

เพียงใดคือการที่อาชีพนั้นสนองความต้องการของเขาได้ขนาดไหน 
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ดังนั้นความสามารถในการเลือกอาชีพของแต่ละคนย่อมแตกตางกันและข้ึนอยู่กับส่วนประกอบหลาย ๆ 
อย่าง เช่น เพศ วัย ความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็นต้น การตัดสินใจประกอบอาชีพอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ท าความล าบากให้แก่บุคคลมาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้พัฒนามาใน
แต่ละวัยของชีวิตการเข้าใจพัฒนาการด้านอาชีพ (Career Development) จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการที่
บุคคลได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กและแบบฉบับของบุคลิกภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ค่านิยมและการตัดสินใจ 

ลักษณะของคน Generation Y 
บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ ากัด 2560 กล่าวไว้ว่า กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2526-2540 อายุ 22-

36 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอทีเติบโตขึ้นมาท่ามกลางยุคที่
เศรษฐกิจทั้งโลกก าลังเติบโตเป็นอย่างมาก การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เริ่มเพ่ิมบทบาทขึ้นแบบทวีคูณ 
เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน เมื่อคนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการเติบโตของ Internet และ 
Social Media แน่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Online อย่างมาก เจ้าพ่อ Face Book 
อย่าง Mark Zuckerberg ก็เป็นคนกลุ่มนี้ ชอบงานด้านไอที ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และยัง
สามารถท าอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เพราะชีวิตต่างรายล้อมไปด้วย Smart Device ขนาดต่าง ๆ 
และ Application ที่ถูกออกแบบมามากมายเพ่ือให้ชีวิตง่ายขึ้น 

1. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มีพลังในตัวเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้ จะมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มนี้ล้วนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้พรมแดน
เช่นในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นพวกท่ีชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกด้วย 

2. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก และด้วยการที่มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง จึงไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุก
เรื่องท่ีตัวเองสนใจ ไม่หวั่นกับค าวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก 

3. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มี Lifestyle ที่รักษาความสมดุลของชีวิตแบบ Smart Worker โดย
จะให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน จะให้ความส าคัญกับความ
สนุกและความสุขกับเพื่อนๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

4. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าและชอบชีวิตโสด ยิ่งกว่านั้นในเรื่อง Sex 
Life คนกลุ่มนี้มากมายเบี่ยงเบนไปสู่การรักร่วมเพศเยอะขึ้น พร้อม ๆ กับสังคมที่เปิดกว้างขึ้น กลุ่มคนโสดและ
กลุ่มผู้รักร่วมเพศเหล่านี้ ประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับให้วงกว้างมากมายทั้งหญิงและชาย จึง
กลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในทุกวงการ สินค้าและบริการใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพ่ือรองรับ Lifestyle ได้
กลายเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอย่างมากส าหรับนักการตลาดยุคใหม่ และถูกเรียกขานว่าคือกลุ่ม Dink (Double 
Income No Kid ) 

5. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่ต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับ
ความสามารถ มักเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง โดยให้ความส าคัญกับครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และตัวเองมากกว่าองค์กร 
ด้วยนิสัยชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูง นอนดึกตื่นสาย เขาต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา 
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6. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่จะใช้อารมณ์เพ่ือเลือกสรรสินค้า สินค้าต้องมีรูปลักษณ์โดนใจ มีความ
สวยงามเหมาะกับ Lifestyle ของตัวเอง แต่ก็ยังใช้เหตุผลในการเลือกเสาะหาข้อมูลจาก Internet และ 
Social Media เพ่ือเลือกสรรคุณสมบัติและราคา รวมถึงร้านค้าเงื่อนไขการซื้อที่เขาพอใจที่สุดช่างเลือก เพราะ
คนกลุ่มนี้มีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามีทางเลือกอีกมากจากข้อมูลบนโลกออนไลน์จึงมักจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ดีที่สุด 

7. Generation Y เป็นกลุ่มคนที่สนใจการลงทุนท าให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้น มีความรู้ทางการเงินการ
ลงทุน มีทัศนคติที่ต้องการสร้างความมั่งค่ังให้เร็วที่สุดให้กับตัวเอง  
 

แนวโน้มคนท าสองอาชีพ 
จุฑามาศ ใจทน.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2558) ให้ความหมายว่าแนวโน้ม สิ่งที่สนับสนุนที่ส าคัญ 

ที่ท าให้คน Generation Y ในยุคนี้ท าธุรกิจอาชีพที่สอง (Second Job) ได้ง่ายขึ้นคือการเติบโตของโลก
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ Social Network หรือการตกๆขึ้นอีกครั้งของการค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-commerce การท างานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เช่นปี 2558 บริษัท
วิจัยตลาดด้านคมนาคมได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ าปี 2558 พบว่า
อัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยแต่ละเดือนตลอดปี  2558 มีอัตราเติบโตมากกว่าปี 2557 ทุก
เดือนและจากการคาดการณ์ส านักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน สพท. หรือ ETDA 
พบว่าในปี 2558 มีขายในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 2,107,692.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.6 9 ของ
มูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมดโดยเพ่ิมจากปี 2557 ร้อยละ 3.6 5 จึงสรุปได้ว่า  e-commerce หรือการ
ท าธุรกิจในระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาทิ 4G 
ช่วยสนับสนุนท าให้ คนหันมาท าอาชีพที่สอง (Second Job) ผ่านอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

 
การเล่นหุ้นในฐานะอาชีพที่สอง 

จากปัจจุบันนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามหลักของเศรษฐกิจ แต่รายได้ของคนส่วนใหญ่นั้นยังถือว่าอยู่ใน
ระดับกลางๆ ที่ยังมีเงินไม่พอใช้หรืออาจมีใช้จ่ายแค่เดือนชนเดือน บางคนฐานเงินเดือนก็ต่ ากว่าจะถูกปรับ
เงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้ยาก ต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นทุกวันนี้จ าเป็น
อย่างมากที่ทุกคนต้องมีอาชีพที่สอง ส ารองเอาไว้ อย่างน้อยก็เป็นการได้เพ่ิมเงินเป็นสองทาง ส่งผลให้มีรายได้
มากยิ่งขึ้น แต่นอกจากรายได้ที่เข้ามาเพ่ิมแล้ว ข้อดีของการที่เรามีอาชีพที่สอง อาจจะบอกว่า เป็นเชือกที่สอง
ของเรา เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน  

การที่เราจะท าอาชีพที่สอง (Second Job) การท าอาชีพที่สองอาจจะดูเหมือนมันง่ายที่จะท าเลย
เพราะในความเป็นจริงในเรื่อง เวลา เงินทุน และ สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นข้อจ ากัด การลงทุนในหุ้นจึงเป็น
อีกหนึ่งอาชีพที่เหมาะกับการคนที่ต้องการหาประสบการณ์มุมมองใหม่ๆในการท างานที่กว้างขึ้น อยากบริหาร
เวลาให้เกิดประโยชน์ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ ความต้องการความมั่นคงด้านการเงิน โดยเหมาะกับ
กลุ่มคน Generation Y เป็นพิเศษเพราะคนกลุ่มนี้ สนใจการลงทุนท าให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้น มีความรู้ทาง
การเงินการลงทุน มีทัศนคติที่ต้องการสร้างความมั่งค่ังให้เร็วที่สุดให้กับตัวเอง  
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พร้อมทั้งในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายจึงสามารถเข้าถึงความรู้ใน
เรื่องการลงทุนในหุ้นที่ต้องการได้และรูปแบบการลงทุนในหุ้นที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นก็คือรูปแบบการซื้อ
ขายหลังทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และตรวจสอบสถานะซื้อขายได้ด้วย
ตนเองผ่านโปรแกรมการซื้อขายของบริษัทจึงเปรียบเสมือนเรามีห้างร้านเป็นของตนเองหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
ของเราเอง พร้อมทั้งในปัจจุบันมีการเปิดโรงเรียนสอนการลงทุนในหุ้นอย่างแพร่หลาย ท าให้เราสามารถเข้า
ศึกษาหาความรู้ หาเทคนิควิธี และการบริหารการลงทุนในหุ้นได้อย่างง่ายดาย 

ดังนั้นการลงทุนในหุ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในการเลือกประกอบอาชีพที่
สอง เป็นการตอบโจทย์ความเป็นจริงในเรื่อง เวลา เงินทุน และ สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นข้อจ ากัด จาก
การศึกษาจะเหมาะกับกับกลุ่มคน Generation Y เป็นพิเศษ และ รูปแบบการลงทุนในหุ้นนิยมในปัจจุบันเป็น
ก็คือรูปแบบการซื้อขายหลังทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต  

 
สรุป 

การลงทุนในหุ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในการเลือกประกอบอาชีพ ที่สอง ที่
สามารถตัดในเรื่องไม่มีเวลาและไม่มีเงินทุนออกไปได้ พร้อมทั้งการลงทุนในหุ้นเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นการ
พักผ่อนไปในตัวจากงานหลักที่ท าเป็นประจ า จากการศึกษาพบว่าเหตุผลในการลงทุนในหุ้นในฐานาชีพที่สอง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Schaffer  ที่กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกอาชีพหลายประการ เช่น 
ความต้องการประสบความส าเร็จในสิ่งที่ท า ความต้องการสถานะทางเศรษฐกิจสังคม  ความต้องการปฏิบัติ
ตามค่านิยมที่ตนยึดถือ  ความต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือต้องการรายได้ที่สม่ าเสมอ และความ
ต้องการเป็นตัวของตัวเองท างานอิสระ เป็นต้น 

นอกจากนี้ลักษณะการเล่นหุ้น ยังสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มคน Generation Y ที่อธิบายพฤติกรรมของ
คนกลุ่มนี้ว่า เป็นกลุ่มคนที่มีพลังในตัวเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ มีความม่ันใจในตัวเองสูงต้องการลักษณะงาน
ที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง มักเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง และคนกลุ่มนี้ สนใจการ
ลงทุนท าให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้น มีความรู้ทางการเงินการลงทุน มีทัศนคติที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้เร็วที่สุด
ให้กับตัวเอง พร้อมทั้งคนกลุ่ม Generation Y จะเก่งหรือเข้าใจ Internet และ Social Media ท าให้สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจในการลงทุนในหุ้นได้ดีกว่าคน Generationอ่ืน ๆ และยังมีแนวโน้มของคนกลุ่ม Generation 
Y ในการท าอาชีพที่สองเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน และนอกจากนี้กลุ่นคน Generationอ่ืน ๆ ก็สามารถท าได้
ทุกอาชีพในการลงทุนในหุ้นเป็นอาชีพที่สองได้เช่นกันในการตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่าง  
กันไป  

อย่างไรก็ตามในการการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยง ในอาชีพนี้เช่นกัน อาจจะหมดตัวจากการลงทุนใน
หุ้น หรือเสียเงินด้วยความไม่รู้ ดังนั้นก่อนจะเริ่มลงมือควรศึกษาเรื่องที่สนใจให้ลึกซึ้งมากพอ ทั้งจากการอ่าน 
การหาความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ แน่นอนว่าต้องสละเวลาช่วงเย็นหรือวันหยุดเพ่ือไป
เรียนรู้ และจะไม่มีค าว่าศูนย์เปล่าจากการเลือกการลงทุนในหุ้น ในการท าอาชีพที่สอง (Second Job) เพราะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าข้อดีของการมีงานเสริมจะเป็นอย่างไร การที่เราได้ลงมือท าเยอะขึ้นจะช่วยให้เราเป็นคนที่เก่ง
ขึ้น จะเป็นสิ่งที่เราได้กลับมาแน่นอน 
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ข้อเสนอแนะ 
เนื้อหาในบทความนี้สามารถใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพที่สองโดยการลงทุนในหุ้น 

จากการศึกษาครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นแนวทางของการท าอาชีพที่สองที่ลดข้อจ ากัดหลายๆคนได้คือ เรื่องของเวลา 
เงินทุน และสุขภาพ จากการท าอาชีพที่สองเพ่ือหาความมั่นคงด้านการเงิน หรือด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ จากข้อดีที่
ของการลงทุนในหุ้นที่สามารถข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ได้ ดังนั้นแล้วนี้คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการเลือกอาชีพ 
ที่สอง  
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บทน า 
อีสปอร์ต ( E-sport ) เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ย่อมาจากค าว่า ( Electronic Sports) เป็น

กีฬาอิเลคโทรนิคส์ที่ก าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก มีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากการเล่น
เกมแบบเดิมๆ ที่ต้องมีการแข่งขันการเพ่ือชัยชนะ ซึ่งกีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
การสร้างทีมแข่งขันไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงกีฬาปกติเท่านั้น แต่ยังมาถึงในวงการเกมอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 
นักกีฬา อุปกรณ์กีฬาโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆเป็นสนามแข่งขันและใช้โลกของไซเบอร์เป็นโลก
แห่งการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันได้มีทีมกีฬาและการแข่งขัน E-Sports เกิดขึ้นมากมายในระดับโลก เช่น World 
Cyber Games championship ซึ่งเปรียบได้กับโอลิมปิคของเกม และอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งรายการเหล่านี้มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

อีสปอร์ต ( E-sport ) จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไม่ว่าเรื่องใดก็ตามย่อมเกิดข้อดีข้อเสีย
ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกท าให้มันออกทางเป็นทางไหนมากกว่า อย่างการเล่นกีฬาทั่วไปทุกชนิดเมื่อเรามอง
ว่ามันคือเรื่องดีแต่ในทางกลับกันมันก็มีเรื่องแย่ ๆ แฝงเอาไว้ด้วยเสมอ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ือน าเสนอกีฬาอีสปอร์ตในฐานะที่เป็นกีฬาชนิด
หนึ่ง  ซ่ึงในปัจจุบันมีการสนับสนุนการแข่งขันขึ้นทั้งระดับโลกและระดับประเทศ และเพ่ือน าเสนอข้อดีและ
ข้อเสียของกีฬาอีสปอร์ต  รวมถึงเพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อรัฐบาลในการเข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแล 
ส่งเสริม เกมส์กีฬาอีสปอร์ต ( E-sport ) เพ่ือให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ ท าให้เกม
และอีสปอร์ตได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนมากข้ึน  

1. ความหมายของ อีสปอร์ต (E-sport) 
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์ (2561) ได้ให้ความหมายของ อีสปอร์ต ( E-sport ) รูปแบบการแข่งขันกีฬา

รูปแบบหนึ่งที่ปฏิบัติการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีรูปแบบวิธีการเล่นเหมือนกับการเล่นวิดีโอเกมทั่วไปเป็น
เกมที่มีการวางแผนกลยุทธ์และการต่อสู้ในระบบออนไลน์  โดยมีผู้เล่นจ านวนหลายคน   

กระทรวงศึกษาธิการ (2562) ได้ให้ความหมายของ อีสปอร์ต (E-Sports) คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตามประเภทของวิดิโอ
เกมเช่น เกมวางแผนการรบ เกมต่อสู้  เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น 
กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป อีสปอร์ตได้รับการ
บรรจุให้เป็นการแข่งขันกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมส์ 

สุทธิกร อาภานุกูล (2562) ได้ให้ความหมายของ อีสปอร์ต ( E-sport ) ว่าเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
รูปแบบการแข่งขันกีฬารูปแบบหนึ่งที่เล่นกันเป็นทีม  

Adaybulletin (2561) กล่าวว่า อีสปอร์ต หมายถึง การละเล่นประเภทหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนเป็นส าคัญ ดังนั้นถ้าจะตีความค าว่า กีฬา(sport) เท่ากับกีฬา 

ดังนั้นผู้เขียนได้สรุปความหมายของอีสปอร์ต ( E-sport ) ว่าเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กีฬา
ประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง กรมกีฬาได้จัดอีสปอร์ต ( E-sport ) เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับกับการ
แข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตามประเภทของวิดิโอเกมเช่น เกมวางแผนการรบ  เกมต่อสู้ เกมยิงมุมมอง
บุคคลที่หนึ่ง โมบา การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการ
แข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป  
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2. กระแสความนิยมของ อีสปอร์ต (E-sport) ในปัจจุบัน 
2.1 จ านวนผู้เล่นกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) 
จากกระแความนิยมของกีฬาอีสปอร์ตที่เพ่ิมขึ้นทั้งระดับโลกและระดับประเทศในประเทศไทยเอง 

บริษัทที่สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตก็ คือ บริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ตอัพใหญ่ที่สุดใน
อาเชียน ให้บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นน าโดยในประเทศไทยมีสมาชิกลงทะเบียนเล่น
เกมบนแพลตฟอร์มพีซี 35 ล้านไอดี และแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน 25 ล้านไอดี ความนิยมในอีสปอร์ตก็เริ่มมี
มากขึ้นในยุคของสังคมเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้สมาร์ทโฟนและเครือข่ายมือถือ 4 จี อีกทั้ง
พฤติกรรมของคนเริ่มเปิดใจให้กับการเล่นเกมมากขึ้นกว่าเดิมมาก ปัจจุบันคาดว่าในประเทศไทยมีจ านวนผู้เล่น
เกมประมาณ 20 ล้านคน แต่เป็นนักกีฬามืออาชีพประมาณเกมละ 5,000 คน (ไทยรัฐออนไลน์,2561) และยัง
มีการมีการพูดถึง อีสปอร์ต (E-Sport) อย่างจริงจัง ทั้งการสนับสนุนในด้านการจัดงานอีเวนต์ สร้างอารีน่าการ
แข่งขันตามศูนย์ต่างๆ โดยเล็งเห็นถึงการเติบโตของตลาด และเปิดตัวเลขที่น่าสนใจหลายตัวของวงการนี้ ซึ่งที่
ผ่านมากีฬา อีสปอร์ตได้มีจ านวนผู้เล่นเกมส์อีสปอร์ต (E-Sport)มากขึ้นในทุกๆปีซึ่งในปัจจุบันมีผู้เล่นเกมส์ใน อี
สปอร์ต (E-Sport) ทั้งหมด 27.47 ล้านคนทั้งบน PC & Mobile (พลวัฒน์ คีรติมาโนช,2561) 

สรุปได้ว่าปีที่ผ่านๆมากีฬาอีสปอร์ต (E-Sport)ได้มีกระแสการพัฒนาจากเดิมขึ้นมากจากที่มีจ านวน
ผู้ชมและผู้สนันสนุนจ านวนน้อยต่อมาได้มีเพ่ิมข้ึนมากเรื่อยๆจนกลายเป็นกีฬา ท าให้คนรู้จักเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ
ปีท าให้เกิดอาชีพจากการเล่นเกมส์อีสปอร์ตมาเป็นอาชีพหลักได้ 

2.2 จ านวนผู้ชมกีฬาอีสปอร์ต 
ข้อมูลจากบริษัทการีน่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนวงการกีฬาอีสปอร์ตมา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเม่ือปี 2555 มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้สนใจที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้มีโอกาสและเวทีใน
การเข้าแข่งขันเพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ์ พัฒนาความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ได้จัดงาน Garena World มา 6 ปีติดตอ่กันในปีนี้ ยกตัวอย่างจ านวนผู้เข้าชมในการจัดงานเกมส์กีฬาอีสปอร์ต
ในแต่ละครั้งได้เช่น เมื่อวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.61 ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ถือว่าเป็นงานเกมและกีฬาอี
สปอร์ตใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดงานขึ้นมาให้ชุมชนได้มาร่วมงาน ได้สรุป มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
236,000 คน และมียอดผู้ชมผ่านออนไลน์ 160,000 คน (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) และ (นาย พลวัฒน์ คีรติมา
โนช,2561) ได้กล่าวปัจจุบันประเทศไทยกีฬาอีสปอร์ตเริ่มเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นท าให้กีฬาอีสปอร์ตมี
จ านวนผู้สนใจมากขึ้นในทุกๆปีโดยกีฬาอีสปอร์ตมีจ านวนผู้ชมอยู่ถึง 2.6 ล้านราย 

2.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งกีฬาอีสปอร์ต 
Marketingoops (2561) ได้พูดถึงเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตโดยเกณฑ์ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
2.3.1 ประเภทเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

1) เยาวชนรุ่นเล็ก อายุ 13 ถึง 15 ปี ต้องเป็นสมาชิกของชมรมอีสปอร์ตในสถานศึกษา 
ไดร้ับการยมรับจากผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การตัดสิน 

2) เยาวชนรุ่นเล็ก อายุ 16 ถึง 17 ปี ต้องเป็นสมาชิกของชมรมอีสปอร์ตในสถานศึกษา 
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การตัดสิน 

2.3.2ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ระดับ 
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1) ระดับมหาวิทยาลัย เป็นสมาชิกของชมรมอีสปอร์ตในสถานศึกษา ได้รับการรับรอง
จากสถานศึกษา มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การตัดสิน มีการฝึกซ้อมตามเกณฑ์ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ต 

2) ระดับประชาชนทั่วไป เป็นสมาชิกของชมรมอีสปอร์ตภายใต้สมาคมกีฬาอีสปอร์ต
แห่งประเทศไทย 

2.4. การแข่งขันในระดับประเทศของกีฬาอีสปอร์ต 
จากที่ผ่านมา ในปี 2560-2561 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับประเทศ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 

การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเกมส ์ FIFA online 3 
อ้างอิง:คลังความรู้ 
(2562) 

ROV 
อ้างอิง: Sanook.com 
(2560) 

Counter-Strike 
อ้างอิง: Online-
station.net (2560) 

PUBG 
อ้างอิง: Online-
station.net (2560) 

ลักษณะเกมส ์ เกมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เช่น 
ฟุตบอล บาสเก็ตบอล 

เกมที่ผู้เล่นควบคุมตัว
ละครเพียงตัวเดียว ซึ่ง
ผสมระหว่างแอคชัน 
และเรียลไทม์ เน้นการ
เล่นเป็นทีมเป็นหลัก 

เกมยิงมุมมองบุคคลหนึ่ง 
ด้วยมุมกล้องที่ผู้เล่นจะ
เห็นเพียงมือท่ีถืออาวุธ
ของตัวละครเท่านั้น 

เกมที่มีรูปแบบคล้าย 
FPS แต่ส่วนส าคัญคือ
การเอาชีวิตรอดเป็น
คนสุดท้ายเป็นแนวเกม
ที่ก าลังไดร้ับความนิยม 

วันที่แข่งขนั 21 - 23 กรกฎาคม 2560 1 - 2 เมษายน 2560 29 ธันวาคม- 7 มกราคม 
2560-2561 

25-28 พฤศจิกายน 
2560 

ระดับการจัดแข่ง การแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

รางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลมลูค่ารวม 
2,000,000 บาท 
 

เงินรางวัลมลูค่ารวม 
1,000,000 พร้อม
ทุนการศึกษา 

เงินรางวัลมลูค่ารวม 32 
ล้านบาท 

รางวัลรวมมูลคา่กว่า 
200,000 บาท 
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การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในปี 2561 
 
รายชื่อเกมส ์ FIFA online 4 

อ้างอิง: 
Fo4.garena 
(2561) 

ROV 

อ้างอิง:คลังความรู้ 
(2562) 

Point Blank 
อ้างอิง: 
Esports.pb.in.th 
(2561) 

PUBG 

อ้างอิง: 
Pubgmobile.th.Of
ficial (2561) 

ลักษณะเกมส ์ เกมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เช่น 
ฟุตบอล บาสเก็ตบอล 

เกมที่ผู้เล่นควบคุมตัว
ละครเพียงตัวเดียว ซึ่ง
ผสมระหว่างแอคชัน 
และเรียลไทม์ เน้นการ
เล่นเป็นทีมเป็นหลัก 

เกมยิงมุมมองบุคคล
หนึ่ง ด้วยมุมกล้องที่ผู้
เล่นจะเห็นเพียงมือท่ี
ถืออาวุธของตัวละคร
เท่านั้น 

เกมที่มีรูปแบบคล้าย FPS 

แต่ส่วนส าคัญคือการเอา
ชีวิตรอดเป็นคนสุดท้าย
เป็นแนวเกมที่ก าลังได้รับ
ความนิยม 

วันที่แข่งขนั 6-7 กันยายน 2561 2-6 ธันวาคม 2561 25 มิถุนายน 2561 22 ธันวาคม 2561 
ระดับการจัดแข่ง การแข่งขัน

ระดับประเทศ 
การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

การแข่งขัน
ระดับประเทศ 

รางวัลการแข่งขัน อันดับที่1-3 จะได้เงิน
รางวัล 25,000 บาท 
อันดับที่ 4-6 จะไดเ้งิน
รางวัล 10,000 บาท 
อันดับที่ 7-12 จะได้
เงินรางวัล 2,000 บาท 

เงินรางวัลมลูค่ารวม 
6,000,000 บาท 

 

เงินรางวัลมลูค่ารวม 
1,200,000 บาท 

 

เงินรางวัลมลูค่ารวม 
500,000 บาท 
 

 
2.5 มูลค่าทางเศรษฐกิจอีสปอร์ต 
กีฬาอีสปอร์ต(E-Sport) กลายเป็นกีฬายอดนิยม ที่สร้างรายได้ให้กับนักกีฬาเกม หรือเกมเมอร์ 

และนักแคสเกม เหยียบหลักหมื่นหลักแสน ไม่นับรวมอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมหรืออีสปอร์ต (E-
Sport) ที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับหลาย
ประเทศจ านวนมหาศาล รวมถึงประเทศไทย สะท้อนจากตัวเลขการเติบโตของตลาดเกมในปัจจุบัน ที่มีมูลค่า
สูงถึงแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2025 โดยตลาด
ใหญ่สุดของโลกคือ จีน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ ประเทศไทย อยู่ ในอันดับ ท็อป 20 ของโลก 
(Workpoint new,2561) 

จากการเปิดเผยของ อัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรทางธุรกิจเกม บริษัท การีนา ออนไลน์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผู้น าตลาดเกมในประเทศไทย ระบุว่า ปี พ.ศ.2559 มูลค่าการเติบโตของตลาดเกม
เมืองไทยอยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท แบ่งเป็นเกมพีซี 5.6 พันล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 10% และเกมมือถือ 
(Mobile game) 3.1 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตประมาณ 30% จากปีก่อนหน้า และปี พ.ศ.2560 เติบโตต่อเนื่อง 
โดยเกมพีซีโต 13% มูลค่า 6.3 พันล้านบาท และเกมมือถือเติบโตสูง 30% เพ่ิมเป็น 4 พันล้านบาท 
(Workpoint new,2561) 

ดังนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจอีสปอร์ต มีการเติบโตที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจเล็ก -ใหญ่หันมา
ลงทุนในตลาดเกมและอีสปอร์ตอย่างคึกคัก เช่น การีนา ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจเกม ที่เดินหน้าสนับสนุนกีฬาอี
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สปอร์ตของไทย โดยจัดการแข่งขันเกมในรายการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาอีสปอร์ตของไทย ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและระดับโลก  

2.6 แนวโน้มของกีฬาอีสปอร์ตในอนาคต 
ไทยรัฐออนไลน์ (2561) กล่าวถึงในต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่ส่งนักกีฬาอีสปอร์ตไปแข่งขันใน

ระดับโลก เมื่อเร็วๆนี้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ทางผู้บริหารมหานครเซี่ยงไฮ้ได้
พาไปดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสปอร์ต โดยได้แสดงความเข้าใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและแสดงวิสัยทัศน์ 
สนับสนุนสร้างเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างนิคมอุตสาหกรรมอีสปอร์ตเป็นหมู่บ้านอีสปอร์ต โดยจะมีอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ ซึ่งแน่นอนว่าทิศทางการเติบโตจะมีความมั่นคงไปพร้อมๆกัน ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมี
นักกีฬาอาชีพจีนจ านวนไม่มากเท่าไร แต่ได้ฝากผลงานคว้าแชมป์มาหลายรายการ เขามองว่าเป็นโอกาสที่สร้าง
นักกีฬาสายอาชีพขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ยกตัวอย่างในประเทศไทยเอง ทาง กกท.ได้มีโครงการ
สอนกีฬาให้กับเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยในปีนี้นับเป็นปีที่สองที่อีสปอร์ตเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุรวมไว้
ด้วยกัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน โดยอีสปอร์ตมีผู้เข้าร่วมแคมป์ 144 คน อายุ 11-15 ปี มีโปร
และครูที่มีความคิดเชิงบวกไปสอนจะต้องรู้จักแพ้และชนะ อย่าเสียใจมากและอย่าดีใจมาก สามารถบอก
เหตุผลในการแพ้ และเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาปรับปรุง ซึ่งในงานนี้มีผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย ท าให้ภาพลักษณ์
ของอีสปอร์ตดีขึ้นมาก 

ดังนั้นสรุปได้ว่า แนวโน้มของกีฬาอีสปอร์ตในอนาคตจะมีการเติมโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
แข่งขันในระดับ โลก ระดับโอลิมปิก และ ระดับประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น ในการประชุมเอเชียนเกมส์ปี 2022 
เป็นที่แน่นอนแล้วลงมติว่า ในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย จะให้การแข่งขันกีฬาอี
สปอร์ตเป็นกีฬาสาธิต และในอีก 3 ปีข้างหน้าที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ จะยกระดับการแข่งขันเป็นการชิง
เหรียญทองต่อไป 

3. ผลกระทบจากกีฬาอีสปอร์ต 
3.1 ผลด้านบวกของกีฬาอีสปอร์ต 
นักกีฬาอีสปอร์ตมี EQ ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีด้านควบคุมตนเอง สูงกว่า

ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า นักกีฬาอีสปอร์ตมี EQ สูงกว่า นักกีฬาฟุตซอล ในภาพรวม และในด้าน
ควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน มีแรงจูงใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ (Subanrat ,Thanyakarn ; Sae-
eyaw ,Tiprada 2018 อ้างถึงใน Neolutionesport 2562)  

พร้อมทั้งนักกีฬา E-Sport สามารถสร้างรายได้จากเกมส์อีสปอร์ตได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่
ละคน ซึ่งE-Sport เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพอ่ืน ๆ ส าหรับในระดับนักกีฬาที่เป็น
แชมป์ในระดับโลก จะมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้เหล่านี้จะมาจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุน
ทีม หรือจากทีมที่นักกีฬาสังกัดอยู่ (ประชาชาติธุรกิจ,2561)  

3.2 ผลด้านลบของกีฬาอีสปอร์ต 
โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ และภาคีเครือข่าย (2561) ได้อธิบายผลด้านลบของกีฬา

อีสปอร์ต (E-Sport) เนื่องจากยังไม่ได้มีการยอมรับกันในทางสากลและเป็นข้อยุติในสังคม โดยเฉพาะ ทางฝ่าย
วิชาการแพทย์และสาธารณะสุขที่ยังไม่เคยรองรับว่าการเล่นเกมแข่งขันคือกีฬา อีกทั้งยังขัดต่อองค์การอนามัย
โลก ที่นิยาม ว่าการเสพติดอินเทอร์เน็ตและเกมในสมัยปัจจุบันนับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง  ที่เกิดจากเทคโนโลยี 
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และ นาย อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์(2561) ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีการแพร่หลายของกิจกรรมแข่งขันวิดีโอ
เกมชิงเงินรางวัล ที่เรียกว่า อีสปอร์ต (E-sport) ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าเป็น ธุรกิจเกมที่อาจสร้างความเข้าใจผิด
ว่าเป็นกีฬา และการมุ่งเน้นส่งเสริมนักเล่นเกมมืออาชีพโดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชนอย่างไร้ การก ากับ
ดูแล จะน าไปสู่พฤติกรรมทางลบและภัยจากเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ควบคุมได้ยากในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบทาง
สังคม สุขภาพและพัฒนาการของเด็กทั้งทางสมอง อารมณ์ จิตใจ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ   
ในขณะที่นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์(2561) ได้กล่าวถึงว่า อีสปอร์ต (E-sport) เป็นเกมส์ที่มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมในบางส่วนและเป็นการซ้ าเติม ปัญหาเด็กติดเกมให้มากขึ้น เพราะ อีสปอร์ต (E-sport)มีเนื้อหาที่
หลากหลายรุ่นแรงและยังไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบจากข้อมูลสถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นพบว่า
ในช่วง 6 เดือนหลังประกาศสนับสนุน อีสปอร์ต (E-sport) และตั้งสมาคมขึ้นมามีเด็กที่ต้องการเข้ารับการ
บ าบัดติดเกมแล้วถึง 60 คน 

รวมถึง กรมสุขภาพจิต(2561) ได้พูดถึงอัตราเด็กติดเกมเพ่ิมขึ้นอย่างน่ากลัว รวมทั้งปัญหาที่ตามมา
เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ละทิ้งการเรียน การพูดปด ลักขโมย ภาวะซึมเศร้า ซึ่งภายหลังจากประกาศสนับสนุนอี
สปอร์ตภายใน 6 เดือนแรก ของการประกาศก็เพ่ิมกว่าเท่าตัว มีการเปิดค่าย กีฬา E-Sport สนับสนุนให้
นักเรียนจัดการแข่งขันในโรงเรียนโดยอ้างว่าเป็นกีฬา 

กีฬาอีสปอร์ตถึงแม้ว่าจะมีการรองรับเป็นเกมส์กีฬาแล้วแต่ก็ยังมีข้อเสียในด้านอ่ืนๆอยู่อีกมากและ
ปัญหาของเด็กติดเกมส์ที่มากขึ้นจากเดิมทั้งนี้นี้ยังมีความวิตกกังวลจากหลายฝ่ายในสังคมไทยถึงภัยคุกคามทาง
เทคโนโลยี กระทั่งกลายเป็นภาวะ เด็กติดเกม ที่มีผลต่อสุขภาพเยาวชน อาทิ ปัญหาทางกาย สมอง จิตใจ 
อารมณ์และสติปัญญา เกิดจากการเสพติดเกมเป็นระยะเวลายาวนานเกินไป หรือมุ่งแต่จะเอาชนะ ใช้ความ
รุนแรงพุ่งท าลายล้าง เป็นต้น 

สรุปได้ว่าในทางสากลกีฬาอีสปอร์ต ( E-sport) ก็คือกีฬาที่ใช้ทักษะการวางแผนคิดค านวณ ซึ่ง
กีฬาประเภทนี้หลักๆ คือเกมส์ FPS ต่างๆ เช่น เกมส์ยิงปืน ที่ต้องใช้ทักษะความคิดและการวางแผนกันเป็นทีม 
และการควบคุมอารมณ์ ใช้ความสามารถของตัวเอง และ กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้พละก าลังมาก
เท่าใดนัก ก็เหมือนกีฬาบางชนิดที่ใช้ความถนัดด้านอ่ืนเข้ามาทดแทน เช่นบางกีฬาใช้ความช านาญ ใช้สมาธิ 
ประสาทสัมผัส และไม่จริงเสมอไปที่กีฬาอีสปอร์ตจะมีแต่ผลด้านลบอย่างเดียว เช่น ท าอารมณ์ฉุนเฉียว ท าให้
กลายเป็นเด็กติดเกมส์ไม่สนใจการเรียน เพราะถ้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต จะมีการฝึกซ้อมที่เป็นระบบ และมี
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ พร้อมทั้งเกมส์อีสปอร์ตสามารถสร้างรายได้ หรือ ท าเป็น
อาชัพหลักได้ 

4. บทบาทและนโยบายรัฐต่อกีฬาอีสปอร์ต (E-sport) 
รัฐบาลหลายประเทศมุ่งส่งเสริมเยาวชนของตนให้เก่งในด้านทักษะเพ่ือเป็นนักกีฬา อีสปอร์ต (E-

sport) ที่ว่านี้อย่างเอาเป็นเอาตาย ขณะที่รัฐบาลไทยเองก็เริ่มให้การยอมรับกีฬาประเภทนี้ โดยล่าสุดใน
ปลายปีที่ผ่านมาได้ประกาศรับรองให้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งไปแล้วที่ส าคัญ อีสปอร์ต (E-sport) ถูกจัดให้เป็น
กีฬาสาธิตในการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ในปีนี้ และในอีก 4 ปีข้างหน้าจะถูกบรรจุให้เป็นอีกกีฬาเข้าช่วงชิง
เหรียญทองน ามาเพ่ือเกียรติยศและท าชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ 

นโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ ท าให้เกม
และอีสปอร์ตได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนมากขึ้น มีตัวเลขจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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ระบุว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท มีอัตราเติบโตมากกว่า 
12% ไม่รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งตรงและทางอ้อมอีกมหาศาล ทีมเศรษฐกิจ ถือโอกาสที่ประเทศไทย
เราก าลังเถลิงศกมหาสงกรานต์เพ่ือเริ่มศักราชใหม่นี้ขอประมวล อีสปอร์ต (E-sport) ที่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรค
มาได้พูดคุยกับบุคคลและองค์กรที่พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย น าโดยนายสันติ โหลทอง นายก
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และนายอัลเลน ชู Country Head Strategic Partnership บริษัทการี
นา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ตอัพใหญ่ที่สุดในอาเชียน ให้บริการเกมออนไลน์และ
แพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นน าโดยในประเทศไทยมีสมาชิกลงทะเบียนเล่นเกมบนแพลตฟอร์มพีซี 35 ล้านไอดี 
และแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน 25 ล้านไอดี (ไทยรัฐออนไลน์,2561) 

ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงผลักดันกีฬาอีสปอร์ตขึ้นมาเพ่ือให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยรัฐบาล
จะมุ่งเน้นสองหัวข้อใหญ่ๆก็คือ 

1. รัฐบาลควรมีการผลัดดันนักกีฬาอีสปอร์ตไทย สู่เวทีนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ โดยเวทีการแข่งขัน
ในปีหน้าที่จะเข้าร่วม คือ Iesf World Championship และ SEA Games 

2. รัฐบาลควรมีการสร้างลีคการแข่งขันภายในประเทศของตนเอง และสร้างเครือข่ายนักกีฬาอีสปอร์ต
ในระดับมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้าง EQ ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีด้านควบคุมตนเอง สูงกว่าปกติ 
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า นักกีฬาอีสปอร์ตมี EQ สูงกว่า นักกีฬาฟุตซอล ในภาพรวม และในด้านควบคุม
ตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน มีแรงจูงใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ และ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวไปในตัว พร้อมทั้ง เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอีกหนึ่งอาชีพ 

 
สรุปอภิปรายผล 

บทความนี้เป็นบทความที่ต้องการให้รัฐบาลมีการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต จากแนวโน้มกีฬาอีสปอร์ต
จากไทยรัฐออนไลน์ (2561) ได้กล่าวว่าในอนาคตจะมีการเติมโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับ 
โลก ระดับโอลิมปิก และ ระดับประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น ในการประชุมเอเชียนเกมส์ปี 2022 เป็นที่แน่นอน
แล้วลงมติว่า ในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย จะให้การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเป็น
กีฬาสาธิต จะยกระดับการแข่งขันเป็นการชิงเหรียญทองต่อไป 

เมื่อกล่าวถึง บทบาทและรโยบายรัฐต่อกีฬาอีสปอร์ต (ไทยรัฐออนไลน์,2561) ได้กล่าวว่ารัฐบาลไทย
จึงผลักดันกีฬาอีสปอร์ตขึ้นมาเพ่ือให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นสองหัวข้อใหญ่ๆ 
ก็คือ 

1. รัฐบาลควรมีการผลัดดันนักกีฬาอีสปอร์ตไทย สู่เวทีนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ โดยเวทีการแข่งขัน
ในปีหน้าที่จะเข้าร่วม คือ Iesf World Championship และ SEA Games 

2. รัฐบาลควรมีการสร้างลีคการแข่งขันภายในประเทศของตนเอง และสร้างเครือข่ายนักกีฬาอีสปอร์ต
ในระดับมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้าง EQ ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีด้านควบคุมตนเอง สูงกว่าปกติ 
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า นักกีฬาอีสปอร์ตมี EQ สูงกว่า นักกีฬาฟุตซอล ในภาพรวม และในด้านควบคุม
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ตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน มีแรงจูงใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ และ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวไปในตัว พร้อมทั้ง เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอีกหนึ่งอาชีพ 

เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของกีฬาอีสปอร์ต และ ผลักดันท าให้เกิดนักกีฬามากขึ้นในยุคดิจิทัล 
ดังนั้น กีฬาอีสปอร์ตถึงจะเป็นกีฬาที่รัฐบาลรองรับและสนับสนุนแล้วแต่กีฬาอีสปอร์ตก็ยัง ยังมีทั้งข้อดีทั้ง
ข้อเสีย ผู้เล่นกีฬาอีสปอร์ตควรเล่นอย่างพอเหมาะเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกิดอาชีพแก่ตัวเองได้ 
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สภาพปัญหาและแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวชในศาสนสถาน 
วราภรณ์ ตรีประเสริฐวงศ์ 

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
Email : withpang@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวชที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ว่ามี
สาเหตุและที่มาอย่างไร และปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น รวมไปถึงการทบทวนและวิเคราะห์
บทบัญญัตกิฎหมายส าหรับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเสาะแสวงหามาตรการ
และกลไกทีจ่ะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายและกลไก ให้ส่งเสริมการปกป้องสิทธิของกลุ่มเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คือการที่เด็กเข้าท าการบวชเณร
และจ าต้องอาศัยอยู่ในศาสนสถานตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังคงต้องครองสถานะเหล่านั้น โดยเด็กทุกคนที่เข้าท า
การบวชจ าต้องตกอยู่ในสถานะที่ไม่อาจต่อรองหรือปกป้องตนเองได้ เพราะต้องอยู่ภายใต้อ านาจของนักบวชที่
มีสถานะและอาวุโสมากกว่า และจากการศึกษาตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทยพบว่า ไม่มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใด ๆ ที่ก าหนดถึงมาตรการในการป้องกันเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะพบก็เพียงแต่
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่บัญญัติถึงการคุ้มครองเด็กไว้อย่างกว้าง ๆ และประมวลกฎหมาย
อาญา ที่บัญญัติถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดในกรณีที่เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กขึ้นแล้วเท่านั้น รวมไป
ถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมไทยทีเ่ป็นปัจจัยเสริมทีส่่งผลให้ไม่เกิดการตั้งค าถามต่อองค์กรศาสนา และ
ผู้เสียหายก็มักที่จะไม่ด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ ต่อนักบวช ซึ่งเป็นเหตุให้นักบวชยังคงสามารถท าการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กไดเ้รื่อยมา 
 
ค าส าคัญ : การล่วงละเมิดทางเพศ, เด็ก, นักบวช 
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The Problems and Prospects on Protection of Child Sexual Abuse  
by Priests in the Religious Area 

Waraporn Triprasertwong 
Graduate Student, Faculty of Law Chiangmai University,  

Email : withpang@gmail.com 

 
Abstract 

This research describes the approach of child sexual abuse by priests in Thailand to 
study its cause, origin and any stimulator in which the current laws and regulations of child 
sexual abuse protection will be reviewed and analyzed to seek any measure or mechanism 
to effectively prevent such approach and to provide the suggestion and recommendation 
for such laws and regulation, including such mechanism to preferably support and protect 
the rights of the children who is at risk. 

The study has found that a significant key of the approach is a child ordination and a 
living term throughout the ordination period as their rights are limited and controlled 
without self-protection from the gerontocracy rule. According to such current laws and 
regulations, there is no such direct provision imposing the measure of child sexual abuse 
protection other than Child Protection Act B.E. 2546 which broadly prescribe such measure 
and Thailand Penal Code only specifies offender’s penalty as if an offense of the child 
sexual abuse approached, including Thai-based culture and beliefs leading to the arising of 
non-question behaviors in religious organizations and barely existing of victim’s legal action 
to the priests resulting in the continuously remaining of child sexual abuse by priests. 
 
Keywords : Sexual Abuse, Child, Priest 
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บทน า 
การน าเด็กเข้าสู่ร่มเงาของศาสนาผ่านการบวช เป็นความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมไทย   

ที่หล่อหลอมบิดามารดาและผู้ปกครองให้เลือกที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าท าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่ง
นอกจากจะคาดหวังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้ว     
ในศาสนาพุทธยังเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาและสามารถน าพาบิดามารดาเกาะชายผ้าเหลือง
ไปยังสวรรค์ไดอี้กด้วย แต่นอกจากวัตถุประสงค์ของการน าเด็กเข้าท าการบวชดังที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังมี
เด็กอีกจ านวนมากที่อาจจะมิได้มีความเต็มใจนักในการที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในศาสนสถานผ่านการบวช        
แต่จ าต้องยอมที่จะเข้าไปอาศัยร่มเงาของศาสนา เพียงเพ่ือให้ตนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหนังสือจนจบ
ปริญญา หรือที่เรียกว่าการบวชเรียน ซึ่งมักพบได้ในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ก็ยังคงมองว่าการศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เด็กเหล่านี้ จ าต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในศาสนสถานและตกเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนักบวชอย่างไม่มีทางเลือก 

บ่อยครั้งการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในกลุ่มศาสนาพุทธก็ไม่ปรากฏเป็นข่าว เพราะผู้กระท า
ความผิดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่ชาวพุทธ ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สามเณรถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายกรณีด้วยกัน โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักเกิด
จากพระพ่ีเลี้ยงและสามเณรที่มีวัยวุฒิที่โตกว่ากระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อสามเณรที่มาบวช โดยเด็กที่
บวชเป็นสามเณรเกือบทั้งหมดจ าต้องตกอยู่ในสถานการณ์จ ายอมต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และสามเณร
อีกส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติกับการที่ตนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหาย
จ านวนครึ่งต่อครึ่งเลือกที่จะไม่ปกป้องเด็กและเลือกที่จะไม่ด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นพระ โดยมองว่า
การที่เด็กชายถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่เสียหายเท่ากับกรณีของเด็กหญิง และสังคมเองก็ยังไม่จับตามองเท่า  

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน  ย้อนให้
กลับมาตั้งค าถามว่า อะไรเป็นสาเหตุและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวขึ้นในศาสนสถาน 
ท่ามกลางแหล่งชุมชนและสังคมอยู่บ่อยครั้ง และรัฐได้มีการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันหรือ
กลไกใด ที่จะสามารถป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมไปถึงมาตรการทาง
กฎหมายในการคัดกรองและตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาท าการบวชนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ และการใช้สถานะของ
ความเป็นนักบวชในการเข้าถึงเด็กซึ่งเป็นเหยื่อ ควรจะต้องรับผิดเพ่ิมมากขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ หากสถานะ
เหล่านั้นสามารถเพ่ิมปัจจัยในการเข้าถึงเหยื่อซึ่งเป็นเด็กได้ง่ายขึ้น  

ดังนั้น เพ่ือเปิดเผยถึงเรื่องราวความเสียหายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อของการล่วง
ละเมิดทางเพศโดยนักบวชที่เกิดขึ้นในศาสนสถานว่ามีสถานการณ์ที่ร้ายแรงเพียงใด อะไรคือสาเหตุและปัจจัย
ที่ท าให้ยังคงเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการป้องกันต่อกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของไทยมีประสิทธิภาพที่เพียงพอและสามารถป้องกันเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้จริง
หรือไม่ หากไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอแล้ว ก็จ าต้องเสาะแสวงหามาตรการทางกฎหมายและกลไกอ่ืนใด ที่
สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อกลุ่มเสี่ยงได้ในอนาคต เพ่ือที่จะเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้ส่งเสริมการปกป้องสิทธิของกลุ่มเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
 

 
1426 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวช ว่ามีสาเหตุ

และท่ีมาอย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น 
2. เพ่ือศึกษาทบทวนและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายและกลไกในการป้องกันต่อกลุ่มเสี่ยงจาก

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทย 

3. เพ่ือต้องการที่จะเสาะแสวงหามาตรการทางกฎหมายและกลไกอ่ืน ที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อกลุ่มเสี่ยงได้ในอนาคต  

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและกลไกที่มีอยู่ ให้ส่งเสริมการปกป้อง
สิทธิของกลุ่มเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 แนวคิดในเรื่องสิทธิเด็กตามแนวทางสิทธิมนุษยชนสากลกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

หลักการในเรื่องสิทธิเด็กเป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจากหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งทุกคนต้องให้
การเคารพและปกป้อง และเป็นหน้าที่ของแต่ละรัฐในการที่จะปกป้องเด็กทุกคนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ผ่านมาตรการและกลไกทางกฎหมายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เด็กได้มีชีวิตและได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีคุณภาพ เจริญเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
ต่อไป โดยเด็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพราะความสามารถในด้านร่างกายและระดับ
สติปัญญา รวมไปถึงอ านาจในการต่อรองของเด็กนั้นยังไม่สามารถเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ได้ อีกทั้งในบางสังคมเอง 
เด็กถูกมองเป็นเพียงสมบัติของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ที่สามารถจะบงการหรือท าอะไรกับเด็กก็ได้ทั้งนั้น  
จนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลเดก็เหล่านั้นถูกละเลยในการปกป้องและคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ1  

1.2 แนวคิดอัตถิภาวนิยม 
ฟริดริค นิทเช่ ได้สรุปพัฒนาการทางศีลธรรมว่า ในสมัยยุคแรกเริ่มนั้น ชนชั้นสูงที่ปกครองสังคมได้

ก าหนดมาตรการตัดสินคุณค่าจากลักษณะของตนและลักษณะที่ตรงข้ามกับตนเป็นดีและเลว และชนชั้นสูงบาง
พวกที่ได้รับต าแหน่งเป็นพระหรือนักบวช ก็ได้เสนอวิถีทางด าเนินชีวิตที่ผิดแปลกไปจากธรรมดาทั่วไปเพ่ือ
แสดงถึงความเป็นชนชั้นของนักบวชมากยิ่งขึ้น เช่น การงดกินเนื้อสัตว์ การถือศีลอด การละเว้นทางเพศ การ
ออกธุดงค์ ไปจนถึงการบ าเพ็ญเพียรสู่ศูนยภาพเพ่ือเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าหรือมุ่งสู่นิพพานในเช่น
พุทธศาสนา (สมบูรณ์ วัฒนะ, 2561) ต่อมาในสังคมปัจจุบัน นักบวชก็ยังคงมีกฎและระเบียบที่ต้องประพฤติ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่แตกต่างขั้นตอนมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป เพ่ือรักษาระดับชั้นของนักบวช
ให้ยังคงอยู่ในสังคม ซึ่งศาสนาและศีลธรรมนั้น เสมือนเป็นสิ่งครอบง าทางความคิดและวิถีชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ ประเด็นหลักอยู่ที่ว่ามนุษย์มีอุดมการณ์เป็นของตนเอง  แต่บางครั้งก็ไม่สามารถสร้างอุดมการณ์ของตน
ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีสิ่งปลอบประโลมใจ และนี่คือหน้าที่หลักของระบบศีลธรรมหรือศาสนา 

                                                           
1 จ านวนเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One-Stop Crisis Center - OSCC) เปิดเผยว่าใน พ.ศ. 2558 มี
เด็กกว่า 10,000 คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐเนื่องจากความรุนแรง โดยประมาณสองในสามของเด็กเหล่านี้ถูกกระท ารุนแรงทางเพศ และ
เนื่องจากการท างานของระบบการคุ้มครองเด็กยังมีข้อจ ากัด จึงเป็นไปได้ว่ายังมีการล่วงละเมิดอีกมากที่ไม่ได้รับการรายงาน 
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เพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกไม่สบายใจ ก็จะมีความรู้สึกว่าต้องการที่พ่ึงเพ่ือที่จะให้พอด าเนินชีวิตต่อไปได้ 
ศีลธรรมจึงเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นเพ่ือใช้ปลอบประโลมความอ่อนแอแห่งจิตใจของตน (ปิยะฤทธิ์ 
พลายมณี, 2556) ดังนั้น นักบวชผู้เป็นตัวแทนศาสนา จึงเป็นเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคัญของมนุษย์ ใน
ยามที่มนุษย์ตกอยู่ในสภาวะจิตที่อ่อนแอ เพราะนักบวชมีตัวตนและสามารถเข้าถึงได้ใกล้ชิดเสียยิ่งกว่าหลักค า
สอนของศาสนาเพียงอย่างเดียว  

1.3 แนวคิดอัตบุคคลและวาทกรรม 

มิเชล ฟูโกต ์กล่าวว่า แท้จริงแล้วอัตบุคคลนั้นเป็นเพียงมายาภาพที่ประกอบสร้างขึ้นด้วยเครือข่าย
ของอ านาจทางสังคมและวาทกรรม ซึ่งอ านาจการควบคุมผ่านกระบวนการสร้างบรรทัดฐานเป็นลักษณะเด่น
ของสังคมสมัยใหม่ และระเบียบวินัยก็คืออุปกรณ์ส าคัญของอ านาจในอันที่จะใช้ก ากับผู้คนให้อยู่ในบรรทัดฐาน
เดียวกัน ซึ่งโดยปกตเิราจะเชื่อว่าสามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ แต่ขณะเดียวกัน ร่างกายของคนเรานั้น
ก็อาจถูกควบคุมโดยไม่รู้ตัว โดยสรุปแล้ว ระบบความรู้ย่อมสัมพันธ์กับอ านาจ และอ านาจสร้างวาทกรรมทาง
สังคม วาทกรรมเหล่านี้สร้างความจริง และความจริงก็กลายเป็นสิ่งก าหนดถูก-ผิด ซึ่งข้ึนอยู่กับอ านาจอีกครั้งว่า
ความจริงในที่นี้ใครเป็นผู้พูด และผู้พูดนั้นมีสถานะทางสังคมเช่นไร ยิ่งผู้พูดมีอ านาจมากเท่าไหร่ ความจริงก็ยิ่ง
ถูกสร้างให้เกิดขึ้นผ่านผู้มีอ านาจได้มากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ หรือนักบวช 
(Seksanrmutl, 2562, มกราคม 24)  

2. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ภาพลักษณ์และและสถานะของพระสงฆท์ี่มีต่อสังคมไทย 
ในสมัยโบราณ การบวชเป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธสามารถน าไปสู่การเลื่อนสถานะทางสังคมได้ 

เมื่อสึกออกมาแล้ว ก็จะเป็นที่รู้จักของสังคมและมีเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขวางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยท าการ
บวช กลายเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถพ่ึงพาได้ และเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นนี้เอง ส่งผลให้เจ้า
เมืองมักแต่งตั้งใหผู้้ที่เคยผ่านการบวชเหล่านี้เป็นนายบ้าน หรือได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้ด ารงต าแหน่ง
ที่ส าคญัอยู่เสมอ ซึ่งการที่ได้รับเลือกนั้นไม่ใช่เพราะคุณสมบัติด้านศีลธรรมอย่างที่มักอธิบายกันเพียงอย่างเดียว 
แต่ที่ส าคัญกว่านั้น น่าจะเป็นเพราะว่ามีเครือข่ายทางสังคมมากกว่าผู้ อ่ืน จึงส่งผลให้ชาวบ้านพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างชุมชนกับรัฐไดเ้ป็นอย่างดี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2554) 

ในปัจจุบัน ศาสนา ความเชื่อ และอ านาจทางสังคมในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันชนิดที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด รวมไปถึงการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยต้องการที่จะควบคุมเด็กให้
อยู่ในกฎระเบียบ และพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 
ผ่านมายาคติที่สร้างขึ้นโดยวิธีคิดแบบพุทธ ท าให้เชื่อโดยปราศจากการสงสัยและไม่มีการตั้งค าถาม รวมไปถึง
การโฆษณาชวนเชื่อจากองค์กรศาสนาที่ว่าการบวชของเด็กนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณสูงสุดต่อบิดามารดา 
ตลอดจนการไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยิ่งนักบวชคนใดมี
สถานะและอิทธิพลทางสังคมมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือต่อประชาชนและสังคมยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น  

2.2 สถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยนักบวช  
มีงานศึกษาถึงปัญหาการล่วงละเมิดจริยธรรมของพระภิกษุสามเณร เฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าว

ในหนังสือพิมพ์รายวัน นับตั้งแต่ปี 2546 - 2550 (พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา, 2552) ซึ่งปรากฏว่ามีคดีที่
พระภิกษุสามเณรเป็นผู้ก่อคดีทั้งสิ้น จ านวน 117 คดี โดยมีข้อสรุปถึงสาเหตุของการล่วงละเมิดวินัยของ
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พระภิกษุสงฆ์ว่ามีสาเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ ประการแรก คือ ผู้อุปสมบทไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่เป็นการอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรไปเพียง
ตามประเพณีนิยมที่สืบทอดต่อกันมาเท่านั้น ส่วนอีกประการหนึ่ง คือ สภาพขาดการศึกษา โดยผู้ที่ท าการ
อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยมาก จึงน าไปสู่สาเหตุหนึ่งของการกระท า
ความผิดเพราะความไม่รู้ถึงบทบัญญัติของพระธรรมวินัยและกฎหมาย ซึ่งสถานที่ก่อเหตุการณ์ล่วงละเมิดทาง
เพศมากที่สุดคือที่พักสงฆ์หรือกุฏิสงฆ์ และผู้ปกครองของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพระสงฆ์ครึ่งต่อครึ่ง
เลือกที่จะไม่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดหลังจากทราบเหตุ เนื่องจากมองว่าเด็กชายถูกละเมิดทางเพศไม่ใช่
เรื่องเสียหายเท่ากับกรณีเด็กหญิงถูกล่วงละเมิด  

ในปี 2559 ได้มีท าการส ารวจถึงสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าท า
การบรรพชาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นกรณีของพระชั้นผู้ใหญ่เป็น
ผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในวัดสังกัดตน ซึ่งอายุเฉลี่ยของเด็กผู้เสียหายที่ถูกพระสงฆ์ท าการล่วง
ละเมิดทางเพศ มักจะอยู่ในช่วงอายุ 14 - 18 ปี ผู้ต้องหาที่เป็นพระสงฆ์บางรายก็ยอมรับสารภาพว่าในวัยเด็ก
ตนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อน จึงได้มากระท าการล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืนต่อมาอีก ซึ่งในปัจจุบันมีเด็ก
เข้าท าการบวชเณรภาคฤดูร้อนราวแสนคนในแต่ละปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ าว่าเด็กเหล่านั้นต้องตกเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

แหล่งข่าวในวงการสงฆ์ได้มีการรายงานว่า บ่อยครั้งการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระ
เณรด้วยกันก็ไม่ปรากฏเป็นข่าว เพราะผู้กระท าความผิดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีอิทธิพล และนับหน้าถือตาในหมู่
ชาวพุทธ อีกท้ังเมื่อมีเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้น ผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นนักบวชนั้นก็มักที่
จะพยายามปกปิดความผิดของตน โดยการกดดันทั้งเด็กและผู้ปกครองด้วยเหตุผลนานาประการ บางครั้งก็
ส่งผลให้ตัวเด็กเองเกิดความอับอายและรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ก็จะไม่เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้ใดทราบ จึง
เป็นเหตุให้มักที่จะไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นนักบวช  

นอกจากนี้ยังพบการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ โดยผู้กระท าความผิดคือ
บาทหลวงที่เด็กให้ความเคารพศรัทธา และพบว่าเหยื่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจ 
รวมไปถึงบทบาทของฝ่ายบริหารคณะบาทหลวงในขณะนั้นก็มีปัญหา ท าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการ
แก้ไขเยียวยาใด ๆ ซึ่งส่งผลเพียงแต่ให้บาทหลวงผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กถูกย้ายไปในจังหวัดอ่ืน
เท่านั้น หรือแม้กระทั่งการกลับเข้ามามีต าแหน่งหน้าที่และมีอ านาจในเขตพ้ืนที่ดังเดิม และยังคงมีพฤติกรรม
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบาทหลวงผู้ท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นมีอิทธิพลในสังคม 

ไมเ่พียงแตเ่หตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นที่พบเจอกับปัญหาของการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กโดยใช้ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาในการเข้าถึงเด็กซึ่งเป็นเหยื่อ ในสถาบันสอนสมาธิปฏิบัติธรรมขององค์กร
พุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกซัมบาลา ก็มีการเปิดเผยถึงการที่ศาสดากระท าการล่วง
ละเมิดทางเพศลูกศิษย์หลายคนเป็นเวลาหลายปี โดยใช้ความศรัทธาหลอกล่อโดยที่เหยื่อมิได้ยินยอม อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายก็ทราบเรื่องราวเหล่านี้ ดีแต่กลับร่วมมือกันปิดบังความจริง (Matthew 
Abrahams, 2019, August 10) ในศาสนาอิสลามก็มีการรายงานถึงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลามพระคัมภีร์อัลกุรอานอยู่เป็นระลอก ที่เป็นข่าวใหญ่คือกรณีที่เกิดขึ้นในเมืองคาดูนาทางตอน
เหนือของประเทศไนจีเรีย ที่พบว่าทั้งชายและเด็กชายราว 500 ราย ถูกทรมาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกห้าม
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ไม่ให้ออกจากอาคารสอนศาสนา และบางรายถูกกักขังไว้นานหลายปี ซึ่งถือเป็นแหล่งทาสมนุษย์ที่ถูกปิดบัง
ด้วยความเป็นองค์กรศาสนา ส่วนเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่
เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์คาทอลิก ซึ่งการเข้าบวชเป็นบาทหลวงในนิกายคาทอลิกนั้นจ าต้องเข้าบวชตั้งแต่ยังอยู่
ในวัยเด็ก และสถานการณ์ที่ต้องพบเจอในขณะบวชก็จะมีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนชายล้วนหรือคุกชายล้วน 
ซ่ึงจะพบเจอก็แต่เพศชายเท่านั้น โดยจะมีการเคร่งครัดในระเบียบและมีลักษณะเหมือนพ้ืนที่ปิดตาย จึงคาดว่า
น่าจะส่งผลทางจิตวิทยาใหบ้รรดานักบวชเหล่านั้นกระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เป็นเพศชายเสียเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับประเด็นความเป็นเพศสภาพใด ๆ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บรรดา
นักบวชได้ใช้สถานะต าแหน่งหน้าที่ของตนในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งชายและหญิง และหากเด็กรายใด
กล้าที่จะปฏิเสธก็จะโดนขู่ว่าจะถูกพระเจ้าสาปแช่ง ถูกฟาดด้วยไม้กางเขน และถูกลงโทษด้วยวิธีอ่ืน ซึ่ง
นอกจากจะมิได้มีการด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ แล้ว คริสตจักรประจ ารัฐเองก็ได้สมรู้ร่วมคิดในการปกปิด
เรื่องดังกล่าวอีกด้วย โดยมีรายงานถึงจ านวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เป็นข่าว
ใหญ่และเกิดแรงกระเพ่ือมต่อการตรวจสอบสถาบันศาสนาทั่วโลก  

การล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นอกจากจะเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศที่แตกต่างจาก
คนทั่วไปแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก คือ อาการทางจิต
ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า โรคใคร่เด็ก (Pedophilia) ซึ่งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นของการล่วงละเมิดทางเพศใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเพศชายกับเพศชาย หรือเพศชายกับเพศหญิง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเรื่องราว
ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจเป็นปัจจัยหลัก สังคมไทยยังคงมองว่าเพศชายมักเป็นฝ่ายกระท าต่อเพศหญิงเท่านั้น 
แต่รูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมยุคปัจจุบัน ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นเพศชายเท่านั้นที่เป็นฝ่าย
กระท าการล่วงละเมิดทางเพศกับเพศหญิง แต่ยังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลเพศเดียวกันที่มี
รสนิยมรักร่วมเพศอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดกระท าต่อเพศใดก็ตาม บุคคลที่เป็นฝ่ายกระท ามักจะเป็นผู้ที่มี
อ านาจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากกว่า แข็งแรงมากกว่า หรือฐานะทางสังคมมากกว่า แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่ว่า
ผู้กระท านั้นสามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้ถูกกระท าได้ และไม่ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
หรือจิตใจของผู้กระท าการล่วงละเมิดก็ตาม ปัจจัยส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการล่วงละเมิดทางเพศ คือการไม่
เท่าเทียมกันในเชิงอ านาจ (วิลาสินี พิพิธกุล, 2548) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนักบวชต่อเด็กผู้เข้าท าการบวชนั้น
ก็ถือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจ ที่บรรดานักบวชเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษต่อเด็กได้ทั้งสิ้น เพราะหาก
ไม่รวมถึงความไม่รู้เดียงสาของเด็กที่ถูกล่อลวงโดยนักบวชแล้ว การที่เด็กจ าต้องเข้าท าการบวชก็เป็น
สถานการณ์หนึ่งที่เด็กจ าต้องไปอยู่ภายใต้อ านาจของนักบวชและไปอาศัยอยู่ในศาสนสถานเหล่านั้นด้วยความ
จ าเป็น และเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เด็ก ๆ เหล่านั้น ตกอยู่ในสถานะเป็นเป้ากลุ่มเสี่ยงต่อการถูกนักบวช
กระท าการล่วงละเมิดทางเพศ ตราบเท่าที่ยังคงอยู่ในศาสนสถานแห่งนั้น 

2.3 มาตรการทางกฎหมายและกลไกในประเทศไทย ส าหรับการป้องกันเด็กจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  

1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child: CRC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และได้ให้ค ามั่นสัญญากับนานาประเทศ ว่า
จะกระท าทุกวิถีทางในการปกป้องและคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ อันรวมไปถึงการแสวง
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ประโยชน์ และการกระท าอันมิชอบทางเพศ โดยจะสร้างหลักประกันและก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครอง
และเยียวยาเด็กจากการถูกละเมิดสิทธิในด้านต่าง ๆ ต่อมาก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 ซึ่งในมาตรา 262 ได้มีการบัญญัติถึงมาตรการในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไว้ แต่ก็เป็นเพียงกรอบ
อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ว่ามาตรการทางกฎหมายนี้ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้อย่างจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ  

2) ประมวลกฎหมายอาญา 
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวช ถือเป็นหนึ่งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 2763 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นบททั่วไปที่ผู้กระท าการจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ที่ผ่านมาการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กโดยนักบวชที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะปรับใช้เข้ากับกรณีที่บุคคลใด ๆ ก็ตามกระท าการล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กเท่านั้น โดยมิได้มีการพิจารณาถึงการใช้สถานะต าแหน่งของนักบวชในการเข้าถึงเด็กซึ่งเป็นเหยื่อแต่
อย่างใด  

ในปี 2562 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2854 ได้มีการบัญญัติเพ่ิมกรณีของผู้ท าการล่วง
ละเมิดทางเพศที่ได้กระท าต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจด้วยประการอ่ืนใด โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครอง
บุคคลซึ่งถูกกระท าทางเพศโดยเฉพาะเด็กซึ่งตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้กระท า โดยบทบัญญัติดังกล่าวนี้ 
สามารถที่จะน ามาปรับใช้กับกรณีของการที่นักบวชกระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในศาสนสถานได้ แต่
เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ิงได้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมในปี 2562 และยังมิได้มีการน าคดีความขึ้นสู่ศาลโดย
ปรับใช้เข้ากับมาตรานี้แต่อย่างใด จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามในอนาคตต่อไปว่าศาลจะน าบทบัญญัติดังกล่าวมา
ปรับใช้เข้ากับกรณีของนักบวชที่ใช้สถานะและต าแหน่งของตนในการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือไม่ 

3) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 375 ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสว่าควรสอดส่อง

ดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัด ซึ่งหากเจ้าอาวาสได้หมั่นคอยตรวจตราถึงพฤติกรรมของผู้ที่เข้าท าการบวช
และหมั่นตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณศาสนสถานอยู่เป็นประจ าแล้ว ก็อาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะ
                                                           
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก..” 
3 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) มาตรา 277 “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ ง
แต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต..” 
4 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) มาตรา 285 “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 
278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระท าแก่บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือ
มารดา ญาติสืบสายโลหิต ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์  หรือในความ
อนุบาล หรือผู้อยู่ภายใต้อ านาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม” 
5 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 37 “เจ้าอาวาส มหีน้าที่ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาวัด จัดกจิการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
(2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู ่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ปฏบิัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
(3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินยัแกบ่รรพชิตและคฤหัสถ์ 
(4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล” 
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ไม่ให้เกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กขึ้นในศาสนสถานได้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสังเกตุว่าในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์พระผู้ใหญ่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในบริเวณศาสนสถานขึ้น เจ้าอาวาสควรที่จะได้รับโทษ
ตามกฎหมายหรือไม่ หากจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ในการสอดส่องดูแลวัดและควบคุมดูแลพระภิกษุ
สามเณรในวัดสังกัดตน เพราะเจ้าอาวาสมีสถานะตามกฎหมายอาญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ถือเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย เป็นผู้ที่มีอ านาจในการปกครอง
ภายใน จึงน่าจะเป็นผู้ที่สามารถหาทางป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หากมีสถานการณ์ที่เข้าข่ายของการ
เกิดเหตุการณก์ารล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 

4) กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2536 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อ 46 บัญญัติให้พระอุปัชฌาย์เป็นผู้มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการ

ให้บรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคม และข้อ 147 ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์
ที่ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งจากการศึกษาเหตุการณ์การล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กโดยนักบวชนั้น พบว่าหากไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับผู้กระท าความผิด เป็นเหตุให้
ผู้กระท าความผิดสามารถที่จะย้ายจากศาสนสถานหนึ่งไปยังอีกศาสนสถานหนึ่งเท่านั้น และสามารถท าการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อไปได้อีก ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นถือเป็นการประพฤติผิดพระธรรมวินัยจน
อาบัติ8 ถึงขั้นปาราชิก9 ตามพระธรรมวินัยแล้วไม่สามารถที่จะท าการบวชได้อีก แต่บุคคลเหล่านั้นได้กลับเข้า
มาบวชใหม่ อันเป็นต้นเหตุในการเข้ามาเพ่ือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและท าลายศาสนาซ้ าแล้วซ้ าเล่า ดังนั้น 
หากพระอุปัชฌาย์ไดท้ าการตรวจสอบถึงประวัติของผู้ที่จะเข้าท าการบวชได้อย่างถี่ถ้วนแล้ว อาจช่วยลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กท่ีจะขึ้นในศาสนสถานได้ 

5) กลไกอ่ืนใดในประเทศไทย 
โฆษกส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงมาตรการในการดูแลเด็กในระหว่างการบวชสามเณร

ภาคฤดูร้อนในสังคมไทยว่า วัดแต่ละแห่งจะมีอาจารย์เป็นผู้ท าหน้าที่ในการดูแลเด็ก ส่วนส านักพุทธศาสนา
ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลอะไรเป็นพิเศษ ผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญในการดูแลการจัดการวัฒนธรรมของบวชเรียนในภาคฤดู
ร้อนคือพุทธมณฑล ซึ่งจะมีการจัดบวชตามโครงการต่าง ๆ อยู่เป็นจ านวนมาก โดยตัวเลขจ านวนเด็กที่เข้ารับ
การบวชเณรมีประมาณแสนคนในแต่ละปี เนื่องจากทางส านักพุทธศาสนามีเงินให้การสนับสนุน บางวัดก็มี
จ านวนสามเณรเป็นจ านวนมากกว่าพันรูป แต่นั่นก็เป็นมาตรการในทางปฏิบัติภายในองค์กรเท่านั้น มิได้มีการ
                                                           
6 กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2536 ข้อ 4 “พระอุปัชฌาย์ หมายความว่า พระภกิษุผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เป็นประธาน และรับผิดชอบใน
การให้บรรพชาอปุสมบทตามบทบญัญัตแิห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้” 
7 ข้อ 14 “พระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหลา่นี้ 

(1) คนท าความผิดหลบหนอีาญาแผ่นดนิ 
(2) คนหลบหนีราชการ 
(3) คนต้องหาในคดีอาญา 
(4) คนเคยถูกตัดสินจ าคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายส าคัญ 
(5) คนถูกห้ามอปุสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา...” 

8 อาบัติ หมายถึง โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งภิกษุ มีโทษ 3 สถาน คือ 1) โทษสถานหนัก ท าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติขาดจาก
ความเป็นภิกษุทันที ได้แก่ อาบัติปาราชิก 2) โทษสถานกลาง ท าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติต้องอยู่กรรมก่อนจึงจะ พ้นโทษ ได้แก่ อาบัติสังฆาทิเสส และ 
3) โทษสถานเบา ท าให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติที่ต่ ากว่าอาบัติสังฆาทิเสสต้องปลงอาบัติคือต้องบอกอาบัติของตนแก่ภิกษุด้วยกัน ได้แก่ อาบัติปาจิตตีย์ 
9 ปาราชิก หมายถึง อาบัติขั้นหนักที่สุดในพระวินัย เมื่อภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที  จะบวชเป็นภิกษุอีก
ไม่ได ้มี 4 ข้อ คือ 1) เสพเมถุน 2) ลักทรัพย์ 3) ฆ่ามนุษย์ และ 4) อวดอุตริมนุสธรรม  
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บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรทางกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าวัดในแต่ละท้องที่ก็อาจไม่ได้มีการ
ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด  

เมื่อปี 2561 ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เปิดเผยถึงวิธีการด าเนินงานส าหรับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส าหรับ
การด าเนินการกับผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียและเป็นภัยกับพระพุทธศาสนา รวมไปถึงพระสงฆ์ที่มีความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ว่านอกจากจะมีช่องทางในการร้องเรียนไปยังส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนาผ่านทางศูนย์ฮอตไลน์
แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา แล้ว ขณะนี้ได้มีการสร้างแอปพลิเคชันแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นอีก
ช่องทางหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะได้มีการสร้างแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้น แต่ก็เป็นไปเพ่ือปกป้องพระพุทธศาสนา
เท่านั้น มิได้มีเจตนาในการที่จะสร้างมาตรการในการปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพระสงฆ์แต่
อย่างใด 

2.4 มาตรการทางกฎหมายและกลไกในต่างประเทศ ส าหรับการป้องกันเด็กจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  

1) หลักสิทธิมนุษยชนสากลและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child: CRC)10 

ตามหลักการสากลดังกล่าว เด็กทุกคนที่เกิดมาต้องได้รับความรักและความเอาใจใส่เลี้ยงดู
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพ่ือให้เด็กได้ใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคม โดยบิดามารดา ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ใหญ่ทุก
คนในสังคม ล้วนมีหน้าที่ตามกฎหมายและบทบาททางสังคม ในการที่จะอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองของตน ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2) กลไกในต่างประเทศ 
ในปี 2560 พระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้ยอมรับว่ากลไก

ของศาสนจักรนั้นขยับตัวเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าในการตอบสนองปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และวิธี
ปฏิบัติในแวดวงอ านาจของนักบวชในระดับปกครองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้เป็นที่รับรู้ต่อ
สาธารณะ โดยหลังจากที่พระผู้ใหญ่ทั้งหลายทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ได้แต่เพียงโยกย้ายนักบวชผู้ล่วง
ละเมิดต่อเด็กจากโบสถ์แห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าเท่านั้น โดยเลือกที่จะปกปิดเรื่องราวดังกล่าว
ให้เงียบแทนการรายงานการกระท าผิดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาของการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
เหล่านี้ฝังรากลึกและส่งผลกระทบที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้มโนธรรมส านึกของศาสนจักรในเรื่อง
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ปรากฏขึ้นในศาสนจักรอย่างค่อนข้างเชื่องช้า ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ 
Washington Post  

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในศาสนจักรคาทอลิก (Child 
Sexual Abuse in the Catholic Church) ได้เปิดเผยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยศูนย์วิจัยสากลของราชสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเมลเบิร์น (Center for Global Research at the Royal Melbourne Institute of 

                                                           
10 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นโดยสหประชาชาติ 
(คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี พ.ศ.
2532 และได้ก าหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม 
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Technology: RMIT) ระบุข้อมูลว่า การที่ศาสนจักรก าหนดให้นักบวชถือครองสถานภาพโสด หรือที่เรียกว่าศีล
พรหมจรรย์ (Celibacy) เป็นปัจจัยเสี่ยงอันสูงสุดในการก่อให้นักบวชกระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และ
การท าร้ายทางเพศต่อเด็กเคยมียอดพุ่งขึ้นสูงสุด แต่สามารถลดจ านวนลงได้ในช่วงปลาย พ.ศ.2513-2523 ซึ่ง
นั่นเป็นเพราะว่าเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้ถูกน าเสนอให้ปรากฏต่อเวทีสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น หากรัฐและสังคมได้มีการน าประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ
ได้มากเท่าไหร่ อาจส่งผลให้มีการพูดถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเกิดการตระหนักรู้ในสังคมได้มาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น 

เนื่องจากปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นในศาสนจักรเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
สันตะปาปาฟรานซิสได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยกเลิกระบบอุทธรณ์ต่อส านักวาติกันส าหรับกรณีที่คดี
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว และได้สร้างแรงกดดันให้นักบวชในศาสนจักร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักบวชที่มีต าแหน่งสมณศักดิ์ชั้นสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงจากการ
เป็นผู้กระท าผิดเอง หรือทางอ้อมโดยการปกปิดเรื่องราวดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ท าการเรียกประชุมสังฆราช
จากทั่วทุกมุมโลก (Episcopal Conference) ในกรุงวาติกัน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงทางเพศ 
และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยบาทหลวง โดยจุดประสงค์ในการจัดการประชุมเป็นไปเพ่ือ
การค้นหาแนวทางที่จริงจังส าหรับการรับประกันความปลอดภัยและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ภายในโบสถ์ ซึ่งหัวใจหลักของการประชุม คือ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความรับผิดชอบ การตรวจสอบได้ และ
และความโปร่งใส จากการประชุมดังกล่าวได้มีการน าเสนอแนวทางในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กขึ้น คือ ระเบียบการปฏิบัติตัวของบาทหลวง การฝึกสังเกตพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทาง
เพศ และเพ่ิมช่องทางการแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เข้ามาตรวจสอบหากเกิดเรื่องไม่เหมาะสมขึ้นภายในโบสถ์ 
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากค าแนะน าของการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กขององค์กรสุขภาพโลก  
และกล่าวเตือนพระสังฆราชว่าควรที่จะยกเลิกแนวความคิดในการปกปิดเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยคิดว่า
เป็นการปกป้องชื่อเสียงของพระศาสนจักร  

3. สมมติฐานงานวิจัย (Assumption) 
เด็กที่เข้าท าการบวชทุกคนจ าต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยนักบวชในศา

สนสถาน อันเนื่องมาจากการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปกป้องตนเองหรือต่อรองได้ แม้จะมีกฎหมายและ
มาตรการที่ก าหนดถึงความผิดในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้ว แต่ก็ยังขาดมาตรการหรือกลไกบางอย่าง
ในทางป้องกัน ที่ท าให้ปัญหาเดิมยังคงเกิดขึ้นซ้ าซากและตลอดมา หากได้มีการศึกษามาตรการทางกฎหมาย
และกลไกในศาสนาอ่ืนหรือรัฐอ่ืน อาจค้นพบแนวทางที่สามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายและกลไกของรัฐไทย หรืออาจได้เรียนรู้ข้อสังเกตและบทเรียนที่เกิดจากประสบการณ์อันล้มเหลวจาก
มาตรการบางประการได ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทความนีมุ้่งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยนักบวชในศาสนสถาน โดย

จะท าการศึกษาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมไปถึงการเสาะแสวงหามาตรการทางกฎหมาย
และกลไกในการป้องกันเหยื่อทั้งที่มีในประเทศและต่างประเทศ โดยจะท าการรวบรวมและศึกษาเรื่องราวที่
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เกิดขึ้นในช่วงเวลา พ.ศ.2546 - 2562 เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 จึงถือได้ว่าประเทศไทยได้มีการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการให้ค ามั่นของรัฐไทยว่าจะปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเป็นทางการ 

1. การรวบรวมข้อมูล จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
research) จากแหล่งข้อมูลดังนี้ คือ ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข่าวที่ปรากฏอันเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวช และศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย
ในประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จะเป็นการศึกษาผ่านเอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวช รวมไปถึง
เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศโดยนักบวช และวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ 
กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะป้องกันการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพ่ือที่จะเสาะแสวงหาถึงมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวชที่มีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย 
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวชในสังคมไทยยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นระลอก แม้ว่าจะได้มีการออก

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายในทางป้องกัน แต่ก็เป็นเพียงมาตรการ
ในเชิงคุ้มครองเด็กอย่างกว้าง ถูกใช้เป็นเพียงกรอบแนวคิดและไม่ได้มีการลงโทษจริง ส่วนในประมวลกฎหมาย
อาญาที่บัญญัติเอาไว้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นความผิดนั้น ในอดีตมิได้มีการบัญญัติถึงการใช้สถานะ
หน้าที่หรือต าแหน่งในการล่วงละเมิดเด็กซึ่งเป็นเหยื่อแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเด็กถูกนักบวชกระท าการล่วง
ละเมิดทางเพศ จึงเป็นเหตุให้สามารถปรับใช้เข้ากับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในกรณีปกติที่เป็นบุคคลธรรมดา
กระท าเท่านั้น ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการบัญญัติไม่ชัดเจนของประมวลกฎหมายอาญา กลไกในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมไปถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่ส่งผลและหล่อหลอมให้รัฐและองค์กรศาสนาไม่
อาจควบคุมและด าเนินการลงโทษกับนักบวชผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ต่อมาในปี 2562 ได้มีการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 โดยเพ่ิมกรณีของ
เด็กที่ถูกกระท าการล่วงละเมิดทางเพศว่าหากเป็นการกระท าในขณะที่อยู่ภายใต้อ านาจของผู้กระท าด้วย
ประการอ่ืนใด ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษเพ่ิมขึ้น โดยบทบัญญัติดังกล่าวสามารถที่จะน ามาปรับใช้กับกรณี
ของการที่นักบวชกระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในศาสนสถานได้  

แต่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดถึงความผิดในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วก็
ตาม แต่ยังคงขาดมาตรการหรือกลไกในทางป้องกัน โดยมิได้มีการสร้างหลักประกันใดว่าเด็กทุกคนจะ
ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศตลอดเวลาตราบที่ยังคงอยู่ในศาสนสถาน ซึ่งหากทางภาครัฐและ
องค์กรศาสนาได้มีการสร้างมาตรการตรวจสอบและคัดกรองประวัติผู้ที่จะเข้าท าการบวช รวมไปถึงตรวจสอบ
สถานการณ์ภายในวัดอย่างถี่ถ้วนอย่างเป็นระบบ และอาจเพ่ิมช่องทางการแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เข้ามา
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ตรวจสอบหากเกิดเรื่องไม่เหมาะสมขึ้น ก็อาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายดังกล่าวขึ้นได้ 
อีกท้ังหากรัฐและสังคมได้น าประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเหล่านี้ให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ อาจ
ส่งผลให้มีการพูดถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเกิดการตระหนักรู้ในสังคมได้มากยิ่งขึ้น  

 
อภิปรายผล 

การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการท าร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งขัดต่อหลักการในเรื่องสิทธิเด็กและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในส่วนทางด้านร่างกายนั้น สามารถ
เห็นได้ชัดและอาจรักษาให้หายขาดได้ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจของเด็กนั้นเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
มองไม่เห็นด้วยตาแต่อาจฝังลึกลงไปในจิตใจ และส่งผลร้ายในภายหลังอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
แต่ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กดังกล่าว กลับถูกผู้คนในสังคมมองข้าม โดยมองว่าเด็กชายนั้นไม่ได้รับ
ความเสียหายเท่ากับเด็กหญิง และมักที่จะเลือกไม่ด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ ต่อนักบวช โดยสิ่งส าคัญที่
ส่งผลให้นักบวชสามารถกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อไปได้อย่างไม่เป็นความผิด คือวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และวาทกรรมในสังคมที่ท าให้เชื่อว่าสถาบันศาสนาและนักบวชเป็นสิ่งบริสุทธิ์ และหากนักบวชรายใดเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงในสังคมด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเหตุให้นักบวชเหล่านั้นยิ่งสามารถเพ่ิมปัจจัยในการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ต่อไปได้อีก  

เพ่ือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผู้ใหญ่ในสังคมทุกคนล้วนมีหน้าที่ในการปกป้องเด็กทุกคนจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพราะเด็กคือผู้ที่ไม่สามารถมีอ านาจต่อรองได้เทียบเท่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะด้วยสภาพ
ร่างกายหรือจติใจ รัฐซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีหน้าที่ในการรับรอง
ถึงสิทธิดังกล่าวและปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยจ าต้องสร้างมาตรการทางกฎหมายในการ
ปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนักบวชในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่ าจะด้วยการคัดกรองผู้ที่
เข้ามาท าการบวชเป็นนักบวช การตรวจสอบระบบการจัดการดูแลศาสนสถาน คอยสอดส่องสถานการณ์
ภายในวัด ซึ่งอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการที่เด็กจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนักบวชในศาสนสถานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐและองค์กรศาสนาควรเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบคัดกรองผู้ที่จะเข้าท าการบวช  
2. รัฐและองค์กรศาสนาควรเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ที่

สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าเด็กจะได้รับการปกป้องและเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. รัฐและองค์กรศาสนาควรเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบประวัติของนักบวชทั่วประเทศ ที่สังคม

สามารถตรวจสอบและรับรู้ได้ว่าศาสนสถานใดมีนักบวชที่เคยกระท าความผิดดังกล่าวอยู่บ้าง 
4. รัฐและเอกชนควรมีการน าเสนอถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นประเด็น

สาธารณะและเกิดความตระหนักรู้ในสังคม เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้หมั่นตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน ซึ่งอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และสร้างความ
เข้าใจในสังคมว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคน โดยมองข้ามวาทกรรมว่าศาสนา
และนักบวชคือสิ่งบริสุทธิ์ แต่เป็นองค์กรและบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านมาตรการทางกฎหมาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศ

พล ทัศนกุลพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กรุณาให้ค าแนะน า
ปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจ
จริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ี้  

ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงในในการวิจัยจนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้
เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและสังคมต่อไป 

ขอมอบความเป็นประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา และพ่ีสาว 
ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและให้ก าลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพ่ือน ๆ  
ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุก
ท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
จึงทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจบางขุน
นนท์ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชน 
และด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทั้ ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคต,ิ การให้บริการประชาชน, การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to examine the attitude of population toward 
the police work. (2) to compare  the attitude of population toward the police work 
,Classified by personal factors. And (3) to find out about the suggestion of the police work at 
Bang Khun Non police station, Bangkok. A simple consisted of 400 from the population that 
live in the area of responsibility of Bang Khun Non police station, Bangkok by using the 
questionnaire. The data were analyzed by using frequency percentage, mean and standard 
deviation t-test and one way ANOVA, when found that there is a difference, then test the 
comparison of the mean pairs. 

The results showed that the satisfaction on the attitude of population that toward 
the police work were good at the level. When considering in each aspect including the 
provision of public services and the operational aspects of the officers, with both sides at a 
high level when considering the details include the services and the work performance of 
the staff. The both sides at a high level, the simple test results showed that the people with 
different levels of education, sex, age and average of income. The attitude towards the 
performance of the police officers at Bang Khun Non police station in Bangkok was not 
different. 

 
Keywords : Attitude, The public service, Performance of the officers, Bang Khun Non police 
station 
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บทน า 
จากนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนในด้านเศรษฐกิจตกต่ า เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจและสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชน 
โดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่ าง
เคร่งครัด การให้บริการงานต ารวจเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุงส านักงานต ารวจแห่งชาติในแต่ละครั้ง ซึ่ง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ถือว่าประชาชนมีส่วนส าคัญในการชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การจะพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานของรัฐ 
ข้อมูลพื้นฐานมาจากความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริการ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมาทีหลัง การปรับปรุงด้านการบริการ เช่น ปรับโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ และเพ่ิมงบประมาณให้พอเพียงกับหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติงานในองค์กรย่อมมีปัจจัยต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน เทคนิคในการบริหารงาน ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และแรงจูงใจในการท างานหรือขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น ถ้าพนักงานมีขวัญและก าลังใจดี พวก
เขาก็จะเกิดความมุ่งม่ัน พร้อมที่จะอยู่เพื่อพัฒนางานและหน่วยงานอย่างเต็มที่ ในทางกลับกันถ้าหากขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน พวกเขาก็จะไม่กระตือรือร้นในการท างาน ส่งผลกระทบให้การท างานช้าลง ขาด
คุณภาพในการท างาน อรุณ รักธรรม (2523) ได้กล่าวว่า “ขวัญนั้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นอันมาก โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่เป็นข้าราชการ ขวัญของข้าราชการจะสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอย่างมาก ถ้าข้าราชการมีขวัญไม่ดีย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมและหย่อนสมรรถภาพในการพัฒนา
ประเทศ” พฤติกรรมของข้าราชการ มาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา 
รัฐบาลปัจจุบันมีแผนการพัฒนาระบบราชการ เป็นนโยบายส าคัญ เพ่ือให้ข้าราชการเป็นรากฐานและกลไก
ส าคัญในการที่จะฟ้ืนฟูวิกฤตของประเทศในด้านต่างๆ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การตอบสนองคว าม
ต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากจะน าปัญหาและผลกระทบมาปรับปรุง
แก้ไขในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและท าให้ชุมชนรู้จักการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจจะศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนคร
บาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาด้านการท างานของสถานีต ารวจบางขุนนนท์ ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ไม่เต็มความสามารถ อาจท าให้ผลการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านบวกและลบ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
นครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 

แนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายทัศนคติ 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่

เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคลสิ่งของสถานการณ์ต่างๆ ไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจิตใจนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 

พงศ์ หรดาล (2540) ให้ความหมายของทัศคติไว้ว่า ทัศคติ คือ ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็นและ
พฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดยแสดงออกใน
ลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2542) ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง สิ่งที่เราท าการอธิบายด้วยวิธีการ
อ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคที่เป็นเหตุท าให้มีผลกระทบต่อแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกจาก
ความหมายของทัศนคติกล่าวมาท้ังหมด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอโดยมี
องค์ประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 ส่วน คอื 

1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) 
2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) 
3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และการสื่อสารและมีการ

ใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลายส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวความคิดไว้ 
ดังนี้ 
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อุทุมพร จามรมาน (2530) ทัศนคติเป็นสภาวะทางจิตที่ก าหนดการคิดที่มีพ้ืนฐานมาแล้วโดยมี
องค์ประกอบ คือ 

1. ความรู้สึก เช่น การชอบหรือไม่ชอบคนนั้น หรือ สิ่งนั้น 
2. ความรู้สึกหรือความคิด เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับคนนั้น สิ่งนั้น เรื่องนั้น 
3. การกระท า หรือพฤติกรรม เช่น ความตั้งใจจะแสดงกริยาที่เก่ียวกับคนนั้น หรือสิ่งนั้นๆ 
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) กล่าวว่า ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่าทัศนคติ คือ 
1. ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสร้างความพร้อมที่จะกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา 
2. ความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี หรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่ง

ทางใด 
3. ด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะตอบสนองจากค าจ ากัดความต่างๆเหล่านี้ 

จะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมที่ส าคัญดังนี้ คือ 
1. ความรู้สึกภายใน 
2. ความพร้อม หรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึกและความเชื่อหรือการรู้ของ
บุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้น โดยสรุป ทัศนคติใน
งานที่นี้เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมู ลข่าวสาร และการ
เปิดรับรายการกรองสถานการณ์ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลให้มีการแสดง
พฤติกรรมออกมาจะเห็นได้ว่าทัศนคติประกอบด้วยความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นออกมาโดย
ทางพฤติกรรม 

บทบาทและหน้าที่ของต ารวจ 
วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ (2528) กล่าว่า ต ารวจมีบทบาทส าคัญยิ่งในการรักษาความสงบ เรียบร้อยของสังคม

ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของต ารวจนั้น ต ารวจมิได้ด าเนินการอย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อม
ต่างๆของสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร กฎหมายและเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่าง ทุกๆด้าน
ดังกล่าวเหล่านี้จะมี “ประชาชน” เป็นองค์ประกอบหลักอยู่เสมอ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติภารกิจของ
ต ารวจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนและพฤติกรรมของประชาชนซึ่งรวมกันเรียกว่าชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น
ความสัมพันธ์กับประชาชนหรือชุมชน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดส าหรับต ารวจ โดยเฉพาะในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าต ารวจต้องรับใช้ประชาชนและสังคม เพราะต ารวจนั้นได้รับงบประมาณที่เก็บจากภาษี
ของประชาชนต ารวจจึงต้องยอมรับความเจ็บปวดที่จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเรียนรู้ว่าประชาชน หรือ
ชุมชนต้องการอะไรจากบริการของต ารวจ และพยายามที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ซึ่งใน
ความพยายามของต ารวจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนนั้นลักษณะหน้าที่
หลักของต ารวจคือ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Agents) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมความประพฤติของ
สมาชิกในสังคมให้อยู่ภายใต้กรอบหรือระเบียบที่สังคมนั้นๆก าหนดให้ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเพ่ือให้
สมาชิกในสังคมอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นผู้ปกป้องรักษามิให้กฎหมายของสังคมถูก
ละเมิดและท าให้เกิดความปลอดภัยในสังคมนั่นเองหน้าที่ของต ารวจทั่วไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ไพรัช พงษ์เจริญ (2540) ศึกษาวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่อต ารวจ พบว่าในงานวิจัยส่วนใหญ่

ได้ผลออกมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ 
1. ต้องการให้ต ารวจมีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสุภาพอ่อนโยน เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างความรัก คว าม

สัทธา และความเชื่อถือไว้วางใจให้เกิดกับประชาชนผู้มาใช้บริการอันจะเป็นการลดช่องว่างความเหิน
ห่างที่มีอยู่ให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุด 

2. ต้องการให้ต ารวจเจาะลึกอยู่เสมอมา เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจทั้งหลายทั้งปวงของ
ต ารวจในทุกวันนี้มีประชาชนเป็นผู้ยกย่องให้เกียรติ สนับสนุน และให้ก าลังใจ 

3. ต้องการให้ต ารวจเป็นมิตรกับประชาชน ไม่ท าตัวเป็นนายประชาชน ไม่เป็นแก่พวกพ้อง ไม่ประพฤติ
และปฏิบัติตัวเหนือกฎหมาย 

4. ต้องการให้ต ารวจเป็นผู้รักษากฎหมาย ไม่เป็นโจรเสียเอง ไม่ไปคุ้มครองแหล่งอบายมุข หรือสถานที่ผิด
กฎหมายต่างๆ ไม่ดื่มและเมาสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

5. ต้องการให้ต ารวจเต็มไปด้วยจิตส านึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และมีวิญญาณของความเป็น
ต ารวจอาชีพ ปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รับใช้และให้บริการแก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ธรรม เสมอภาค ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก และไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ 
ณัฐธนัตถ์ ประชาอนุวงศ์ (2547) ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มี

ต่อต ารวจนครบาล เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อต ารวจนคร
บาล อันจะท าให้ทราบถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบุคลิกภาพ พฤติกรรมสถานีต ารวจ และการให้บริการ
ของต ารวจนครบาล ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาล 9 สถานี  
จากจ านวนสถานีต ารวจนครบาลทั้งหมด 87 สถานี เป็นขอบเขตในการเก็บข้อมูล ส าหรับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และS.D. ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t –test 
และ F – test โดยการทดสอบสมมติฐานก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 

1. ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจในการแสดงทัศนคติต่อบุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมของต ารวจนครบาล 

2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจในการแสดงทัศนคติต่อสถานีต ารวจนครบาล 
3. ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีความพึงพอใจปานกลาง ต่อการให้บริการของต ารวจนคร

บาล 
4. กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อบุคลิกภาพ และ พฤติกรรมของ

ต ารวจนครบาลที่แตกต่างกัน 
5. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อสถานีต ารวจนครบาลที่แตกต่างกัน 
6. กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ต ารวจนครบาลที่แตกต่างกัน 
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7. ในส่วนสุดท้ายได้มีข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม และสถานีต ารวจนครบาล เพ่ือ
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีข้ึนกว่าเดิม รวมทั้งข้อเสนอแนะในด้านการให้บริการของต ารวจนครบาล ที่จะ
ช่วยให้ประชาชนได้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากขึ้นกว่านี้ 
สุรเชฎฐ์ ทองขุนนา (2541) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการสถานีต ารวจนคร

บาล อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน : ศึกษากรณีสถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน จาก
การศึกษาพบว่าประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานีต ารวจนครบาลอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการ
ปรับปรุงพัฒนาตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนพบว่ากิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และกิจกรรมการปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการที่สถานีต ารวจ ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงการทั่วไป 
จากการศึกษาไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน ผู้มาติดต่อใช้บริการที่สถานีต ารวจ และ
มีข้อเสนอแนะคือจะต้องสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบให้แก่ต ารวจ ปรับปรุงบทบาทค่านิยมจากผู้ปกครองเป็นผู้ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่างๆของสถานีต ารวจ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพ่ือให้การ
บริการ ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของต ารวจผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งก็เป็นไปตามคว าม
มุ่งหวังของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาสถานีต ารวจทุกแห่งให้เป็นโรงพักเพ่ือประชาชน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

กรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทัศนคติของ ธงชัย สันติวงษ์ (2542) มาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดด้านการใช้บริการของประชาชน จากแนวคิดทฤษฎีทัศนคติของ ดวงเดือน พันธุนาวิน (2531) มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

(Variables)                 (Dependent variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

ทัศนคตขิองประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจ
นครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1. ด้านการให้บริการประชาชน 

2. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 เป็นเพศหญิง จ านวน 205 คน 

มีอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอาชีพค้าขาย / ธุรกิจ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีรายได้ต่อเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ โดยภาพรวมพบว่า 
มีค่าเฉลี่ย 3.966 ซึ่งตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการให้บริการประชาชน ค่าเฉลี่ย 4.045 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก ลองลงมาคือ ด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.966 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก็ยัง
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจของประชาชน ภาพรวม จากตัวชี้วัด 2 ด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 2 
ด้าน ตามตารางท่ี1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ด้านการให้บริการประชาชน 4.045 .4367 มาก 
2. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3.887 .4628 มาก 

รวม 3.966 .3919 มาก 

 
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบาง

ขุนนนท ์
(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .510 ซึ่งมากว่า 0.05 นั่นคือ ประชาชนที่ใช้บริการ

สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ ไม่แตกต่างกัน 
(2) จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .093 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ประชาชนที่มีอายุ

แตกต่างกัน การใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ ไม่แตกต่างกัน 
(3) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
(4) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .087 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ประชาชนที่มี

อาชีพแตกต่างกัน การใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ ไม่แตกต่างกัน 
(5) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจนครบาลบางขุน
นนท์ กรุงเทพมหานคร จัดท าโครงการเป็นการปฏิบัติงานการป้องกัน จึงเน้นการประชาสัมพันธ์และเสียงตาม
สายโดยใช้สถานีวิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่บางขุน
นนท์และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือที่จะได้ป้องกันตนเองก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทมหานคร มีความส าคัญในการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (วิสุทธิ กิตติวัฒน์ , 2528 : 47) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าพนักงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ สาขาย่อยภาสว่าง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านการบริการทั่วไป การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา การควบคุมและการจัดจราจร การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม และการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา จากการศึกษา
พบว่ามีประชาชนผู้มารับการบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าพนักงานต ารวจ โดยภาพรวม และ
รายได้อยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าพนักงาน
ต ารวจ โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กับการบริการทั่วไป คือการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า
ปรึกษาและการด าเนินงานอ่ืนๆให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาล
บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการประชาชน ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมาก 
เพราะ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเข้าใจประชาชน ประชาชนจึงนึกถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นที่พ่ึงแรกในยาม
เดือดร้อน เจ้าหน้าที่สามารถคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่บริการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อุทุมพร จามรมาน, 2530 : 138) ได้
ศึกษา การประเมินผลโครงการต ารวจชุมชนประจ าต าบลในอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมโครงการต ารวจชุมชนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดู แลชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเอง และผู้อ่ืนในท้องถิ่นของตนเอง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องการปราบปราม
อาชญากรรมของต ารวจสามารถท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจตอบสนอง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งแบ่งเบาภารกิจของสถานีต ารวจหลักในด้านการบริการ การป้องกันปราบ
ปราบอาชญากรรม การบริการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลจากสถานีต ารวจหลัก
และประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและแบ่งเป็นรายด้านในการอภิปรายผลตามล าดับดังนี้  

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่1 ด้านการให้บริการประชาชน สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
ประชาชนมักเข้าใจ รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นที่พ่ึงแรกในเวลาที่ประชาชนเดือดร้อน สามารถคุ้มครองและมี
ความยุติธรรมในการให้บริการ และบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็วในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรเชษฎร์ ทองขุนนา, 2541) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการสถานีต ารวจนครบาลอันเนื่องมาจากโครงพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน 
ศึกษากรณีสถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน จากการศึกษาพบว่าประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานีต ารวจนครบาล
อยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1460 

พบว่า กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และกิจกรรมการปรับปรุงสถานที่
ท าการและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการที่
สถานีต ารวจ ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงการบริการทั่วไป จากการศึกษาไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของประชาชน ผู้มาติดต่อใช้บริการที่สถานีต ารวจ และมีข้อเสนอแนะคือจะต้องสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบให้แก่ต ารวจ ปรับปรุงบทบาทค่านิยมจาก
ผู้ปกครองเป็นผู้ให้บริการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของสถานีต ารวจ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพ่ือให้การบริการ ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของต ารวจผู้
ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่ งหวังของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มุ่งพัฒนา
สถานีต ารวจทุกแห่งให้เป็นโรงพักเพ่ือประชาชน 

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือทราบถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัมปนาท ปานสุวรรณ, 2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า ในด้านการปฏิบัติตามระเบียบวิจัยของต ารวจการสนใจ 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับประชาชนได้ดี 
และความยุติธรรมอยู่ในระดับดี และมีทัศนคติต่อความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความพ่ึงพอใจของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใบริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจในด้านการให้บริการอย่าง
ทันเวลา การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางขุนนนท์ 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า 

1. จากสมมติฐาน ของการวิจัยที่ว่าประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้ง 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน จากการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าเพศไม่เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาล
บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร หากพิจารณามีความสอดคล้องกับงาวิจัยของ (ยุทธการ ประพันธ์ , 2558 : 78) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความเอาใจใส่ใน
ระดับเดียวกันทั้งที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ได้รับบริการในลักษณะเดียวกันจึงท าให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

2. จากสมมติฐานของการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีทัศนคติชองประชาชนต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ ประชาชน
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ได้รับบริการได้เท่าเทียมกันอาจมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกันโดยยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัดผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เพราะประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิภาวรรณ นาคเปี่ยม, 2552 : 28) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ด้านอายุ และอาชีพ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีจากองค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง โดยไม่ค านึงถึง อายุ และอาชีพ 
จึงไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกัน พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

3. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากผลวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง 2 
ด้าน แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนคติแตกต่างกัน เป็นไปได้ว่าผู้ที่มารับบริการเหล่านี้มีความคาดหวังในการเข้ารับบริการที่แตกต่างกัน ท าให้
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัมปนาท ปานสุวรรณ , 2553 : 133) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีความรู้กว้างขวาง มี
ความเข้าใจได้ดี โดยเฉพาะความรู้เท่าทันเรื่องระบบราชการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จึง
มีมุมมองและประเด็นความคาดหวังในตัวเจ้าพนักงานหลายมุมมองมากขึ้นและแตกต่างจากผู้ที่มีระดับ
การศึกษาต่ า เมื่อมีมุมมองด้านวิชาการ ระเบียบกฎหมายกับมีความคาดหวังมากขึ้น ก็ย่อมมองเห็นจุดด้อย จุด
ผิดพลาดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้มากข้ึน 

4. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับบริการ
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยและดูแลการจราจรให้กับ
ประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุภัทร เรืองศรี , 2550 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา แตกต่างกัน ประชาชนที่มารับบริการของ
สถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้รับการบริการไม่ค่อยดี เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเอาใจใส่
อย่างทั่วถึง จึงท าให้มีความพึงพอใจ แตกต่างกัน 

5. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุน
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นนท์ กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุจิกานต์ ทองแฉล้ม, 2550: บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลดอนเมือง แตกต่างกัน เพราะประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมภายในชุมชนระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและความรู้สึก ระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานต่อไปได้ 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางขุนนนท์ 
กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ อาจารย์บุญวัฒน์  สว่างวงศ์ 
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการวิจัย ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างรายงาน
การวิจัยมาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของสาขาการบริหารงานต ารวจ ที่ให้ความสะดวกด้าน
อ านวยการ และประสานงาน ในการท ารายงานวิจัยให้ผู้เขียนมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท ารายงาน
การวิจัยของผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ผู้เขียนขอขอบคุณประชาชนในเขตสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รายงานวิจัยส าเร็จลุล่วง 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันนี้ มิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับชมซ้้า ๆ ได้ สื่อดังกล่าวมีความสามารถใน
การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงควบคู่กับการเล่าเรื่องของตัวละครได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางอารมณ์ของตัวละครและการสื่อสารทางสัญลักษณ์ของมิวสิควิดีโอวงโล
โมโซนิก (Lomosonic) การวิเคราะห์ตัวบทได้ถูกน้ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์มิวสิควิดิโอจ้านวน 15 เพลง ซึ่งถูก
คัดเลือกโดยต้องมีตัวละครแสดงร่วม มิใช่มีแต่สมาชิกวงดนตรีแสดงเท่านั้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ
แสดงอารมณ์มักอยู่ใน 3 ช่วงของการเล่าเรื่อง คือ ก้าวร้าว โดดเดี่ยว และส้านึกผิด ความก้าวร้าวของตัวละคร
ชายมักท้าให้เกิดการยุติความสัมพันธ์ ความก้าวร้าวบ้างถูกแทนด้วย สี และ ไฟ  ความโดดเดียวถูกแสดง
โดยตรงเมื่อตัวละครอยู่คนเดียวและครุ่นคิด หรือใช้สิ่งอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบ เช่น ทะเลกว้างใหญ่ ถนนที่ไม่มี
รถรา ส่วนการส้านึกผิด ตัวละครชายที่อกหักและส้านึกผิดได้ มักไม่ได้พบกับความสุขในตอนจบ แตกต่างจาก
ตัวละครที่ส้านึกผิดที่ทอดทิ้งมารดา ซึ่งได้รับความสุขในตอนจบเมื่อกลับไปหามารดา  ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ผลิต
มิวสิควิดีโอและศิลปินผสมผสาน การเล่าเรื่อง การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย และการแสดงออกทางอารมณ์ 
เพ่ือให้ได้การสื่อสารที่สมบูรณ์จากศิลปินไปสู่แฟนเพลง นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้ใช้สื่อมิวสิควิดีโอเป็นส่วนใน
การขับเคลื่อนสังคม เพ่ือสอนผู้ชมให้ท้าดี เช่น ให้ตัวละครได้รับผลดีหลังจากส้านึก เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ : มิวสิควิดีโอ, อารมณ์, สัญลักษณ์, ร็อค 
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Abstract 

Nowadays, music videos could be easily accessed, viewed, and engaged by fans. This 
kind of media has ability to convey the story of fictional characters and, at the same time, 
emotion of songs from the artists to their audiences. The current study aims to analyze the 
emotion expression through the fictional characters and symbolic communication in music 
videos of the band, Lomosonic. Textual analysis was used to examine 15 selected music 
videos. The selection criteria are that each music video has to consist of fictional 
character(s), not just band members. The results show that there are 3 stages of emotion 
expression, (1) aggression, (2) loneliness, and (3) repentance or sincerely regret. Aggressive 
acts were mostly done by male characters, which consequently caused the break-up. 
Aggression is symbolically defined by color and fire. For loneliness, the characters directly 
showed their loneliness by being alone, sad, and ruminative. Some part of music videos 
used the images of blank ocean and empty street to describe the stage of loneliness. For 
the stage of repentance, most male characters which repented after the break-up could not 
find their happy ending. In contrast, the male character, who felt regret that he did not 
provide enough time for his mother, could find the happy ending by visiting his mother at 
the end of music video. The researchers suggest that the producer and artists should blend 
(1) storytelling, (2) symbolic message, and (3) emotion expression, all together, in order to 
heighten the capacity of music videos to convey the meaningful message to the audiences. 
Last but not least, they should use music videos as tools to mobilize the society and teach 
the fans with positive messages, such as the fictional characters could have a happy ending, 
after they could repent. 

 
Keywords : Music video, emotion, symbolic, rock 
  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1466 

บทน า 
การเล่าเรื่องราวผ่านทางมิวสิควิดีโอ (Music Video)  ในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบความบันเทิงหรือในรูปแบบของทางการค้า สื่อประเภทนี้สามารถเปลี่ยน
แนวความคิดของผู้บริโภคในด้านทัศนคติตลอดจนการใช้ชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคสื่อจะรับชมซ้้า ๆ เมื่อ
ต้องการฟังเพลง นอกจากเพลงและมิวสิควิดีโอแล้ว อาจมีเพียงวิดีโอเกมส์เท่านั้นที่ผู้บริโภคสื่อนิยมเล่นซ้้า ส่วน
สื่อบันเทิงชนิดอ่ืน อย่างภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน รายการโทรทัศน์ ล้วนไม่ค่อยมีการบริโภคซ้้าเป็นครั้งที่สอง
เลย (Anderson & Warburton, 2012) ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเนื้อหาการถ่ายทอดทางอารมณ์ของมิว
สิควิดีโอ ไม่ว่าจะผ่านทางการแสดงออกทางกายหรือสีหน้าของตัวละคร หรืออาจแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ 
ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือข้อแนะน้าในการสร้างมิวสิควิดีโอที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี และข้อเสนอแนะ
ในการท้าวิจัยเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
(1) การถ่ายทอดทางอารมณ์ผ่านทางภาพยนตร์ 
การถ่ายทอดทางอารมณ์ในภาพยนตร์เกิดจากการเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์ (แข มังกรวงษ์, 2555) และ

การใส่เสียงประกอบเพ่ือเป็นการท้าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (พรนิมิต ธิราช และ ภัสวลี 
นิติเกษตรสุนทร, 2559) โดยจะมีการแสดงออกทางสีหน้าของตัวละครเพ่ือเพ่ิมความ “อิน” หรือจินตนาการ
ร่วม (Arunrangsiwed, Bunyapukkna, Ounpipat, & Inpayung, 2018) โดยการใช้มุมกล้อง Close-up ที่
ใบหน้าของตัวละคร (Cutting & Armstrong, 2016) มิใช่เพียงแต่ภาพยนตร์เท่านั้น ในปัจจุบันภาพยนตร์
แอนิเมชันกมี็การแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยเช่นกัน (ทักษิณา สุขพัทธี, 2558) 

(2) การถ่ายทอดทางอารมณ์ผ่านทางมิวสิควีดีโอ 
ดนตรีมีบทบาทกับมนุษย์ในทางอารมณ์มาเป็นเวลานาน (พลังพล ทรงไพบูลย์, 2551) เพลงมิได้เปลี่ยน

อารมณ์ผู้ฟังได้เท่านั้น แต่อารมณ์ของเพลงสามารถท้าให้ผู้ฟังชอบเพลงนั้น ๆ ได้อีกด้วย (Swaminathan & 
Schellenberg, 2015) เช่น การรู้สึกมีจินตนาการร่วมกับเนื้อเพลงและท้านองเพลง หากฟังเพลงที่มีเนื้อหา
และท้านองเศร้า ผู้ฟังก็จะมีอารมณ์เศร้าตามไปด้วย (Korte, Cerci, & Williamson, 2017) โดย Bai และ
คณะ (2016) พบว่าการแสดงออกทางอารมณ์ในเพลงมี 2 มิติ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ (Valence) และ
การแสดงออกทางร่างกาย (Arousal) เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้สึกให้กับผู้ฟังมากขึ้นจึงได้มีการผลิตเป็นสื่อใน
รูปแบบมิวสิควิดีโออย่างมีศิลปะ (Shaffer, 2018) มิวสิควิดีโอนั้นเป็นสื่อที่ช่วยเชื่อมระหว่างอารมณ์ของเพลง
และการแสดงออกด้วยอวัจนภาษา (Shin, Kim & Lee, 2016) ซึ่งท้าให้ผู้ฟังรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ (นภ
มน สว่างวิบูลย์พงศ์, ธฤต วงศ์วรจรรย์, ชัญญานาฏ เกียรติพรโอภาส, วชิราภรณ์ มยุระสาคร, วชิราภรณ์ 
มยุระสาคร, นิตย์รดี ธนะสกุลประเสริฐ, และ ชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต, 2560) จากการใช้ท่าทาง การแสดงทาง
สีหน้า การใช้สายตา เป็นต้น (มานพ ชูนิล, 2558) 

(3) การแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลทั่วไป 
บุคคลทั่วไปมักมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ในช่วงวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (สวนีย์ สุขเจริญ , 

2553) ซึ่งส่งผลต่อระบบความคิดของตัวบุคคลและสามารถมีผลต่อไปยังสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ได้
ง่าย (วารีรัตน์ ถาน้อย, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล, เดชาวุธ นิตยสุทธิ, และ Thompson, 
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2554) ดังนั้นการมีความรักในวัยรุ่นมักมีความขัดแย้งที่เกิดจากลักษณะนิสัยและสภาวะทางอารมณ์ที่แสดงต่อ
กันในทางลบ (สุมัทนา สินสวัสดิ์ และ พนมพร พุ่มจันทร์, 2557) เพราะลักษณะหนึ่งของบุคคลที่มีความรักคือ 
บุคคลนั้นมักจะให้ความส้าคัญต่ออีกฝ่ายมากกว่าตนเอง (สิรินรัตน์ ศรีสรวล, 2547) เพราะฉะนั้นการมีความรัก
ในช่วงวัยรุ่นต้องมีความเข้าใจในการยอมรับตัวตนของคนอ่ืนก่อน (สุญาดา ชาญนารถ, 2560) 

การมีความรักควรมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ท่ีดี (สิริภรณ์ ระวังงาน, 2553) อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น “บุคคลที่
มีความรักนั้นมักจะให้ความส้าคัญต่ออีกฝ่ายมากกว่าตนเอง” จึงท้าให้ความรักเป็นเหมือนการได้รับความรู้สึกที่
ดีจากกันและกัน หากความรู้สึกที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงไปมักจะมีผลกระทบต่อความผูกพันธ์ของอีกฝ่าย
เสมอ (พงศ์มนัส บุศยประทีป, 2554) และอาจจะท้าให้เกิดการยุติความสัมพันธ์ลงได้ โดยส่วนมากมักให้
เหตุผลว่าไม่มีเวลาให้กันและข้ออ้างที่ว่านิสัยของอีกฝ่ายเปลี่ยนไป (รัมภาศรี สุคนธมาน, 2554) แต่อย่างไรก็
ตามต่างฝ่ายต้องท้าความเข้าใจในการกระท้าของตัวเอง (สุดาจันทร์ สุภาวกุล , 2548) และต้องท้าการปรับ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สามารถยืดหยุ่นต่อกันได้ (วสพร ไชยะกุล, 2560) 

จากการศึกษาของ วาริน เทพยายน (2542) พบว่าเพศหญิงมักจะใช้การตัดสินใจความสัมพันธ์โดยใช้
ความรู้สึกมากกว่าเพศชายโดยที่เพศชายมักจะใช้การคิดไตร่ตรอง ดังนั้นเพศหญิงและเพศชายจะมีการรับรู้ใน
ความประทับใจต่างกัน (กัญญ์รินท์ สีกาศรี , 2560) ต่อมาก็คือการที่มีการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ใส่กัน 
(ปราถนา กระแสสินธุ์, 2544) จะเห็นได้ว่าในสื่อบันเทิงตัวละครเพศหญิงเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้ใดแล้วจะต้อง
ตกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นลบ (ชญาน์ทัต วงศ์มณี, 2552) และจะแสดงอารมณ์เศร้าในตอนที่อยู่คนเดียว (วิภาดา 
แซ่ตั้ง, 2528) 

จากงานวิจัยที่ได้อ้างอิงในการทบทวนวรรณกรรมนี้ จะกล่าวถึงมิติต่าง ๆ ของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรัก ซึ่งเป็นอารมณ์ในลักษณะเดียวกันกับมิวสิควิดีโอส่วนใหญ่ของประเทศไทย งานวิจัยเหล่านี้กล่าวถึง
สาเหตุของการยุติความสัมพันธ์ ความเครียด อารมณ์หลังจากแยกทาง ตลอดจนวิธีการด้ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์
แม้จะมีการขัดเคืองกัน อาทิ การเข้าใจตนเอง และการยืดหยุ่นให้อีกฝ่าย  ซึ่งผลการค้นพบสมัยโบราณจะ
พบว่าผู้หญิงใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย ซึ่งแตกต่างจากเพลงไทยจ้านวนมาก และเพลงต่างชาติแนวอีโม ที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ชายใช้อารมณ์และอ่อนไหวกว่าผู้หญิง (Arunrangsiwed, Utapao, Bunyapukkna, Cheachainart, 
& Ounpipat, 2018) การศึกษาการถ่ายทอดอารมณ์ในมิวสิควิดีโอจึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางอารมณ์ในมิวสิควิดีโอที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครโดยตรง 
2. เพ่ือระบุการใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ในมิวสิควิดีโอ 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการผลิตมิวสิควิดีโอในอนาคต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยไดค้ัดเลือกมิวสิควิดีโอทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงดนตรีโลโมโซนิค (Lomosonic) โดยมิวสิควิดีโอที่
ถูกเลือกจะต้องมีตัวละครอ่ืนที่มิใช่นักดนตรีรวมอยู่ด้วย ตัวละครดังกล่าวอาจมีส่วนในการเล่าเรื่องราวหรือไม่ก็
ได ้ ส่วนมิวสิควิดีโอที่ถูกคัดออกคือ มิวสิควิดีโอที่ไม่มีเรื่องราวใด ๆ และเน้นแต่การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีของ
ศิลปินในสถานที่ต่าง ๆ  หลังจากคิดเลือกมิวสิควิดีโอตามข้อก้าหนดดังกล่าว (Inclusion Criteria)  จึงได้มิว



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1468 

สิควิดีโอจ้านวน 15 มิวสิควิดีโอ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เพ่ือวิเคราะห์การแสดงออกทางอารมณ์ของ

ตัวละคร (Emotional) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางโดยตรงหรือผ่านทางสัญลักษณ์ (Symbolic) เนื่องจาก
เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทั้งสองคนได้รับชมมิวสิควิดีโอทั้งหมดพร้อมกัน และพูดคุย ถกเถียง 
อภิปราย หลังจากการรับชมแต่ละชิ้นเสร็จสิ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ใช้เวลาทั้งหมด 1 วัน
เต็ม ก่อนที่จะแยกย้ายไปเขียนผลการวิจัยและตรวจสอบผลต่อไป 

มิวสิควิดีโอ 15 เพลงที่ถูกเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ , (2) กอด, 
(3) SORRY, (4) ขอ, (5) ความรู้สึกของวันนี้, (6) เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด, (7) เพลงรัก, (8) ยอมแพ้, 
(9) หากโลกนี้ไม่มีความรัก, (10) หลอก, (11) ความอ่อนแอ, (12) ทางที่ลมผ่าน, (13) บาด, (14) ส่งมือ, และ 
(15) หลงทาง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ มิวสิควิดีโอ 15 เพลง พบว่า ตัวละครที่เป็นมุมมองเดียวกับนักร้อง (Point-of-View 
Character) มีการแสดงออกทางอารมณ์ แบ่งออก 3 หมวดหลัก ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์เหล่านี้ ได้ถูก
แสดงออกท้ังโดยตรงจากตัวละคร และแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ ซึ่งจะบรรยายควบคู่ไปด้วยในแต่ละหัวข้อ 

(1) ความก้าวร้าว และรุนแรง 
การที่ตัวละครมีพฤติกรรมความก้าวร้าวนั้น อาจเกิดจากลักษณะนิสัย [เพลง: ความรู้สึกของวันนี้] และ

สภาพจิตส่วนตัวของตัวละครเอง [เพลง: กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] หรือเกิดจากภาวะความกดดันที่
ตัวละครต้องเจอ [เพลง: ความรู้สึกของวันนี้] และอาจเกิดจากปัจจัยทั้ง 2 อย่างรวมกัน โดยตัวละครมักจะ
ระบายออกด้วยการกระท้าที่แสดงถึงความรุนแรง เช่น ท้าลายข้าวของ การท้าร้ายผู้อ่ืน [เพลง: กลัวความคิด
ถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] การขว้างปาสิ่งของ [เพลง: ความรู้สึกของวันนี้, SORRY] การขูดขีดในภาพ Polaroid 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความทรงจ้า [เพลง: บาด] เป็นต้น 

โดยตัวละครส่วนใหญ่ที่แสดงความก้าวร้าวทางอารมณ์อย่างสุดโต่ง มักเป็นตัวละครชาย ส่วนตัวละคร
หญิงจะมีความสงบ สุขุม และตัดสินใจเลิกคบหากับผู้ชายที่ก้าวร้าว สิ่งที่พบในมิวสิควิดีโอ มีความแตกต่างจาก
ข้อค้นพบในอดีต ที่ว่า ผู้หญิงมักใช้อารมณ์ความรู้สึกในการด้าเนินชีวิตคู่ ส่วนผู้ชายมักใช้ความคิดไตร่ตรอง (วา
ริน เทพยายน, 2542) และในสื่อบันเทิงตัวละครหญิงมักมีอารมณ์ในเชิงลบ (ชญาน์ทัต วงศ์มณี, 2552) 

การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความก้าวร้าว โดยที่ตัวละครมิได้แสดงโดยตรง สามารถเห็นได้จากไฟที่เผาตัว
ละครทุกตัว [เพลง: กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] ลายเส้นที่ขูดขีดบนภาพ [เพลง: บาด] และห้องที่มี
โทนสีเป็นสีแดง กับข้าวของที่ดูไม่สะอาดตา [เพลง: ส่งมือ] 

(2) ความโดดเดี่ยว 
ความก้าวร้าวมิเพียงท้าให้ความสัมพันธ์ของตัวละครหนุ่มสาวในมิวสิควิดีโอต้องยุติลง แต่ความก้าวร้าว

ยังสามารถเกิดขึ้นจากความโดดเดี่ยว อยู่คนเดียว และต้องครุ่นคิด  วารีรัตน์ ถาน้อย และคณะ (2554) กล่าว
ไว้เกี่ยวกับความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใคร จะท้าให้บุคคลนั้น ๆ เกิดความเครียด
ได้ง่าย หากพิจารณาตัวอย่างจากมิวสิควิดีโอเพ่ือสนับสนุน วารีรัตน์ ถาน้อย และคณะ (2554) จะพบได้ว่า เมื่อ
ตัวละครชายอกหัก เขามักจะโดดเดี่ยว อ้างว้าง เหงา [เพลง: เพลงรัก] และตัวละครบางตัวอาจแสดงความ
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ก้าวร้าว ตลอดจนใช้สารเสพติด [เพลง: กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] ในขณะเดียวกัน ตัวละครหญิง
จะมีความสงบเมื่อคิดถึงปัญหาและความรักในอดีต [เพลง: หากโลกนี้ไม่มีความรัก] บ้างตัดสินใจคบผู้ชายคน
ใหม่ [เพลง: เพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิด] 

เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ในภาพรวม พบว่า ตัวละครจากเกือบทุกมิวสิควิดีโอที่มีภาวะต้องเผชิญความโดด
เดี่ยว เนื่องจากการที่ในอดีต ตัวละครนั้นไม่ได้อยู่เพียงคนเดียว แต่มักจะมีคนที่รักอยู่เคียงข้างเสมอ [เพลง: ขอ, 
เพลงรัก] แต่มีเหตุการณ์ที่จะต้องแยกจากคนที่รักไปจึงต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียว ในภาวะนี้ตัวละครมักจะมี
อาการสับสน เหม่อลอย รู้สึกว่ากาลเวลานั้นช้าลง [เพลง: กอด, กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] และไม่รู้
ว่าตัวเองควรท้าอะไรต่อไป ตัวละครจะยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ เช่น การนึกถึงอดีต [เพลง: เพลงรัก] การวาดรูปเพ่ือ
เป็นตัวแทนของคนรักที่จากไป [เพลง: ความรู้สึกของวันนี้] การพาตัวเองไปสถานที่ในความทรงจ้า [เพลง: 
กอด] หรืออยู่ที่พ้ืนที่ของตัวเอง แล้วไม่ไปไหนเลย [เพลง: ความรู้สึกของวันนี้] แต่สิ่งที่มีความโดดเด่นคือตัว
ละครหญิงในเพลง SORRY กลับสามารถท้าใจได้ ยอมรับความโดดเดี่ยว และลบรูปที่แสดงถึงความทรงจ้าที่มี
กับคู่รักทิ้งทั้งหมด คล้ายคลึงกับเพลง ยอมแพ้ ที่ตัวละครหญิงตัดสินใจให้แพทย์ยุติการรักษาคนในครอบครัวที่
ป่วยในระยะสุดท้าย อาจแสดงให้เห็นว่า วงดนตรี Lomosonic มีทัศนคติต่อผู้หญิงว่าเป็นเพศที่มีความเด็ด
เดี่ยว กล้าตัดสินใจ ยอมรับความโดดเดี่ยวในอนาคต ได้ดีกว่าเพศชาย 

ในด้านการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความโดดเดี่ยวโดยตรง สามารถพบได้ในเพลง 
เช่น การเดินคนเดียวในความมืด [เพลง: กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ] การอยู่คนเดียวในเมืองที่สับสน
วุ่นวาย [เพลง: กอด, เพลงรัก] การขับรถคนเดียวในท้องถนน [เพลง: หากโลกนี้ไม่มีความรัก] ท้องทะเลที่กว้าง
ใหญ่ กับนกเพียงตัวเดียว [เพลง: กอด, SORRY] และการที่ตัวละครอยู่คนเดียว เขามักนึกภาพความทรงจ้า 
โดยในมิวสิควิดีโอมีสัญลักษณ์แทนความทรงจ้าดังต่อไปนี้ การใช้รูปถ่าย [เพลง: SORRY, บาด] รูปวาด [เพลง: 
ความรู้สึกของวันนี้] ตลอดจนการใช้ปลาทองเพ่ือสื่อถึงการคิดถึงอดีตในระยะเวลาสั้น ๆ [เพลง: เพลงรัก] ส่วน
ในเพลง ทางที่ลมผ่าน มีการสื่อความหมายเกี่ยวกับความทรงจ้าในรูปแบบที่แตกต่างคือ SD Card แทนความ
ทรงจ้าของผู้ชาย 3 คน ที่ผู้หญิงคนหนึ่งขโมยและหนีไป ซึ่งผู้หญิงคนเดียวกันนั้นอาจเสียชีวิตไปแล้ว ตาม
ลักษณะถุงห่อศพในเพลง ความอ่อนแอ อาจเปรียบเทียบได้ว่า เมื่อคนรักตาย ความทรงจ้าเกี่ยวกับเธอจะตาย
ตามไปด้วย และผู้ที่สูญเสีญความทรงจ้าก็เสมือนว่าไม่มีชีวิตอยู่ 

(3) การส้านึกผิด 
ตัวละครมักส้านึกผิดในการกระท้าของตัวเองจนท้าให้ตัวเองต้องตกอยู่ในห้วงของความเศร้าที่เกิดจาก

ตัวเอง ตัวละครที่ตกอยู่ในภาวะนี้มักเกิดการเสียดายเวลาที่ดีในอดีตและอยากจะกลับไปแก้ไข โดยส่วนใหญ่
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ เนื่องจากตัวละครคิดว่า “คงสาย
ไปแล้ว” และการที่อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถพูดค้าว่า “ขอโทษ” เช่น การที่คนรักเก่านั้นได้มีคนใหม่แล้ว หรือ
การยอมรับว่ากระท้าของตนเองนั้นแรงเกินไป  ในขณะเดียวกัน เพลง “หลงทาง” มีความแตกต่างจากเพลงอ่ืน
เพราะเป็นความสัมพันธ์แบบ บุตรกับมารดา ซึ่งตัวละครได้ส้านึกผิดที่ท้างานในกรุงเทพเป็นเวลานานเกินไป 
และเขาได้มีโอกาสกลับไปให้เวลากับมารดาได้ตามที่ตั้งใจไว้  ข้อค้นพบเหล่านี้คล้ายคลึงกับข้อค้นพบที่ว่าการ
แก้ไขปัญหาอาจต้องเริ่มมาจากการเข้าใจพฤติกรรมที่ตนเองเคยท้าลงไป (สุดาจันทร์ สุภาวกุล, 2548) และจะ
ดียิ่งกว่านั้นจะน้ามาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน (วสพร ไชยะกุล, 2560) 

จากย่อหน้าในข้างต้น มิวสิควิดีโอเพลง “หลงทาง” เป็นเพียงเพลงเดียวที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการ
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ส้านึกผิด และยังมีการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับเวลาได้แตกต่างจากเพลงอ่ืน ๆ อย่างในเพลง กลัวความคิดถึงของ
ฉันจะท้าร้ายเธอ และ เพลง กอด มีการแสดงความเร็ว-ช้า ของเวลาผ่านทางวัตถุที่เคลื่อนที่ ตัวละครในเพลง 
กลัวความคิดถึงของฉันจะท้าร้ายเธอ ใช้เวลาลงลิฟต์ 10 ชั้น ในการคิดถึงอดีตทั้งหมดเป็นเวลานานมาก นาน
กว่าความเร็วของลิฟต์ทั่วไป เช่นเดียวกันกับเพลง กอด ที่ตัวละครคิดถึงอดีตทั้งหมดตลอดทั้งเพลง ทั้ง ๆ ที่
ความเป็นจริงเวลาที่เขาใช้คิดคือไม่ก่ีวินาทีที่เครื่องบินทยานขึ้นฟ้า 

การใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับเวลาในเพลงหลงทางนั้น ใช้นาฬิกาแทนค้าว่า “เวลา” โดยตรง ซึ่งมารดาของ
ตัวละครหลักได้ให้นาฬิกากับตัวละครหลัก ซึ่งอาจมิได้หมายถึงการให้ก้าเนิด แต่เป็นการให้เวลากับบุตรชาย
เพ่ือไปใช้ชีวิตท้าอาชีพในฝัน  บุตรชายท้าอาชีพเป็นนักออกแบบและซ่อมนาฬิกา แสดงให้เห็นว่าเขาสร้างเวลา 
และมีเวลาให้กับคนอ่ืนมากมาย เมื่อตัวละครส้านึกได้ จึงกลับไปหามารดา แต่เมื่อเห็นสภาพบ้าน จึงคิดไปเอง
ว่ามารดาเสียชีวิตแล้ว จึงหมุนนาฬิกาให้เดินย้อนกลับ แต่ท้ายที่สุดเขาได้พบมารดาของเขา เขาจะมอบนาฬิกา
ให้เธอ เสมือนว่าเป็นการแสดงความส้านึกผิด และจะบอกว่า ต่อไปนี้จะมีเวลาให้เธอมากขึ้น แต่เธอกลับไม่รับ
และสวมกอดกับตัวละครหลัก อาจหมายถึงความรักเป็นที่ต้องการและยิ่งใหญ่กว่าเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ในหลายเพลงของวงดนตรี Lomosonic สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์แทนการ
สื่อความหมายได้อย่างหลากหลายและความเหมาะสม การอ่านผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยนี้และการชมมิว
สิควิดิโอที่ถูกกล่าวถึงนั้น สามารถน้าไปเป็นแนวทางการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอ  การมิวสิควิดีโอเป็นสื่อและศิลปะ
ที่รวมศาสตร์หลายด้าน เป็นการใช้เพลง ซึ่งมีการสื่อสารแบบวจนภาษา และการแสดงคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ 
แต่เป็นอวจนภาษา ผู้วิจัยแนะน้าให้ใช้หลักของเหตุผลที่สัมพันธ์กันระหว่าง 3 สิ่งนี้ เพ่ือสร้างมิวสิควิดิโอที่เป็น
งานศิลปะท่ีสมบูรณ์ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละคร การใช้สัญลักษณ์แทนการสื่อความหมาย และ 
การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใช้ทั้ง 3 สิ่งที่ประกอบกัน จะสามารถเพ่ิมการถ่ายทอดอารมณ์จากมิวสิควิดีโอ
ไปสู้ผู้ชมได้มากขึ้น เพ่ือที่จะให้ผู้ที่รับชมได้รับอรรถรสของภาพและเสียงเกี่ยวกับวงดนตรีที่ตนชื่นชอบ 

นอกจากนี้ ผู้ผลิตสื่อควรเพ่ิมผลลัพธ์ที่ดีหลังจากที่ตัวละครส้านึกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผิดหวัง
จากความรัก ซึ่งมิวสิควิดีโอที่มีเนื้อเรื่องเช่นนี้เป็นที่นิยมสร้างกันมาก มิเพียงเฉพาะวง Lomosonic หากแต่
ศิลปินอ่ืน ๆ ตลอดจนเพลงลูกทุ่ง การเพ่ิมผลลัพธ์ที่ดีจะท้าให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าการส้านึกตัวเป็นสิ่งที่ดี  การผลิต
มิวสิควิดีโอในเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถถูกศึกษาได้อีกในหลายรูปแบบ เช่น ด้านสตรีนิยม การเหมารวม เป็น
ต้น 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิ งคุณภาพ ผลการวิจัยควรได้รับการตรวจสอบสามเส้ า 
(Triangulation) เพ่ือให้ได้ผลที่มีความเที่ยงตรง แน่ชัดยิ่งขึ้น โดยนักวิจัยในอนาคตที่ต้องการตรวจสอบ อาจ
เลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากมิวสิควิดีโอจ้านวนมาก และจากหลากหลายวงดนตรี 
ทั้งนี้อาจวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ควบคู่ไปด้วย โดยเก็บข้อมูลจากข้อคิดเห็น (Comments) 
ในสังคมออนไลน์ที่มีมิวสิควิดีโออย่าง YouTube เพ่ือทดสอบว่า การสื่อสารทางอารมณ์ของเพลงและมิวสิควิดี
โอ สามารถถูกส่งต่อไปยังผู้ชมหรือผู้ฟังได้มากน้อยเท่าไร หรือส่งต่อในด้านใด 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยคนที่หนึ่ง พีรณัฐ ผิวข้า ขอขอบคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็นก้าลังใจอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด

ให้ความเข้าและการสนับสนุนทุก ๆ เรื่องผ่านมา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้ค้าปรึกษา
และการช่วยเหลือจนท้าให้งานวิจัยชิ้นส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอคุณวง Lomosonic ที่เป็นแรงบันดาลใจ
หลาย ๆ เรื่องและเป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ และผู้วิจัยทั้ง 2 คน พีรณัฐ ผิวข้า และ พราว อรุณรังสีเวช 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ให้โอกาศศึกษาหาความรู้ ได้เขียนงานวิจัยร่วมกัน และให้
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมในวันข้างหน้า 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันภาพยนตร์จ านวนมากได้ถูกน าไปสร้างใหม่โดยประเทศอ่ืนที่แตกต่างจากประเทศที่ผลิตสื่อขึ้น
ดั้งเดิม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพ่ือเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง Be With You ที่สร้างโดยประเทศ
ญี่ปุ่น (2004) และน ามาสร้างใหม่โดยเกาหลีใต้ (2018) การวิเคราะห์ตัวบทได้ถูกใช้เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ในหัวข้อโครงสร้างภาพยนตร์และการสื่อสารทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องดังกล่าวมี
ความสนุกตลก และตัวละครบิดาท างานหนักกว่าภาพยนตร์ที่ผลิตโดยญี่ปุ่น แต่ภาพยนตร์เกาหลีมีการสื่อสาร
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น ระบอบปิตาธิปไตยและความเหลื่อมล้ าทางเพศยัง
สามารถพบได้ในภาพยนตร์เกาหลี แม้ว่าภาพยนตร์จะฉายไปเมื่อไม่นานมานี้คือปี 2018 งานวิจัยในอนาคต
ควรศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ถูกผลิตซ้ าโดยประเทศท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมากกว่าเพียง
ญี่ปุ่นและเกาหลี อย่างเช่น ไทย กับ อเมริกา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในไทยควรพิจารณาน าเข้า
ภาพยนตร์เกาหลีที่มีประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้แก่เยาวชนในด้านวัฒนธรรม มากกว่าที่จะน าเข้า
ภาพยนตร์หรือละครวัยรุ่นเกาหลีทั่วไป เพราะความจริงแล้วภาพยนตร์ทั่วไปเหล่านี้ผู้ผลิตสื่อชาวไทยก็สามารถ
สร้างได้โดยง่ายเช่นกัน 
 
ค าส าคัญ : ภาพยนตร์ญี่ปุ่น, ภาพยนตร์เกาหลี, วัฒนธรรม, โครงสร้างภาพยนตร์ 
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in Film Structure and Cultural Communication 

Saruta Boonthongngam1, Proud Arunrangsiwed*2 
1 Films and digital Media, Suan Sunandha Rajabhat University,  

2 Communication Arts, Suan Sunandha Rajabhat University,  
1Email : nadia.saruta@facebook.com 

*2Email : parunran@nyit.edu (Corresponding author) 

 
 

Abstract 
Many films, today, have been remade by producers with different nation(s). The 

objectives of the present study are to compare two versions of the films, “Be With You,” the 
Japanese version (2004) and Korean version (2018). Textual analysis was used to analyze and 
compare both films. The themes used to examine are the quality of film structure and 
cultural communication. the results show that Korean version consists of more enjoyment 
and hard-working role of parent, but less cultural communication compared to Japanese 
version. Patriarchy and gender inequality are also found in Korean version, even it was 
released in 2018. Future studies should compare the films or media which were remade 
with directors or producers with extremely different cultural background, such as Thai and 
American. Thai media-related organization should import Korean films that could benefit 
young audiences and heighten their cultural knowledge, rather than just import random 
teenager-related-Korean dramas, genre of which could simply be produced by Thai media 
producers. 
 
Keywords : Japanese films, Korean Films, Culture, Plot structure 
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บทน า 
ในปัจจุบันวงการภาพยนตร์มีการน าภาพยนตร์ที่เคยประสบความส าเร็จ น ากลับมาสร้างใหม่อยู่หลาย

ต่อหลายเรื่อง บางครั้งภาพยนตร์แอนิเมชันก็ถูกน ามาผลิตใหม่เป็นภาพยนตร์ที่แสดงด้วยนักแสดงจริงด้วย
เช่นกัน การสร้างภาพยนตร์ใหม่จากบทเดิมเหล่านี้บางส่วนได้ผลิตใหม่ผ่านมุมมองของคนอีกชาติหนึ่ง เช่น 
ภาพยนตร์เรื่อง 13 เกมสยอง (13 Beloved) ของไทย ถูกน าไปผลิตใหม่ในชื่อเรื่องว่า 13 Sins โดยค่าย
ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในงานวิชาการพบเพียงการศึกษา เปรียบเทียบนวนิยายญี่ปุ่นที่ถูก
น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์เกาหลี (ภีมภัทร บัวระภา และ ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย , 2559) เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากรณีความแตกต่างของภาพยนตร์เรื่อง Be With You ในที่ผลิตและน าแสดงโดยคน
ญี่ปุ่นกับภาพยนตร์ที่ผลิตและน าแสดงโดยคนเกาหลี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การสร้างภาพยนตร์นั้นผู้ก ากับจะสร้างภาพยนตร์ผ่านมุมมองของตัวผู้ก ากับที่มีต่อพฤติกรรมของคน

ในสังคมนั้น (มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์, และ ประยุกต์ ศรีทองกูล, 2559) ต่างจาก
ภาพยนตร์ที่ผลิตซ้ าใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งโดยชาวต่างชาติ ผู้ก ากับจะผสมผสานมุมมองของภาพยนตร์เรื่องเดิม
กับวัฒนธรรมของประเทศตนเอง การน าเสนอผ่านมุมมองทั้งสองประเทศ เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้ทั้ง
สองประเทศได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น (อภิรักษ์ ชัยปัญหา, 2558) ครอบครัวเป็นรากฐานที่มีความมั่นคงต่อชีวิต
มนุษย์และครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญที่ถูกน าเสนอผ่านภาพยนตร์ในทุกยุคสมัยของประเทศญี่ปุ่น (จินตนา พุทธเม
ตะ, 2552) การน าภาพยนตร์มาผลิตซ้ าหรือสร้างใหม่ย่อมมีการดัดแปลงเนื้อหา ให้แตกต่างจากเดิมเพ่ือให้เข้ า
กับสังคมของคนในประเทศของผู้ผลิตและให้ผู้ชมในประเทศนั้น ๆ มีความรู้สึกร่วมให้มากที่สุด (วิชยุตม์ ปูชิตา
กร, 2556) โดยการดัดแปลงบทภาพยนตร์ต้องค านึงถึง ปัจจัยด้านบุคคลากรและปัจจัยด้านงบประมาณด้วย 
(องอาจ หาญชนะวงษ,์ 2561) 
 

วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่น (Japanese Pop Culture) 
วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่น มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดว่าสืบทอดมาจากศาสนาชินโตที่เป็นศาสนาที่อยู่คู่

ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิม (ประติมล บุญประจักษ์, 2560) ถัดมาในยุคเอโดะหรือยุคโทกูงาวะ สีน้ าเงิน ถือ
เป็นสีที่มีความงามและมีสไตล์แบบประเพณีของยุคเอโดะเอง (จิรายุ พงส์วรุตม์ , 2561) ซึ่งสีน้ าเงินถูกน ามาใช้
เป็นสีชุดของตัวละครส าคัญในเรื่องอย่างการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน , โดราเอม่อน และตัวละครซาซึเกะ 
ในเรื่องนารูโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ  ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของผู้ชมทั่วไปสมัยก่อนคือพวกเขามักมองว่า
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นสร้างแต่ภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ (วรรณี ส าราญเวทย์ , 2541) ซึ่งแตกต่างกับวัฒนธรรม
สมัยนิยมของญี่ปุ่นที่กระจายไปทั่วโลกผ่านทางสื่ออย่างการ์ตูน ละคร แฟชั่น หรือภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (AV) ไม่ใช่
สื่อที่เน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์แต่เป็นเรื่องราวที่เล่าได้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา  เสริมสร้างจินตนาการ (Craig, 
2015) ยังมีภาพยนตร์โทรทัศน์ที่มีเทคนิคพิเศษของญี่ปุ่น (Tokusatsu) และหนังสือการ์ตูน (Manga) อีก
จ านวนมากที่เป็นที่นิยมและหลายเรื่องถูกสร้างขึ้นใหม่โดยบริษัทผลิตภาพยนตร์ต่างชาติ เช่น Godzilla, Astro Boy, 
Alita: Battle Angle, และ Dragonball Evolution เป็นต้น ผู้ชมชาวไทยบางส่วนมีทัศนคติต่อผู้หญิงญี่ปุ่นว่า 
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พวกเธอเหล่านี้มีหน้าที่ดูแลลูกให้ดี และมองว่าพวกเธอเป็นผู้ผลิตพลเมือง (Citizen Maker) (วีรวิท คงศักดิ์, 
2562) 
 

วัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลี (Korean Pop Culture) 
แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อคนเกาหลีมากท่ีสุดคือ ชอง (Jeong) กล่าวคือชองเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกรัก 

รู้สึกห่วงใย ผูกพันธ์และยังยึดติดต่อความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้น (ชนันภรณ์ อารีกุล, 2561) โดยทั่วไปคนเกาหลี
โบราณจะมีลักษณะนิสัยที่รักษาหน้าหรือศักดิ์ศรีของตนเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพวกเขาไม่สามารถยอมเสีย
หน้า เสียศักดิ์ศรีได้เลย (นภดล ชาติประเสริฐ, 2534) และในช่วงสงครามเกาหลีที่ผ่านมาส่งผลให้คนเกาหลีมี
เอกลักษณ์ท่ีขยัน เด็ดเดี่ยวและม่ันคงข้ึนเพื่อความอยู่รอดของตน (จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, 2557) 

แต่ในทางกลับกัน ผู้ชายเกาหลีอาจมีนิสัยต้องการความเป็นใหญ่ เหนือกว่าภรรยาและบุตร (Park & 
Morash, 2017) ดังนั้นยิ่งในสมัยโบราณ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจึงไม่แสดงความรู้สึกหรือความคิดในแบบของพวก
เขาออกมาได้ หรือหากพวกเขาพูดตามความคิดตนออกมาก็จะถูกผู้ใหญ่ห้ามปราบในที่สุด (นภดล ชาติ
ประเสริฐ, 2534) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าสังคมเกาหลียังมีการกลั่นแกล้งกันเองในสายงานพยาบาล ผู้ที่มี
อายุและต าแหน่งที่เหนือกว่ามักจะกลั่นแกล้งพยาบาลที่ต าแหน่งต่ ากว่าอีกด้วย (An & Kang, 2016) 

กระแสความดังของเคป็อป (K-Pop) คือ นักร้อง หรือนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีความสามารถทัดเทียม
กับกลุ่มศิลปินประเทศอ่ืน ๆ ได้น าพาวัฒนธรรมของประเทศตนเองไปเผยแพร่สู่ประเทศต่าง ๆ ท าให้
ชาวต่างชาติได้รู้จักและรับรู้สังคม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ (Lee & Bai, 2016) วัฒนธรรมสมัยนิยม
เกาหลีไม่ได้มีแค่ศิลปินที่สร้างขึ้นแต่ตัวแฟนคลับของพวกเขาก็เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเช่นกัน (Jin & Yoon, 
2016) ยกตัวอย่างเช่น การถือป้ายเชียร์ในช่วงที่ศิลปินก าลังแสดง การร้องแฟนชานท์ (Fanchant) เพ่ือให้
ก าลังใจศิลปินในระหว่างที่เขาท าการแสดงบนเวที นอกจากวงการดนตรีแล้วภาพยนตร์เกาหลีก็ถือเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศได้ชัดเจนเพราะเป็นงานที่การบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ได้
สมบูรณ์งานหนึ่ง (นพดล อินทร์จันทร์, 2555) โดยปรากฎการณ์เหล่านี้เรียกว่า “Hallyo Phenomenom” 
หรือ “Rise of K-Pop” ปัจจุบันงานภาพยนตร์เกาหลีมีหลายหลายประเภท แต่ที่ท ารายได้ดีอย่างต่อเนื่องจะ
เป็นภาพยนตร์รัก โรแมนติก (Romantic) และภาพยนตร์ตลก (Comedy) นอกจากนี้ภาพยนตร์ซายฟาย (Sci-fi) 
ก็ยังได้รับความนิยมต่างจากช่วงปี แต่ในค.ศ. 1960 - 1990 ที่เกาหลีจะสร้างแต่ภาพยนตร์ที่เน้นความเป็นชาติ
เท่านั้น (Lee, 2019) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นและเกาหลีต่างมีวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
และเม่ือปี พ.ศ. 2547 ญี่ปุ่นได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Be With You ขึ้นโดยท ารายได้ทั่วโลกไปมากกว่าหนึ่งพัน
แปดร้อยล้านบาท (46.6 ล้านดอลล่าร์ ค านวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 40 บาทในปี ค.ศ. 2004) และเมื่อปี 
พ.ศ. 2561 เกาหลีใต้ได้ซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง Be With You มาผลิตซ้ าโดยไม่เปลี่ยนเนื้อเรื่องหลักของบท 
สามารถท ารายได้ทั่วโลกไปกว่า 600 ล้านบาท (19.4 ล้านดอลล่าร์ ค านวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 32 
บาทในปี ค.ศ. 2004) การส่งออกสื่อบันเทิงของเกาหลี ถือที่มาของรายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง (Kim & Kim, 
2018) ทั้งสองภาพยนตร์มีอายุงานต่างกันถึงสิบสี่ปี ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในด้าน
วัฒนธรรม บริบทและบทบาทตัวละครทางสังคม 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1478 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาพยนตร์ของภาพยนตร์ดั้งเดิมที่ผลิตโดยประเทศญี่ปุ่น และฉบับ

ที่สร้างใหม่โดยเกาหลีใต้ 
(2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ของภาพยนตร์ดั้งเดิมที่

ผลิตโดยประเทศญี่ปุ่น และฉบับที่สร้างใหม่โดยเกาหลีใต้  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากภาพยนตร์เรื่อง Be With You ที่ผลิตโดย

ประเทศญี่ปุ่นหรือชื่อเรื่องในภาษาไทยคือ “ปาฏิหาริย์ 6 สัปดาห์ เปลี่ยนฉันให้รักเธอ” และภาพยนตร์เรื่อง 
Be With You ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้หรือ “ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน” โดยจุดมุ่งหมายของการ
วิเคราะห์ตัวบทในงานวิจัยนี้คือ เพ่ือเปรียบเทียบ (1) โครงสร้างภาพยนตร์ และ (2) การสื่อสารทางวัฒนธรรม 

ภาพยนตร์เรื่อง Be With You ได้ถูกเลือกมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพราะเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเซีย และเรื่องดังกล่าวถูกสร้างโดยประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน อาจมีความ
แตกต่างให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความแตกต่างด้านระยะเวลายังเป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน เพราะภาพยนตร์
เกาหลีเรื่องดังกล่าวถูกสร้างหลังจากต้นฉบับจากญี่ปุ่นถึง 14 ปี ซึ่งอาจช่วยเพ่ิมความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดลงของปิตาธิปไตยในเอเซียตะวันออก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยคนที่หนึ่ง ยังมีความคุ้นชินกับภาพยนตร์ ดราม่าซีเรียล (Drama Serial) และดนตรี
เกาหลีสมัยนิยม (K-Pop) เป็นอย่างมาก ส่วนผู้วิจัยคนที่สองเคยมีประสบการณ์การเป็นแฟนและความคุ้นเคย
กับซีรีส์ญี่ปุ่น (Series) ผู้วิจัยทั้งสองเป็นผู้วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง Be With You โดยผู้วิจัยคน
แรกได้รับชมภาพยนตร์และวิเคราะห์ก่อน เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยคนที่สองได้น าส่วนที่ ตนวิเคราะห์
และแทรกเสริมเข้าไปในบทวิเคราะห์ของผู้วิจัยคนแรก และให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเขียนเรื่องย่อแบบกระชับของภาพยนตร์ Be 
With You คือ ครอบครัวหนึ่ง มี พ่อ แม่ และลูกชาย แม่ได้เขียนการ์ตูนให้ลูกโดยใช้ภาพเปรียบเทียบว่าเมื่อ
ตนเสียชีวิตจะกลับมาหาลูกในฤดูฝน เมื่อแม่เสียชีวิต ลูกชายมีความเชื่อตามการ์ตูนดังกล่าว และเขากับพ่อก็ได้
พบแม่ที่กลับมาในฤดูฝนจริง ๆ แม่ได้สูญเสียความทรงจ าในช่วงแรก ๆ ที่กลับมา หลังจากนั้นทั้งครอบครัวใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดฤดูฝนนั้น 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง Be With You ที่สร้างโดยญี่ปุ่น และสร้างซ้ า
โดยเกาหลี ในด้านโครงสร้างภาพยนตร์ และการสื่อสารทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แสดงภาพรวมของผลการ
เปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ Be With You ฉบับญี่ปุ่น และ เกาหลี 
ญี่ปุ่น เกาหล ี

(1) ด้านโครงสร้างภาพยนตร์  
เปิดเรื่องด้วยการแสดงโดยนักแสดง เปิดเรื่องด้วยแอนิเมชัน 
เนื้อเรื่องเรียบง่าย เล่าเรื่องเร็วขึ้น สอดแทรกความตลก 
มีความซาบซึ้ง เข้าถึงอารมณ์ แม้จะมีฉากคิดถึงอดีต กับ ฉากความสัมพันธ์แม่ -ลูก

มากกว่าญี่ปุ่น แต่เข้าถึงอารมณ์น้อยกว่า 
ภาพยนตร์ยาว 119 นาท ี ภาพยนตร์ยาว 132 นาที 
(2) ด้านการสื่อสารทางวัฒนธรรม  
เสื้อกันฝนของลูกมีสีน้ าเงิน ซึ่งมีความหมายเชิง
วัฒนธรรมกับญี่ปุ่น 

เสื้อกันฝนของลูกมีสีเหลือง 

พ่อท างานบริษัท แต่งกายน่าเชื่อถือ พ่อท างานที่สระว่ายน้ า แสดงถึงความล าบากและยาก
จนกว่าญี่ปุ่น 

พ่อมีความสุขุม อย่างผู้ชายในอุดมคติของญี่ปุ่น พ่อมีความลุกลี้ลุกลน เพ่ือให้ภาพยนตร์มีความตลก 
เพ่ือนผู้ให้ก าลังใจเป็นนายแพทย์ เพ่ือนผู้ให้ก าลังใจเป็นคนท าขนมเค้ก อาจเพราะชาว

เกาหลีไว้วางใจคนในระดับเดียวกันมากกว่าคนที่
เหนือกว่า 

ใช้ตุ๊กตาไล่ฝน ห้อยกลับด้าน เพ่ือเรียกฝน เป็นความ
เชื่อของญี่ปุ่น 

ลูกไปแอบล้างรถของเพ่ือนเพราะเชื่อว่าจะท าให้ฝนตก 
ไม่เก่ียวข้องกับความเชื่อเกาหลี แต่มีการใช้ St. Patrick 
leaf หรือใบไม้สี่แฉก เพ่ือเรียกฝน ซึ่งไม่พบข้อมูลใน
งานวิชาการเก่ียวกับวัฒนธรรมนี้ 

 
(1) โครงสร้างภาพยนตร์  
บทภาพยนตร์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตามแบบฉบับภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่บรรยากาศการ

เล่าจะเป็นการเล่าเรื่องแบบเนิบช้า ให้ผู้ชมมีเวลาเก็บรายละเอียดในแต่ละฉากให้ได้นานที่สุด ท าให้ผู้ชมอินไป
กับความผูกพันของทั้ง 3 คนได้อย่างเต็มอ่ิม ต่างจากภาพยนตร์ Be With You จากเกาหลี นอกเหนือความรัก 
โรแมนติกแล้ว เกาหลียังเพ่ิมความตลกเข้าไปและการเล่าเรื่องจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและกระชับกว่า
เล็กน้อย ผู้ชมชาวไทยที่ชื่นชอบภาพยนตร์เกาหลีอาจเข้าใจเรื่องได้เร็วขึ้น และมีเวลาไปเพ่ิมรายละเอียดในแต่
ละฉากให้ดูมีความเป็นเกาหลีและโรแมนติกแบบเกาหลีมากขึ้น การเสริมความตลกลงไปในภาพยนตร์อาจมอง
ได้ว่าเป็นการผสมผสานภาพยนตร์ 2 แนว คือดราม่าและตลก แต่อย่างไรก็ตามอาจท าให้ลดการถ่ายทอด
อารมณ์ท่ีซาบซึ้งและกินใจลงไป ซึ่งอารมณ์เช่นนี้มีคุณค่ามากในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับครอบครัว เพราะจะท าให้
ผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยคนที่สองมีความคิดเห็นว่า ต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่องนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์
ของ Warner Brother เรื่อง Jack Frost (1998) ซึ่งพ่อที่เสียชีวิตได้กลับมาใหม่ในรูปแบบของตุ๊กตาหิมะในฤดู
หนาว เขาได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นพ่อที่ไม่ดีพอในเวลาที่มีชีวิตอยู่ และเมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว เขาก็ต้องจากไป  
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แต่สิ่งที่แตกต่างคือการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก และ แม่กับลูก  และการใช้เทคนิคพิเศษที่น้อยกว่า
เมื่อภาพยนตร์ถูกสร้างด้วยชาวเอเชีย อาจเพ่ือลดต้นทุนการผลิต (องอาจ หาญชนะวงษ์, 2561) ทั้ง ๆ ที่
ประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าด้านการใช้เทคนิคพิเศษและแสงสีในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบแปลงร่าง 

ผู้วิจัยคนที่หนึ่งของบทความนี้มีความเห็นว่า ในภาพยนตร์ที่สร้างโดยเกาหลี ช่วงเวลาที่แม่ได้กลับมาหา
ลูก เกาหลีถ่ายทอดให้เห็นความสัมพันธ์ของแม่และลูกออกมาได้มากกว่าญี่ปุ่น และช่วงที่ภาพยนตร์กล่าวถึง
อดีตของพ่อและแม่ ภาพยนตร์จากฝั่งเกาหลีนั้นมีเนื้อหามากกว่า ทั้งฉากที่ทั้งคู่ไปเดท ฉากที่นัดเจอกันรวมถึง
ฉากชีวิตวัยเรียนของทั้งคู่ ที่ฝั่งเกาหลีเพ่ิมเนื้อหาให้มากกว่าเป็นเพราะเป็นเพราะคนเกาหลีมีความรู้สึกรัก รู้สึก
ห่วงใย ผูกพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยังยึดติดต่อความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างข้ึน (ชนันภรณ์ อารีกุล, 2561) 

ในทางกลับกัน ผู้วิจัยคนที่สองพบว่า แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลีจะเล่าถึงความรักความผูกพันของตัวละคร 
พ่อ กับ แม่ ในช่วงก่อนแต่งงานไว้เป็นเวลานานมาก แต่เมื่อพ่อพบว่าแม่กลับมาจากความตาย กลับไม่แสดง
ความดีใจเท่าที่ควร อาจเป็นงานของผู้ก ากับในอนาคตที่จ าเป็นต้องระวังเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าและ
ร่างกายของนักแสดง นอกจากนี้ เมื่อตัวละครแม่กลับมาที่บ้านและเล่นกับลูกชาย เธอเผลอไปชกหน้าลูกชาย
จนเลือดก าเดาไหล ซึ่งฉากนี้ไม่ควรมี แม้ว่าผู้ก ากับอาจใส่ลงไปเพียงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าแม่กลับมาแล้วมีความ
แข็งแรงด ี

การเปิดเรื่องของทั้งสองประเทศไม่เหมือนกัน ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยตัวลูกชายตอนโต
ก าลังท ากิจวัตรประจ าวันอยู่ในบ้านและปั่นจักรยานไปยังป่ารกร้างแห่งหนึ่ง แต่ภาพยนตร์เกาหลีเปิดตัวด้วย
แอนิเมชัน แม่เพนกวินกับลูกเพนกวินตามนิทานที่แม่เขียนทิ้งไว้ให้ลูก ท าให้ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนี้มีความ
หลากหลายมากกว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม ค าถามที่อาจทิ้งท้ายไว้คือ เกาหลีน าภาพยนตร์เรื่องนี้มา
สร้างใหม่ ต่างจากหลังจากแบบฉบับเดิมถึง 14 ปี ถ้าญี่ปุ่นเป็นผู้น าภาพยนตร์เกาหลีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา
สร้างใหม่ ญี่ปุ่นอาจสามารถท าได้แปลกใหม่ตามยุคสมัยได้ไม่แพ้กัน 

(2) การสื่อสารทางวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยคนที่หนึ่งพบว่า ในภาพยนตร์ญี่ปุ่น ตัวละครลูกชายวัยประถมต้นต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วย

ตัวเอง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายให้นักเรียนเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้บ้านเพ่ือกระจายจ านวน ท าให้
ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านไม่ไกลกัน รวมถึงความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างสูง (Mori, Armada, & 
Willcox, 2012) มีถนนส าหรับเดินได้อย่างปลอดภัยและมีการเพ่ิมความปลอดภัย ด้วยการให้เด็กประถมสวม
หมวกสีเหลืองเพ่ือเป็นการบอกและเตือนให้ผู้ใช้ถนนระมัดระวังมากขึ้น แต่ในภาพยนตร์เกาหลี ก่อนไปท างาน
พ่อต้องปั่นจักรยานไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วจึงไปที่ท างานต่อเพราะที่ประเทศเกาหลีไม่มีนโยบายแบบประเทศ
ญี่ปุ่น 

สิ่งที่แตกต่างกันอีกเรื่องคืออาชีพของพ่อ ในภาพยนตร์เกาหลี พ่อเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ า ส่วนใน
ภาพยนตร์ญี่ปุ่น พ่อท างานบริษัท  รูปแบบของงานของพ่อในเกาหลีและการที่บ้านอยู่ห่างไกลจนพ่อต้องขับ
จักรยานไปส่งลูก อาจเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมว่าคนเกาหลีมีความอดทนและต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด 
(จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, 2557) แต่สิ่งที่แตกต่างจากงานวิจัยสมัยก่อนคือ ตัวละครพ่อในเกาหลีมีความ มัก
ง่าย ไม่สุขุม ท างานลวก ๆ ลุกลี้ลุกลน ซึ่งแตกต่างจากท่ี นภดล ชาติประเสริฐ (2534) ระบุว่าคนเกาหลีโบราณ
รักษาหน้าหรือศักดิ์ศรีของตนเป็นอย่างมาก 
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ผู้วิจัยคนที่หนึ่งพบว่า ตัวละครในบทดั้งเดิมของญี่ปุ่นจะมีหมอประจ าตัวของพ่อที่คอยดูแล รักษาพ่อ 
เป็นตัวละครที่คอยรับฟังและอยู่ข้าง ๆ พ่อเสมอ แต่ตัวละครหมอได้ถูกตัดออกจากภาพยนตร์เกาหลีและถูก
เปลี่ยนเป็น เพ่ือนสนิทแทน เนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลีผู้ใหญ่มักใช้ความอาวุโสกว่ารังแกหรือกดดันผู้ที่มีอายุ
น้อยกว่าจนท าให้คนเกาหลีไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองกับผู้ใหญ่มากนัก (นภดล ชาติประเสริฐ, 2534; An & 
Kang, 2016) ดังนั้นจากมุมมองผู้ก ากับเกาหลีจึงตัดตัวละครหมอออกแล้วเปลี่ยนเป็นเพ่ือนสนิทที่อายุเท่ากัน
มาสร้างสีสันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แทน  ในการท างานเป็นพนักงานดูแลสระของพ่อในภาพยนตร์เกาหลีก็เช่นกัน 
เขาต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเจ้าของสระที่มักจะแกล้งเขาอยู่เสมอ ในขณะที่ภาพยนตร์ญี่ปุ่นพ่อท างาน
เป็นพนักงานบริษัท มีความสามารถท างานได้ในระดับเท่าเทียมกับพนักงานคนอ่ืน ๆ เพราะประเทศญี่ปุ่น 
ผู้ชายต้องท างานหนักหาเลี้ยงครอบครัว มีสิทธิเติบโตในหน้าที่การงานมากกว่าผู้หญิง การแข่งขันกันในบริษัท
และการเข้าท างานมีอัตราแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นใครที่สามารถท างานในบริษัทใหญ่ ๆ ได้จะมีหน้ามีตาทาง
สังคมมากขึ้น เป็นสัญลักษณ์ให้คนทั่วไปเห็นว่าผู้ชายญี่ปุ่นต้องท างานดี ๆ เท่านั้น ในภาพยนตร์ญี่ปุ่นพ่อจึงมี
ภาพลักษณ์และหน้าที่การงานที่ดีกว่าภาพยนตร์เกาหลี 

ผู้วิจัยคนที่หนึ่งยังสังเกตเห็นอีกว่า ฉากขอให้ฝนตกจากทั้งสองประเทศก็มีความแตกต่างกัน ภาพยนตร์
ญี่ปุ่นลูกชายน าตุ๊กตาไล่ฝน หรือ เทะรุเทะรุโบซุ ในภาษาญี่ปุ่นมาแขวนกลับหัวเพ่ือท าให้ฝนตก ตามความเชื่อ
ของคนญี่ปุ่น ซึ่งคนเกาหลีไม่มีตุ๊กตาไล่ฝนดังนั้นกลวิธีการขอให้ฝนตกของลูกชายจึงเป็นไปการล้างรถของพ่อ
เพ่ือนร่วมห้องเพราะได้ยินเพ่ือนพูดว่า ถ้าล้างรถเมื่อไหร่ ฝนจะตกวันนั้นทันที  การลดทอนการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมของภาพยนตร์เกาหลีนั้นมีความขัดแย้งกับ อภิรักษ์ ชัยปัญหา (2558) ที่กล่าวไว้ว่า เมื่ออีกชาติหนึ่ง
น าภาพยนตร์มาดัดแปลงหรือท าซ้ า จะมีการเพิ่มวัฒนธรรมของตนเองลงไป ในขณะเดียวกัน วิชยุตม์ ปูชิตากร 
(2556) ได้กล่าวว่า การดัดแปลง อาจมิใช่การเพ่ิมการสื่อสารทางวัฒนธรรม หากแต่อาจดัดแปลงเพ่ือให้ผู้ชมใน
ชาติของตนเข้าใจและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยคนที่สองมีความเห็นว่า การที่ผู้ก ากับชาวเกาหลีได้ลดการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม อาจเป็นการปรับบทและฉากในภาพยนตร์ให้ผู้ชมชาวเกาหลีเข้าใจได้มากขึ้น เพราะ
ผู้ชมชาวเกาหลีที่มีอายุน้อยในปัจจุบันอาจไม่ค่อยมีความรู้ด้านวัฒนธรรมมากเท่าที่ควร ซึ่งสมมติฐานนี้ ควร
ได้รับการยืนยันในงานวิจัยในอนาคต 

วัฒนธรรมอีกอย่างที่มักถูกพบในภาพยนตร์เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีคือ ระบอบปิตาธิป
ไตยและความเหลื่อมล้ าทางเพศ โดยทั่วไปในเกาหลีจะเน้นให้ผู้ชายเรียนและท างาน ส่วนผู้หญิงจะต้องอยู่บ้าน 
เป็นแม่บ้าน (Jin, 2019) และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของสามีอย่างเคร่งครัด (Park & Morash, 2017) สิ่งเหล่านี้
อาจไม่ได้ถูกถ่ายทอดโดยตรงผ่านทางภาพยนตร์ เพราะประเทศอ่ืน ๆ จ านวนมากมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ในทางดีขึ้นแล้ว แต่ความเหลื่อมล้ ายังคงสามารถสังเกตได้จาก เมื่อสมัยพ่อและแม่ก าลังเรียนด้วยกันก่อน
แต่งงาน แม่เคยจะจมน้ าและพ่อได้ว่ายน้ าไปช่วย ซึ่งท่าช่วยเหลือผู้หญิงเป็นท่าที่ไม่เหมาะสม และไม่ใช่ท่า
ช่วยเหลือคนจมน้ าที่ถูกต้อง  ฉากที่ลูกชายอยู่ที่โรงเรียนก็เช่นกัน เพ่ือน ๆ เพศชายมักพูดในเรื่องทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับฤดูฝน แต่เ พ่ือนผู้หญิงกลับพูดเกี่ยวกับความสวยงามของตนเอง อาจเป็นลักษณะหนึ่งของ 
Postfeminism ในด้านของ Anti-feminism (Sawyer, 2014) นอกจากนี้ในช่วงก่อนแต่งงาน ตัวละครแม่ได้
ประสพอุบัติเหตุ และได้บรรยายว่า เธอพ่ึงทราบว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการแต่งงาน และเป็นคนขอให้
ผู้ชายมาขอตนเองแต่งงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีผู้ชาย (Sexual dependence 
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ตรงข้ามกับ Sexual Independence) และเธอยังยุติการเรียนเพื่อมาแต่งงานและมีลูก แสดงถึงระบอบปิตาธิป
ไตยที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นแม่บ้าน ส่วนผู้ชายท างานนอกบ้าน 

นอกจากความเหลื่อมล้ าทางเพศที่ผู้วิจัยคนที่สองสามารถสังเกตเห็นแล้วนั้น ยังมีอคติเกี่ยวกับรูปร่าง
หน้าตาของตัวละคร คือ บทบาทที่ไม่เหมาะสมส าหรับคนอ้วนซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในภาพยนตร์ทั่วโลก  
เพ่ือนของตัวละครพ่อในภาพยนตร์เกาหลีมีรูปร่างอ้วน และเป็นตัวละครที่สร้างความตลก แม้เขาจะพยายาม
แต่งชุดเป็นเพนกวินเพื่อมาเอาใจตัวละครลูกชาย แต่กลับถูกตัวละครพ่อไล่ออกจากบ้านแบบไม่เกรงใจ และใน
ฉากที่พ่อกับแม่ไปชมภาพยนตร์ด้วยกันในโรงภาพยนตร์ ตัวละครประกอบที่ยื่นเท้าเข้ามาระหว่างซอกเก้าอ้ี
ของทั้งสอง คือ คนอ้วน แสดงให้เห็นว่า คนอ้วนไม่มีมารยาทและสกปรก ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติให้ผู้ชมรู้สึก
ไม่ดีต่อคนอ้วน 

การแสดงออกด้านวัฒนธรรมของภาพยนตร์ที่สร้างโดยญี่ปุ่นอาจมีความเกี่ยวข้องกับสีน้ าเงิน เพราะลูก
ชายจะใส่เสื้อกันฝนสีน้ าเงิน และหลายฉากจะออกไปโทนน้ าเงิน ตามที่ จิรายุ พงส์วรุตม์ (2561) พบว่าสีน้ าเงิน
ถือเป็นสีที่มีความงามส าหรับชาวญี่ปุ่นในหลายยุคสมัย ในขณะเดียวกันลูกชายในภาพยนตร์เกาหลี ใส่เสื้อกัน
ฝนสีเหลือง และไปพบแม่ที่อุโมงค์รถไฟ ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์อาจได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สยองขวัญชื่อ
ดังเรื่อง IT (2017) ที่ตัวละครเด็กเล็กสวมเสื้อสีเหลือง และถูกลากลงท่อน้ า และท้ายที่สุด ศพไปลอยอยู่ใน
อุโมงค์ท่อน้ าทิ้ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวเอเชียควรพิจารณาปรับลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ และการเหมารวมด้วยเพศและ

รูปลักษณ์ภายนอก  งานวิจัยนี้ ศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องเดียวกันที่ถูกสร้างโดยประเทศที่มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกัน คือ ญี่ปุ่นและเกาหลี ในอนาคตควรมีการศึกษาภาพยนตร์ไทยเปรียบเทียบกับฉบับที่ถูกสร้างใหม่
โดยชาวต่างชาติที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างประเทศอเมริกา หรือเปรียบเทียบสื่อญี่ปุ่นที่ถู กสร้างใหม่โดย
อเมริกา ประเด็นการศึกษาอาจมิจ ากับเพียงบทบาททางเพศ (Gender Role) และ บรรทัดฐานทางเพศ 
(Gender Norm) หากแต่อาจรวมถึงการใช้ชีวิตของคนในสังคม อย่างการให้ความส าคัญต่อการพ่ึงพออาศัยกัน 
(Collectivism) และความสามารถและพึงพอใจที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง (Individualism) 

ญี่ปุ่นอาจเป็นประเทศเดียวที่สามารถสร้างภาพยนตร์ที่ไม่มีตัวร้าย (Villains) แต่เนื้อเรื่องมีความน่า
ติดตาม อย่างภาพยนตร์ Be With You ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ และ แอนิเมชันเรื่อง Ponyo (2008) กับ When 
Marnie Was There (2014) ส่วนภาพยนตร์ตะวันตกบางเรื่องได้ใช้ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ตัวละครเอกต้อง
ต่อสู้ แทนการมีตัวร้ายในเรื่อง  ภาพยนตร์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเรื่อง Be With You 
ฉบับเกาหลีนี้ ควรตัดฉากที่แม่ท าให้ลูกเลือดก าเดาไหล เพราะเป็นฉากความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่จ าเป็นต้อง
มีในการเล่าเรื่อง นอกเหนือจากความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ก็ ควรน าเสนอให้เยาวชน
เข้าใจว่าความรุนแรงมิใช่ทางออกเพ่ือยุติปัญหากับคนพาลเสมอไป อย่างเรื่องอุลตร้าแมนคอสมอส ซึ่งมีความ
แตกต่างจากอุลตร้าแมนตัวอื่น ตรงที่มีความเมตตากับสัตว์ประหลาด เป็นต้น 

สุดท้ายนี้ จากที่ผู้วิจัยพบว่าภาพยนตร์ Be With You ฉบับญี่ปุ่นมีการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อ
เรื่องตุ๊กตาไล่ฝน และนโยบายการเดินไปโรงเรียน แต่ภาพยนตร์เกาหลีไม่มีเรื่องดังกล่าว หากภาพยนตร์เกาหลี
เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเช่นนี้ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ และผู้น าเข้าภาพยนตร์ของประเทศไทยควรพิจารณา
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คัดเลือกภาพยนตร์เกาหลีที่มีประโยชน์มาเข้าฉาย เช่น ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ มากกว่าที่จะน าเข้า
ภาพยนตร์ที่แสดงโดยวัยรุ่น ในฉากยุคปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตสื่อในประเทศไทยก็มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ดี
ไม่แพ้กัน ทั้งนี้จะเป็นการช่วยธุรกิจการผลิตสื่อในประเทศและลดการเสียดุลการค้าไปกับสื่อที่ไม่มีความจ าเป็น 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้คือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย 2 คน และจากการ
เปรียบเทียบภาพยนตร์ 2 เรื่องเท่านั้น งานวิจัยในอนาคตควรทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ด้วยเชิงปริมาณ 
หรือ เชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ เช่น ยืนยันว่าภาพยนตร์เกาหลีเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีฉากในยุคปัจจุบัน (ไม่รวม
ภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์) มีการสื่อสารด้านวัฒนธรรมน้อยกว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นยุคปัจจุบันจริงหรือไม่ 
ตลอดจนอาจวัดระดับความรู้ด้านวัฒนธรรม ก่อนและหลัง ชมภาพยนตร์ ไม่ ว่าจะผลิตขึ้นโดยชาติใด ๆ เพ่ือ
ทดสอบว่า ผู้ชมสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมจากภาพยนตร์ได้หรือไม่ หรือ ผู้ผลิตภาพยนตร์ควรให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารทางวัฒนธรรมมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process  
เบ็ญจวรรณ ลี้เจริญ1, ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์2, ธิติ ธีระเธียร3 

1,3 นักวิจยั โครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มูลนธิิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม,  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการใช้กระบวนการ STEAM Design Process ซึ่ง

พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น  (Starfish 
Education Foundation) เพ่ือส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ ถาม (Ask) จินตนาการ (Imagine) วางแผน (Plan) สร้างสรรค์ (Create) และ คิดสะท้อนและออกแบบ
ใหม่ (Reflect and  Redesign) ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งคือ ครูผู้สอนจากโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 9 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบส ารวจ และการสังเกต
พฤติกรรม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติภาค
บรรยาย การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ยังได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อความมาประยุกต์ในการหา
ค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ STEAM Design Process มีผลช่วยส่งเสริมทักษะที่
จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย (1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า และด้านการสื่อสาร (2) 
ทักษะด้านอารมณ ์และ (3) ทักษะด้านสังคม 
 
ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา, การจัดการศึกษา, เมคเกอร์สเปซ, เหมืองข้อความ, ความถี่ของค า 
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Abstract 

This article aims to present the guidelines for the use of the STEAM Design Process, 
which was developed in the research and development of educational personnel of the 
Starfish Education Foundation. In order to promote the skills needed by the learner, which 
consists of 5 steps: Ask, Imagine, Plan, Create and Reflect and Redesign. The sample group 
for collecting data is teachers from schools in Bangkok and suburbs of 9 schools. The tools 
used in the research are survey and behavior observation. The collected data was analysed 
by content analysis, descriptive statistics, percentage and mean values. In addition, text 
mining techniques are used to find the term frequency. The results of the research found 
that the STEAM Design Process has the effect of enhancing the skills necessary for learners 
in the 21st century, including (1) learning and innovation skills, including creativity, critical 
thinking, problem solving, teamwork and leadership and communication (2) emotional skills 
and (3) social skills 
 
Keywords: STEM Education, Educational Management, Makerspace, Text Mining, Term 
Frequency 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 2652 นยศกกิายน 22 

 

 
1487 

บทน า 
ปัจจุบันเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่  21 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยได้น ามาจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  และ
เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่  21 คือ ทักษะ 4 C (Critical Thinking - การ
คิดวิเคราะห์, Communication - การสื่อสาร, Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity – ความคิด
สร้างสรรค)์ (ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: Partnership for 21st Century Learning) นอกจากนี้ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะชีวิตด้านอารมณ์และสังคมก็เป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งโรงเรียนจ าเป็นต้องส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
and Right to Play Thailand Foundation, 2017; Winthrop and McGivney , 2017) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวการจัดการศึกษาต้องเน้นการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เด็กทุกคนบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของตน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

อย่างไรก็ตามคุณภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่  21 ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายศักยภาพ
การจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง (สุกัญญา งามบรรจบ, 2559) จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยผลการ ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน ผล
การสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) มีคะแนนและล าดับที่ไม่น่าพึง
พอใจ ทั้งๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน จากการรายงาน 
นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะชีวิต การเรียนการสอนเป็นการอัดแน่นเนื้อหาวิชาการ
มากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเน้นท่องจ า มากกว่าท าความเข้าใจ มีการบ้านมากเกินไป ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความเครียดและต้องการเรียนเสริม เรียนพิเศษเพ่ิมมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะมอบโอกาสให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มองว่าการจัดการศึกษาสิ่งส าคัญอันดับแรกเป็นการให้ความส าคัญ
ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ทางมูลนิธิฯ จึงได้พัฒนาสตาร์ฟิชเมคเกอร์สเปซ (Starfish Makerspace) ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-baesd Learning : PBL)  ผ่านเมคเกอร์สเปซ (Makerspace) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับนัก
สร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างสรรค์งานตามความสนใจ เป็นที่ที่ให้ทุกคนได้ค้นคว้า ออกแบบ 
วางแผน แลกเปลี่ยน แบ่งปันความคิด สร้าง และแก้ไขผลงาน นอกจากนี้เมคเกอร์สเปซยังช่วยส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้  เช่น จัดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
ค้นคว้าและประดิษฐ์ผลงาน โดยมีครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเพ่ือช่วยให้นักสร้างสรรค์แก้ไขปัญหา กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีความกล้าคิดกล้าท า ท าสิ่งที่
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ตัวเองรัก รู้ถึงความถนัดเฉพาะด้านของตนเอง สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนในรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน และสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมายได้ 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเมคเกอร์สเปซเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นคว้า ออกแบบ วางแผน แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด สร้างและ
พัฒนาผลงานซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ การเรียนรู้ในเมคเกอร์สเปซใช้กระบวนการแนวคิดที่เป็นระบบ 
เรียกว่า STEAM Design Process เริ่มต้นจากปัญหา น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิดค้นคว้า หาค าตอบ 
หลังจากนั้นวางแผนอย่างละเอียด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเมคเกอร์
สเปซเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนในรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
คิด นักแก้ปัญหา เป็นคนมีเหตุผล และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น, 2562) 

STEAM Design Process เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนหรือที่เรียกว่านักสร้างสรรค์ (Maker) ได้
กระตุ้นการคิด ออกแบบ วางแผน และลงมือสร้างสรรค์วิธีการหรือต้นแบบของสิ่งที่จะใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนวิธีในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ดังกล่าวให้ดีขึ้น (มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น, 
2562) เน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ในสหวิทยาการ  ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่าสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
โดยที่การเรียนรู้แบบ STEAM เป็นการรวมวิชาศิลปะ (Art) เพ่ิมเข้าไปในสะเต็มศึกษาคือสามารถใช้ศิลปะด้าน
ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เช่น การวาด การปั้น การระบายสี การแสดงบทบาทสมมติ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
การเต้นหรือการแสดง เป็นต้น ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้กับผู้เรียน จึงเป็นที่นิยมใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา (วศิณีส์,  2560)  การเรียนโดยใช้
กระบวนการ STEAM Design Process เริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เพราะง่ายต่อการเชื่อมโยงกับบริบท
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้จริง ในระหว่างกระบวนการสร้างผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
ใช้แก้ไขปัญหา เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการปฏิบัติจริง และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  โดยกระบวนการ STEAM Design 
Process ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

1. ถาม (Ask) เป็นขั้นตอนที่ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนท าความเข้าใจและ
ตีความปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา จากการสังเกต สอบถาม ค้นหาและศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

2. จินตนาการ (Imagine) เป็นการให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดเพ่ือก าหนดวิธีการ รูปแบบ หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 

3. วางแผน (Plan) จัดท าแผนการด าเนินงานรวมถึงรายการที่จ าเป็นต้องด าเนินการในการแก้ไข
ปัญหา การออกแบบและก าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการ การจัดท ารายการของวัสดุและอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 

4. สร้างสรรค์ (Create) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนลงมือด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งท าการสร้างสรรค์
งานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบจ าลอง โมเดล สารคดี หนังสือ ชิ้นงาน หรือแนวคิด การรณรงค์ 
(campaign) 

5. คิดสะท้อนและออกแบบใหม่ (Reflect and Redesign) การวิเคราะห์คุณภาพของผลงาน 
ประเมินผลการด าเนินงาน การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงผลงานต่อไป 
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ซึ่งกระบวนใน STEAM Design Process ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ มีความชัดเจนและยืดหยุ่นเพ่ือให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหารและผู้สอน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และ STEAM Design 
Process ซึ่งหากมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบดังกล่าวขึ้นได้ ก็จะท าให้หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และ STEAM Design 
Process ว่าส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
STEAM Design Process เป็นกระบวนการแบบ Design Thinking ที่เป็นเครื่องมือให้เด็กพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และท างานอย่างเปลี่ยนระบบ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์ 
(มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น, 2562) STEAM คือ การเติมศิลปะ หรือ Arts ลงไปใน STEM ทางโรงเรียนอาจใช้
ศิลปะในด้านต่าง ๆ เติมลงไปใน STEM ซึ่งศิลปะอยู่ในกิจกรรมการเรียนในแต่ละวันอยู่แล้ว ได้แก่ การวาด
ภาพ การปั้น การแกะสลักการเย็บปักถักร้อย การใช้กระดาษในการสร้างสิ่งต่างๆ การชื่นชมศิลปะ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึง ดนตรีและการเต้น เช่น การเล่นดนตรี การชื่นชมใน
ดนตรี การใช้คอมพิวเตอร์สร้างดนตรี ในส่วนของการเต้น เช่น บัลเลต์แจซ การเต้นร่วมสมัย หรือนาฏศิลป์ 
การออกแบบท่าเต้นการผลิต การชื่นชมการเต้น นอกจากนี้ศิลปะยังรวมถึงการแสดง ละครเวที วิชาการแสดง 
การใช้เสียง ละครใบ้ ผลิตผลการแสดงและดนตรี บทเดิมและการปรับบท เทคโนโลยีในโรงละคร ละครหุ่น 
ฟิล์ม ได้แก่ การผลิตหนัง แก้หนัง วิดีโอ แอนิเมชัน และการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ วรรณกรรม การอ่าน
กลอน การฟังอย่างชื่นชม การใช้เทคโนโลยี หรือแม้แต่งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบสวน และงานภูมิส
ถาปัตย ์ก็นับว่าเป็นงานศิลปะเช่นกัน (วศิณี, 2560) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 โดยใช้กระบวนการ STEAM 
Design Process เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ 

1. การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วม

โครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจ านวน 9 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คุณครูที่เข้าร่วม
โครงการจ านวนรวมทั้งสิ้น 223 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self–Administered Questionnaire) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่
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1) เป็นส่วนข้อมูลทั่วไป รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบถามความคิดเห็นด้านการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้เรียนผ่านกิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และกระบวนการ STEAM Design Process ที่ส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน และส่วนที่ 2) เป็นการประเมินระดับการส่งเสริมทักษะของผู้เรียนผ่านกิจกรรมเมค
เกอร์สเปซที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ก าหนดให้ครูแสดงความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ  
(5 Likert scale) ในการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอน
แรกคือการท า Pretest เพ่ือทดสอบประโยคค าถามว่าผู้ตอบสามารถอ่านค าถามเข้าใจหรือไม่ และในขั้นตอนที่ 
2 คือ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของค าถามใน
แบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item-Objective Congruence) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ชื่อโรงเรียน จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 50 

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 13 

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 20 

โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส 28 

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 17 

โรงเรียนประถมนนทรี 22 

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 31 

โรงเรียนวัดหนัง 26 

โรงเรียนวัดนาคปรก 16 

รวม 223 

 
หมายเหตุ: โรงเรียนวัดกลางบางแก้วเป็นหนึ่งในโรงเรียนแกนน าของโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์  

(Innovative School) ซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ได้น าข้อมูลในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์

เหมืองข้อความ (Text Mining) ในการค้นหาค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย (Term Frequency) โดยใช้ภาษา 
Python ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีไลบรารีส าคัญท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 NumPy ส าหรับการจัดการข้อมูลในรูปแบบอาร์เรย์ข้อมูลหลายมิติ  
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 Pandas ใช้ในการท าความสะอาดข้อมูล (Data cleaning)  และแปลงโดยข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบตาราง 

 Seaborn ส าหรับการสร้างกราฟข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
 PyThaiNLP เป็นโมดูลที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการประมวลภาษาธรรมชาติ  (Natural 

language processing) ที่เป็นภาษาไทย รองรับระบบตัดค า และยังมีความสามารถในการ
จัดการการประมวลผลภาษาไทย 

 Deepcut ในการตัดค าภาษาไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อความในการค้นหาค าที่เกิดขึ้น

ร่วมกันบ่อยโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. การเตรียมข้อมูล  
ในการเตรียมข้อมูลเริ่มจากการน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ

ตารางข้อมูลหรือเรียกว่าดาต้าเฟรม  
2. การท าความสะอาดข้อมูล (Data cleaning)  
เป็นกระบวนการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ออกไปจากชุดข้อมูล 

เช่น การพิมพ์ผิด พิมพ์ตก หรือข้อผิดพลาดต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่น าไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังแสดง
ในภาพที ่1  

http://seaborn.pydata.org/
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ภาพที่ 1 แสดงการท าตรวจสอบการสะกดค าในขั้นตอนการท าความสะอาดข้อมูล 

 
2.3 การตัดค า (Tokenize) ท าการตัดค าโดยใช้ไลบารี Deepcut ในการตัดค าภาษาไทย ตัวอย่างของ

ผลที่ได้จากการตัดค า เช่น     
['เกิด',  'การ',  'คิด',  'สร้างสรรค'์,  ' ',  'การ',  'คิด',  'อย่าง',  'เป็น',  'ระบบ'], 
[รู้จัก', 'ท า', 'งาน', 'เป็น', 'ทีม'],  
[‘ฝึก', 'ปฏิบัติ', 'จริง', 'และ', 'ได้', 'วิเคราะห์, 'จาก', 'กิจกรรม', 'ดี', 'ๆๆ', 'แบบ', 'นี้'] 

 
จากนั้นท าการสร้างรายการที่เก็บค่าจากการตัดค า โดยในระหว่างการท างานมีการแก้ไขค าผิดและตัด

ค่าท่ีไม่เก่ียวข้อง และลบค าที่เป็นค า Stop word คือค าที่ไม่มีความหมาย เช่น “การ”, “ความ”, “คือ”, “ที่”, 
“ซ่ึง”, “ๆๆ” เป็นต้น ออกไป โดยมีค าสั่งใช้ลบค าท่ีเป็นค า Stop word ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงค าสั่งใช้ลบค าที่เป็นค า Stop word 

 
2.4 สร้างตารางความถ่ีของค าที่ปรากฎ (Term Frequency (TF)) 
สร้างตารางความถ่ีของค าที่ปรากฎดังแสดงในตารางที่ 2 เช่น พบค าว่า  “คิด” จ านวน 97 ครั้ง ค าว่า 

“สร้างสรรค”์ จ านวน 47 ครั้ง และ “วิเคราะห์” จ านวน 39 ครั้ง เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 2  แสดงตัวอย่างค าและความถี่ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ค า ความถี่  ค า ความถี่ 

 คิด 97  ทักษะ 21 

 สร้างสรรค์ 47  ขั้นตอน 21 

 วิเคราะห์ 39  ความรู้ 16 

 กิจกรรม 35  พัฒนา 16 

 รู้จัก 34  สื่อสาร 16 

 นักเรียน 33  ความสุข 16 

 เกิด 33  ร่วมกัน 15 

 เพ่ือน 29  นวัตกรรม 12 

 ท า 26  ออกแบบ 12 

 ฝึก 24  แบ่งปัน 9 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะห์เหมืองข้อความในการค้นหาค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อยโดยใช้ภาษา Python ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาค าและความถี่ที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อยแล้วน ามาจัดกลุ่มพิจารณาความเกี่ยวข้องกับ
ทักษะของผู้เรียน เช่น การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกันเป็นทีม 
ความสามารถในการสื่อสาร การรู้จักตนเอง และการรู้จักสังคม และใช้สถิติภาคบรรยาย การหาค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยรวม ในภาพที่ 3 แสดงผลจากการท าเหมืองข้อความที่ค้นหาค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย พบว่ามีค าว่า 
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“ความคิดสร้างสรรค์” มากที่สุดคือร้อยละ 44.66 รองลงไปคือ “การคิดวิเคราะห์” และ “การรู้จักอารมณ์
ตนเอง” คิดเป็นร้อยละ 43.69 และ 36.89 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ครูผู้สอนคิดเป็นเพศชายร้อยละ 29.14 และเพศหญิงร้อยละ 70.85 โดย
ส่วนใหญ่ครูผู้สอนร้อยละ 66 มีความเห็นว่ากิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และ STEAM Design Process ส่งผลที่ดี
ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 21 ของผู้เรียนได้อยู่
ในระดับดีมากท่ีสุด 

ด้านการน ากิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และ STEAM Design Process ไปปรับใช้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่
จ านวนร้อยละ 63.79 ให้ความเห็นว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้โดยแทรกเข้าไประหว่างการสอนได้เกือบทุก
รายวิชา โดยเฉพาะวิชาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ยกตัวอย่างเช่น วิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพ และที่เหลือได้ระบุว่า สามารถน าไปใช้ในช่วงกิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้ 

 

 
ภาพที่ 3  แสดงผลของค าที่เกิดข้ึนร่วมกันบ่อย 

 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากิจกรรมเมคเกอร์สเปซช่วยส่งเสริมทักษะด้านที่จ าเป็นของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 แบ่งทักษะตามความคิดเห็นของครูผู้สอนได้เป็น 7 ด้าน ตามกลุ่มทักษะ 3 กลุ่มดังนี้1) ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า และด้านการสื่อสาร 2) ทักษะด้านอารมณ์ และ 3) ทักษะด้านสังคม ดังแสดงตามตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์โดยวิธี Content Analysis 

ทักษะ ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาแบบส ารวจ 

1) ทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
1.1) ความคิด
สร้างสรรค ์

 
 
1. ช่วยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ คิดท าสิ่งใหม่ๆ 
2. เด็กได้ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ 
3. ช่วยให้เกิดเกิดการซักถาม พูดคุยและตั้งค าถามที่แปลกๆ 
4. ช่วยฝึกสมาธิ กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ 
5. ส่งเสริมในสิ่งที่เด็กถนัดและสนใจ 
6. ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และจินตนาการ 
7. ชอบประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 

1.2) การคิดวิเคราะห์ 1. ผู้เรียนเกิดการวางแผน วิเคราะห์ออกแบบชิ้นงาน 
2. การคิดวิเคราะห์งานอย่างมีขั้นตอน 
3. มีการวางแผนก่อนลงมือท าสิ่งต่างๆ 
4. มีความกล้าตัดสินใจ เมื่อต้องเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องรอครูสั่ง 

1.3) การคิดแก้ไข
ปัญหา 

1. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
2. สามารถเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้ด้วย

ตนเอง 
4. ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

1.4) การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 

1. ฝึกผู้เรียนได้มีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
2. เป็นการฝึกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับเหตุผลของกลุ่ม

ท างานร่วมกันตามข้ันตอนที่คิดร่วมกันมีการท างานที่ได้รับมอบหมายและ
รักษาหน้าที่ไว้ได้ตามท่ีก าหนด 

3. รู้จักการท างานเป็นทีมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ 

4. การรู้จักเป็นผู้น าและผู้ตาม การสามัคคีท างานกลุ่มพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

1.5) ด้านการสื่อสาร 1. กิจกรรมช่วยแสดงถึงสิ่งที่ตนคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
2. จะช่วยพัฒนาการสื่อสาร เด็กบางคนพูดไม่เก่ง แต่การวาดภาพ การประดิษฐ์

ผลงาน จะช่วยให้เด็กถ่ายทอดแนวคิดผ่านสื่อประกอบได้  
3. ช่วยให้เด็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบค าถามกับผู้อ่ืน 
4. เด็กสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเข้าใจได้ 
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ทักษะ ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาแบบส ารวจ 

2) ทักษะด้านอารมณ์ 1. เด็กสามารถอธิบายความรู้สึกของตนเอง ผ่านชิ้นงานได้ 
2. เด็กรู้จักตัวเองมากข้ึน 
3. ช่วยให้เด็กสามารถบอกเล่าเรื่องที่ตนเองชื่นชอบผ่านกิจกรรมที่ท า 
4. ช่วยให้ผู้เรียนชิ้นงานที่เลือกท าจนส าเร็จ แม้ว่างานนั้นจะเป็นเรื่องท่ียาก

ส าหรับตนเอง  
5. ผู้เรียนสามารถจัดการเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง

เหมาะสม 
6. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ท าให้ตนเองรู้สึกมีความสุขได้ 

3) ทักษะด้านสังคม 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่มีความแตกต่างจากตัวเองได้ เช่น 
เด็กท่ีพัฒนาการช้า 

2. สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้จากเพ่ือนคนอ่ืนๆที่มีความคิดแตกต่างจากตัวเอง 
3. ฝึกการช่วยเหลือเพ่ือนคนอ่ืนๆ 
4. การแบ่งปันอุปกรณ์ร่วมกับเพ่ือนๆ 
5. ฝึกฝนปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกติกาอย่างง่ายได้ เช่น กฎการยืน คืน

อุปกรณ์ 
6. การท ากิจกรรมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของกลุ่มและชั้นเรียนได้ 

ที่มา: จากการถอดค าพูด วิเคราะห์ และตีความจากครูผู้สอนของผู้วิจัย 
 

อภิปรายผล 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในเมคเกอร์สเปซเพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ซึ่งมูลนิธิสตาร์

ฟิชเอ็ดดูเคชั่นพัฒนาขึ้นจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้กระบวนการที่เป็นระบบ เรียกว่า STEAM Design 
Process เริ่มต้นจากปัญหา น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิดค้นคว้า หาค าตอบ หลังจากนั้นวางแผนอย่าง
ละเอียด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 

ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนเห็นว่ากิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และกระบวนการ STEAM Design 
Process ส่งผลที่ดี สามารถพัฒนาความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้ ดังนี้ ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) ความคิดสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงทักษะด้านนี้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  คิดท าสิ่งใหม่ๆ การได้ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ การซักถาม 
พูดคุยและตั้งค าถามที่แปลกๆ การประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็นต้น 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงลักษณะ
ของการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนเกิดการวางแผน วิเคราะห์ออกแบบชิ้นงาน การคิดวิเคราะห์งาน
อย่างมีขั้นตอน การวางแผนก่อนลงมือท าสิ่งต่างๆ มีความกล้าตัดสินใจ เมื่อต้องเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น 
3) การแก้ปัญหา จากส ารวจพบว่าลักษณะของผู้เรียนที่สามารถสะท้อนให้เห็น ได้แก่ มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ สามารถเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แก้ไขสถานการณ์
ง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 4) การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ได้แก่ ฝึกผู้เรียนได้มี
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การวางแผนการท างานร่วมกัน เป็นการฝึกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับเหตุผลของกลุ่ม ท างาน
ร่วมกันตามขั้นตอนที่คิดร่วมกัน มีการท างานที่ได้รับมอบหมายและรักษาหน้าที่ไว้ได้ตามที่ก าหนด รู้จักการ
ท างานเป็นทีมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ เป็นต้น 5) ด้านการ
สื่อสาร ลักษณะที่พบจาการส ารวจ ได้แก่ สามารถแสดงถึงสิ่งที่ตนคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดี เด็กถ่ายทอด
แนวคิดผ่านสื่อประกอบได้ เช่น การวาดภาพ สิ่งประดิษฐ์ สิ่งจ าลอง การสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ตอบค าถามกับผู้อ่ืน เป็นต้น ทักษะทั้ง 5 ด้านนี้เป็นองค์ประกอบของทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา งามบรรจง (2559), วิจารณ์ พานิช (2555) และถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2557), พาท ีเกศธนากร (2561),  พนิดา ชาตยาภา (2559). ทักษะต่อมาที่พบจากการวิเคราะห์คือ 6) ทักษะ
ด้านอารมณ์ ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการส ารวจครูผู้สอน ได้แก่ ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้สึกของตนเอง ผ่าน
ชิ้นงานได ้การรู้จักตัวเองมากข้ึน ช่วยให้สามารถบอกเล่าเรื่องที่ตนเองชื่นชอบผ่านกิจกรรมที่ท า ช่วยให้ผู้เรียน
ชิ้นงานที่เลือกท าจนส าเร็จ แม้ว่างานนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากส าหรับตนเอง ผู้เรียนสามารถจัดการเวลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามท่ีก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ท าให้ตนเองรู้สึกมีความสุขได้ เป็น
ต้น 7) ทักษะทางด้านสังคม ผลการส ารวจครูผู้สอนมีความเห็นว่า กิจกรรมเมคเกอร์สเปซและกระบวนการ 
STEAM Design Process สามารถส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้โดยช่วยให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนที่มีความแตกต่างจากตัวเองได้  เช่น เด็กที่พัฒนาการช้า สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้จาก
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ที่มีความคิดแตกต่างจากตัวเอง ฝึกการช่วยเหลือเพ่ือนคนอ่ืนๆ การแบ่งปันการใช้อุปกรณ์
ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยฝึกฝนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกติกาอย่างง่ายได้ เช่น กฎการยืน คืนอุปกรณ์ และการท า
กิจกรรมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของกลุ่มและชั้นเรียนได้ 

จากผลการส ารวจทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมมีสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่กล่าวไว้ว่า  การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรมแบบเน้นโครงงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และ
สังคมของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น รู้จักคุณค่าในชีวิตของตนเองและสังคม (สกาว
เนตร ไทรแจ่มจันทร์ และคณะ, 2558 ; ปริญญา เรืองทิพย์ และคณะ, 2560) นอกจากนี้กิจกรรมแบบเน้น
โครงงาน ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากเพ่ือนในสังคม ได้แบ่งปัน และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนจน
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขและความภูมิใจในตัวเอง (สุกัญญา งามบรรจง, 2559; องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) และมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (2560) 

โดยกิจกรรมในเมคเกอร์สเปซเน้นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนตามแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนถนัด ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้ เน้นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และครูผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้งการสะท้อนความคิดของตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุกัญญา งามบรรจง (2559) ที่พบว่า การเรียนรู้หากมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ 
เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  ฝึกฝนด้วย
ตนเอง  เน้นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนตามความถนัดเฉพาะของแต่ละคน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ทิศนา แขมมณี (2551) และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2540) ที่มีการระบุถึงการ
พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นระบบ โดยค านึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์
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กัน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาเป็นระบบ จะช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้รู้จักคิด 
เรียนรู้ ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสนับสนุนแนวความคิดของ วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2560) ที่ได้
กล่าวถึงว่าในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  ผู้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ควร
ยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ควรเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพระหว่างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อัน
จะน าไปสู่ทักษะซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม 1) วิธีการคิด (ways of thinking) เป็นความสามารถของ ผู้เรียน
ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คิดแก้ปัญหาและ การคิดตัดสินใจ 2) วิธีการท างาน (ways of working) เป็น
ความสามารถในการสื่อสารและการร่วมมือท างานเป็นทีมกับบุคคลอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ 3) 
เครื่องมือในการท างาน (tools for working) เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างาน 4) 
การด ารงชีวิตในโลก (living in the world) เป็นทักษะชีวิต อาชีพ และความรับผิดชอบในตนเองและต่อสังคม 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560; ชนัดดา เทียนฤกษ,์ 2557; สุกัญญา งามบรรจง 2559) 

อีกทั้งยังพบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเมคเกอร์สเปซ และ STEAM Design Process 
ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าคิดแตกต่างมากขึ้น สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งจากครูผู้สอนและไม่
ลอกเลียนแบบเพ่ือน นักเรียนมีโอกาสเลือกแบบการเรียนรู้ (Learning style) ที่ตนเองสนใจและสามารถ
ประสบความส าเร็จตามศักยภาพของตนเอง  อีกท้ังผู้เรียนรู้จักการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนกับชีวิตจริง ซึ่งตรง
กับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของตนตามความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการ STEAM Design Process ส่งผลที่ดี สามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนได้ 7 ด้าน ตามกลุ่มทักษะ 3 กลุ่มดังนี้ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า และด้านการ
สื่อสาร 2) ทักษะด้านอารมณ์ และ 3) ทักษะด้านสังคม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ากระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้เพ่ือการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การศึกษาครั้งถัดไปควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายในของผู้เรียน
ในด้านของทักษะอารมณ์และสังคม ได้แก่ การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) การบริหารจัดการตนเอง (Self-
Management) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง (Responsible Decision Making) และด้าน
ความสัมพันธ์ (Relationship Skills) เพ่ือให้สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมทักษะผู้เรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ท่ามกลางแรง กดดันทุกทิศทางจึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตตามมา คือ ภาวะซึมเศร้าและต้องการให้รับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นของภาวะ
ซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า รวมถึงเสนอแนวทางในการใช้สัตว์บ าบัดเพ่ือการรักษาโรคซึมเศร้า โดยภาวะซึมเศร้า เป็น
อาการของโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภัยด้านสุขภาพ และเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองซึ่ง
เกิดขึ้นได้กับทุกคน หากไม่ได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้อง อาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตั วตายได้มากกว่าคนทั่วไป 
โรคซึมเศร้ารักษาหายได้รักษาโดยใช้ยาหรือรักษาด้วยจิตบ าบัด และอ่ืนๆ อีกหลายวิธีอย่างเช่น สัตว์บ าบัด ซึ่งเป็น
วิธีการที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ ถือว่าเป็นทางเลือกในการรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วย โดยวิธีการบ าบัดด้วยสัตว์นี้
จะช่วยฟ้ืนฟูทั้งสภาพร่างกายหรือจิตใจควบคู่กันและช่วยลดการใช้ยารักษาซึ่งมีการวิจัยรองรับว่าได้ผลตอบรับ
อย่างดีช่วยในเรื่องการเยียวยาจิตใจได้ผลดีมาก 
 
ค าส าคัญ : ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, สัตว์บ าบัด 
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Abstract 

In today's situation, human beings progress in every aspect of developing and expanding 
rapidly, affecting life and living conditions that struggle in the midst of the force. In all 
directions, it may cause mental health problems as depression, and want to recognize the 
potential danger of depression and depression, as well as offer guidance on use animal therapy 
for the treatment of depression, a symptom of depression, a health hazard, and a condition 
caused by a neurotransmitter disorder in the brain, which can happen to everyone. If the 
treatment is not properly treated, the May end up living by suicide more than others. 
Treatment of depression can be cured. Treat by medication or therapy, and many other ways 
such as animal therapy, which is a popular method in many countries, is considered an 
alternative to treating patients ' rehabilitation. This animal therapy helps to restore both 
physical or psychological conditions and reduces the use of medications, which research 
supports as well as good feedback. Help with mental remedies to work well. Keyword: 
Depression, Major Depressive Disorder, Animal assisted therapy. 
 
Keywords : Depression, Major Depressive Disorder, Animal assisted therapy 
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บทน า 
ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ สภาพความ
เป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ท่ามกลางแรง กดดันทุกทิศทาง มีการแข่งขันทางด้านการศึกษา และการท างานต่างคนต่าง
ดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ชีวิต สามารถด าเนินไปได้ ความคาดหวังของตนเองที่ สูงขึ้นเก่ียวกับการศึกษาและต าแหน่งหน้าที่
การงาน รวมถึงความคาดหวังจากผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น แรงกดดันที่จะน าไปสู่ความเครียดและความวิตก กังวล 
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสภาพแวดล้อมและสังคม จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทาง ด้านสุขภาพจิตตามมา นั่นก็คือ ภาวะซึมเศร้า เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้นก็จะท าให้เกิดผล
กระทบจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าในเวลาต่อมา ผลกระทบของโรคซึมเศร้าที่เป็นอันตรายและน่าเป็นห่วงมากที่สุด 
คือ การฆ่าตัวตาย ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงและไม่ได้รับการรักษาจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย ส าเร็จสูงกว่าคน
ทั่วไปถึง 20 เท่า ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยโรคนี้ มักไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และไม่ตระหนักถึง
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้จากการฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนใน ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ยากจะรักษา (กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, ณสมพลหาญดี และสุดสบาย จุลกทัพพะ, 2557: 29-40) 

การรักษาภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการรักษาโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องนอน
พักในโรงพยาบาล เว้นแต่ในรายที่มีความเสี่ยงต้องสังเกตอาการใกล้ชิด มีอาการรุนแรงหรือต้องตรวจเพ่ิมเติม เพ่ือ
แยกกับโรคทางกายบางชนิด ภาวะซึมเศร้าในแต่ละคนอาจจะมีแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและใน
บางรายอาจต้องการการรักษาหลายอย่างร่วมกัน อย่างเช่น การรักษาโดยใช้ยา ปัจจุบันมียาหลากหลายชนิด พบ
อาการข้างเคียงลดลงและมีจ านวนผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาเพ่ิมมากขึ้น โดยแพทย์และผู้ป่วยสามารถท างาน
ร่วมกันในการเลือกยาให้เหมาะสม หรือการท าจิตบ าบัด จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้วิธีที่ต่าง
ออกไปในการจัดการปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต รวมถึงปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองต่อสิ่ง
ต่างๆ ในแง่ลบอันเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้า เช่น จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Psychotherapy) การบ าบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) 
ตัวอย่าง CBT ที่ใช้ในการรักษาคือ Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) and Dialectical Behavior 
Therapy (DBT) และการรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy or ECT) Transcranial Magnetic 
Stimulation (TMS) และการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (Vagus Nerve Stimulation) ซึ่งในการรักษาภาวะ
ซึมเศร้าหรือโรซึมเศร้าในวิธีที่กล่าวมาอาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาจจะท าให้การรักษาในการหายขาดได้ผลช้า จึงมี
วิธีการรักษาโดยใช้วิธีทางธรรมชาติของสัตว์เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา (ศูนย์รักษาจิต โรงพยาบาล
กรุงเทพ, 2560) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียตามมามากมาย จึงมีผู้สนใจศึกษา
ปัญหาโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถประเมินหรือตรวจคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าและให้การรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรก
ก่อนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต ซึ่งทางเลือกในการรักษามีความหลากหลายวิธีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่ง
การใช้สัตว์บ าบัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์ที่สามารถน ามาช่วยรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ โดยไม่ใช้ยามา
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ช่วยแก้ปัญหาหรือภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยมีสัตว์บ าบัดที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและมีสถาปัตยกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมในการบ าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปรับสภาพร่างกายหรืออารมณ์ที่ผิดปกติของผู้ป่วยให้มีความสมดุล 
สร้างความเชื่อม่ันในตนเอง เพ่ือให้มีการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ภาวะซึมเศร้า 
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติของอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้าไม่มีความสุข 

เบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เซื่องซึม นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ขาดสมาธิ วิตกกังวล มองโลกในแง่ลบ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและอาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด (นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์,2559) ภาวะซึมเศร้าเป็น
ปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งคนปกติ ผู้ป่วยทางกายและผู้ป่วยทางจิตเวช อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่
ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด ซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อคุณภาพชีวิตและอาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือเป็นโรคซึมเศร้าและ
ไม่ได้รับการรักษาจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และ
ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการรักษา ภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของสารชีวเคมีในสมอง ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งที่สามารถควบคุมได้และควบคุม
ไม่ได้(ธนศักดิ์ จันทศิลป์, 2562) 

ลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้า (สมภพ เรืองตระกูล, 2559) อธิบายได้ดังนี้ 
ผู้ป่วยจะมีอารมณ์เศร้า เป็นอาการส าคัญของภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกที่แสดงถึงอารมณ์เศร้ามีหลายอย่าง 

เช่น ใจคอหดหู่ ไม่มีชีวิตชีวา รู้สึกไม่แจ่มใสไม่เบิกบาน เป็นต้น อารมณ์หงุดหงิดโกรธง่าย อารมณ์นี้เป็นอาการ
ส าคัญ พบในผู้ป่วยเกือบทุกราย ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ความรู้สึกเบื่อและหมด
ความสนใจ ผู้ป่วยจะรู้สึกเบื่อและหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ กิจวัตรประจ าวันที่เคยท าก็ไม่อยากท ากิจกรรมต่างๆ 
ที่เคยชอบก็รู้สึกเบื่อและไม่สนใจดังเช่นเคย ประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยความรู้สึกทางเพศจะลดลงหรือไม่มีเลย 
อาการเบื่ออาหาร มักเบื่ออาหารตั้งแต่เริ่มไม่สบาย การรู้รสจะเปลี่ยนไปด้วย จะไม่รู้สึกอยากอาหารแม้ตนจะเคย
ชอบส่วนมากน้ าหนักจะลดลง 2-5 กิโลกรัม เมื่อพบแพทย์เป็นครั้งแรก มีอาการนอนไม่หลับ มักจะปรากฏเป็น
อาการแรก อาจนอนไม่หลับเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนมีอาการอ่ืนในระยะแรกอาจจะหลับยาก หลับไม่สนิท    
ฝันร้าย หรือตื่นบ่อย  

มีอาการอ่อนเพลีย รู้สึกอ่อนเพลียแม้ไม่ได้ออกแรงและเป็นอยู่เกือบตลอดเวลา การพักผ่อนหรือหลับไม่
ช่วยให้ดีขึ้น อาการอาจเกิดเฉพาะส่วนของร่างกายก็ได้มีความคิดเชื่องช้า ตั้งแต่เริ่มไม่สบายจะมีความคิดการ
เคลื่อนไหวตลอดจนการพูดจาเชื่องช้า แรกๆ จะสังเกตว่าผู้ป่วยเงียบและซึมลง ความสนใจต่างๆ ลดลง 
ขณะเดียวกันจะเพ่ิมความสนใจตนเอง โดยเฉพาะจะกังวลเกือบตลอดเวลาต่ออาการต่างๆ จะไม่กระตือรือร้นใน
ชีวิต มีอาการสมาธิเสีย ความจ าไม่ดีและลืมง่าย เป็นอาการส าคัญโดยจะปรากฏตั้งแต่เริ่มไม่สบาย ผู้ป่วยประมาณ
ร้อยละ 90 มีอาการนี้ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าพูดอะไรไปแล้วนึกไม่ออก อ่านหนังสือแล้วจ าไม่ได้หรือท าสมาธิปกติไม่ได้ 
ท าให้เกิดความวิตกกังวลมากเพราะท างานไม่ได้ดีมีความรู้สึก ว่าตัวเองไร้ค่า รู้สึกตัวเองไม่มีค่า หรือหมด
ความส าคัญต่อใครทั้งสิ้น รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ สติ ปัญญา หรือเกียรติยศ ชื่อเสียง มี
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ความรู้สึกมีความผิด ผู้ป่วยที่เศร้ามากมักจะรู้สึกมีความผิดและต าหนิตัวเอง โดยที่ ไม่มีความผิดแต่   อย่างใด หรือ
ถ้ามีก็เป็นเรื่องไม่ส าคัญ มีความคิดอยากตาย เมื่อเศร้ามาก ๆ จะคิดอยากตาย ซึ่งบ่งว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะฆ่าตัว
ตาย พบว่าอาการเศร้ามาก ๆ และความคิดอยากฆ่าตัวตายสัมพันธ์กัน ผู้ป่วยเศร้ามาก ๆ อาการไม่สบายจะมีมาก
และรู้สึกทรมาน เมื่อเป็นมากขึ้นถึงจุดที่ไม่อาจทนต่อไปได้ ผู้ป่วยจะหาทางหนีจากการทรมาน และความตายเป็น
ทางออก ที่ผู้ป่วยส่วนมากนึกถึงเป็นสิ่งแรก ยิ่งเศร้ามากความรู้สึกทรมานจะมีมาก มีความกลัวและวิตกกังวล เป็น 
อาการส าคัญท่ีพบบ่อย ความกลัวและกังวลจะวน เวียนอยู่ในความคิด เช่น กังวลว่าท าไมเป็นเช่น นั้นเช่นนี้ กลัวจะ
ไม่หาย กลัวจะวิกลจริต กลัวจะ เป็นโรคร้ายแรง กลัวเมื่ออยู่คนเดียว มีอาการไม่สบายทางกาย มักมีอาการทางการ
ร่วมด้วยเสมอ และเกิดได้กับอวัยวะทุกระบบ ที่พบบ่อย เช่น ปวดท้องท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน 
ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดเมื่อยตามตัว 

โรคซึมเศร้า 
“โรคซึมเศร้า” เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองชื่อ เซโรโทนิน (Serotonin) มีปริมาณลดลงท า

ให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงา เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนานกับชีวิต ฯลฯ สามารถถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม 
อาการของโรคส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันและหากไม่ได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้อง ปล่อยเรื้อรังนานเป็น
เดือนเป็นปี จะกลับเป็นซ้ าได้บ่อย หากได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องสามารถหายได้ หากอาการซึมเศร้า
รุนแรงอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า  

จากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณ 350 ล้านคน มีความชุกราว 2-10 เปอร์เซ็นต์ และเป็น
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนในไทยมีจ านวนผู้ป่วยซึมเศร้าเพศหญิงเป็นอันดับที่ 3 และเพศชายเป็นอันดับที่ 8 
ทั้งนี้ในปี 2557 กรมสุขภาพจิตของไทยได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงจ านวน 12 ล้านคน ในจ านวนนี้มีแนวโน้มป่วยโรค
ซึมเศร้า 6 ล้านคน ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้า 5 แสนคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน และ
คาดว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าถึงประมาณ 1.2 ล้านคน  

โรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง และโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงชนิดเรื้อรังเพียงโดยสังเขปด้านล่าง ส่วนบทความทั้งหมดจะเน้นไปที่โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงเท่านั้น  

โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (Major Depression) เป็นอาการซึมเศร้าอย่างที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตการ
ท างานหรือการเรียน รวมไปถึงการนอนหลับและการกินอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขอย่างรุนแรง  

โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Persistent Depressive Disorder) แม้จะมีอาการและความรุนแรงของอาการ 
อยกว่า แต่ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้จะคงอยู่กับผู้ป่วยยาวนานกว่ามาก เป็นเวลาอย่างน้อยตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังก็อาจมีบางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญภาวะซึมเศร้าชนิดรุนแรงร่วมด้วย 

อาการของโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรง
ของโรค เพศ หรืออายุ โดยอาจมีอารมณ์เศร้า หดหู่ วิตกกังวล มีความรู้สึกว่าตนไร้ค่า โดดเดี่ยว สิ้นหวัง หงุดหงิด
ง่าย ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะมีความรุนแรงและคงอยู่ยาวนานกว่าปกติ ทั้งยังสามารถส่งผลกระทบท าให้ร่างกายรู้สึก
อ่อนล้าตลอดเวลา เจ็บปวดตามร่างกาย นอนหลับยากหรือหลับมากเกินไป หรือมีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม ไม่มี
สมาธิ ท างานไม่ได้ หมดความสนใจในเรื่องที่เคยชอบ ไปจนถึงการคิดฆ่าตัวตายหรือท าร้ายตัวเองได้  
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สาเหตุของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุและปัจจัยประกอบกันจนพัฒนาไปเป็น
ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ การท างานของสมองบางส่วนที่ผิดปกติและมีระดับของสารเคมีไม่สมดุลกัน ลักษณะนิสัยเดิม
ของผู้ป่วยที่เอ้ือต่อการเผชิญภาวะซึมเศร้า เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตและการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่าง
รุนแรง รวมถึงอาการป่วยจากโรคและการใช้ยารักษาโรคที่ตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงในลักษณะ
อาการซึมเศร้า  

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า แพทย์มักวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยการพูดคุยสอบถามถึงอาการ ความคิดความรู้สึก 
และพฤติกรรมของผู้ป่วยว่าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม่ มีความรุนแรงระดับใด โดยใช้ชุดค าถามมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ จากนั้นหากเข้าข่ายจะตรวจร่างกาย เช่น ตรวจเลือดหรือตรวจปัสสาวะ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าภาวะซึมเศร้า
ที่สงสัยไม่ได้เป็นเกิดจากโรคอ่ืน ๆ เนื่องจากการรักษาที่โรคต้นเหตุจะเป็นการรักษาภาวะซึมเศร้าโดยตรง แล้ว
พิจารณาถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมในขั้นต่อไป 

การรักษาโรคซึมเศร้า การรักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน หลัก ๆ มีด้วยกัน 3 วิธี คือ การใช้ยาต้านซึมเศร้า 
(Antidepressants) การพูดคุยบ าบัดทางจิต (Psychotherapy) และการกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท (Brain 
Stimulation Therapies) โดยมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ยาต้านซึมเศร้าและการพูดคุยบ าบัดกับผู้ป่วยควบคู่
กันไป ส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงมาก มีพฤติกรรมมุ่งท าร้ายท าตัวเองหรือฆ่าตัวตาย จึงจะเลือกใช้การกระตุ้น
เซลล์สมองและประสาทเพื่อรักษาได้ทันท่วงที ทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใด การพูดคุยบ าบัด 
และการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ ที่สุด 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคซึมเศร้า ภาวะทางจิตใจที่ย่ าแย่สามารถส่งผลในหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย 
พฤติกรรม และน าไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ในที่สุด เป็นเหตุให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น เจ็บปวดตาม
ส่วนต่าง ๆ รอบเดือนผิดปกติมีปัญหาทางเพศ ปัญหาด้านการนอนหลับ พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติน้ าหนักเกิน 
และน าไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ และโรคเบาหวานตามมาในที่สุด 

การป้องกันโรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าไม่มีวิธีการป้องกันที่แน่นอน เนื่องจากสาเหตุอาจเกิดจากโรคบาง
ประการ เช่น ความผิดปกติในสมอง อาการเจ็บป่วย หรือการใช้ยาที่เกิดภาวะซึมเศร้าแทรกซ้อนได้ ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม แต่การสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกรับประทานอาหารและออกก าลัง
กาย การรักษาสภาวะอารมณ์ให้แจ่มใสด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและผ่อนคลายนับเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าได้(พบแพทย์, 2562) 

โรคซึมเศร้าเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมให้ความสนใจและพูดถึงกันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยข่าวคราว
จากสื่อและโลกออนไลน์ที่คอยกระตุ้นเตือนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ แต่ในหลายกรณีที่เกิดกับเด็กวัยรุ่น 
การแสดงออกบางอย่างโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ มักถูกตั้งค าถามว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงหรือแค่เรียกร้องความ
สนใจ เหตุจูงใจอาจจะมีได้หลายสาเหตุ โรคซึมซึมเศร้าพบได้ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและวัยรุ่น ดัง
รูปที่ 1 กล่าวว่าโดยในปี ค.ศ. 2017 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) รายงานผล
ประมาณการว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยซึมเศร้าในทุกช่วงอายุรวมกันเป็นจ านวน 322 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของตัวเลขดัง
กล่าวคือประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีกลุ่ม
ประชากรขนาดใหญ่ และในรูปที่ 2 สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วง 10 ปี ของการเก็บสถิติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 – 2015 
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จ านวนผู้มีอาการซึมเศร้าทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้น 18.4% ตัวเลขนี้สัมพันธ์กับอัตราการเพ่ิมของประชากรทั่วโลก รวมทั้ง
สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนของผู้อยู่ในช่วงอายุ 55-74 ปี ซึ่งมักพบอาการซึมเศร้าได้มากกว่าช่วงวัยอ่ืน (อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 
2561) 

 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการเกิดโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรแบ่งเป็นหกภูมิภาคท่ัวโลก รายงานโดย WHO ปี 

ค.ศ.2017  
ที่มา : Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimates, World Health 

Organization 2017 อ้างในถึง อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 2561 
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รูปที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้มีอาการซึมเศร้าทั่วโลก โดยแยกเพศและแบ่งตามช่วงอายุ รายงานโดย 

WHO ปี ค.ศ.2017 
ที่มา : Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimates, World Health 

Organization 2017 อ้างในถึง อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 2561 
 

และรูปที่ 3 แสดงถึงอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าที่เพ่ิมสูงขึ้นในประชากรทั่วโลกนั้นสอดคล้องกับผลส ารวจในไทย 
จากการเก็บข้อมูลและรายงานผลโดย The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) หรือ 
healthdata.org ส าหรับประเทศไทยนั้นพบว่า ในบรรดาปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตหรือสร้างภาวะไร้
ความสามารถแก่บุคคล โรคซึมเศร้าถูกจัดเป็นปัญหาอยู่ในอันดับที่ 6 และในช่วงปี ค.ศ.2005 – 2016 อัตราการ
เกิดโรคเพ่ิมสูงขึ้น 13% นอกจากนี้ โรควิตกกังวลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบและอยู่ในอันดับที่ 
9 แต่สถิติการเกิดโรคในช่วงปีที่ส ารวจสูงขึ้น 8% ซึ่งเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าโรคซึมเศร้า (อาบทิพย์ สุวลักษณ์ , 
2561) 
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รูปที่ 3 ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตหรือท าให้ไร้ความสามารถในประเทศไทยช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2016  
ที่มา: The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) อ้างในถึง อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 2561 
 

เมื่อมองในภาพรวม ปัญหาสุขภาพจิตจะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหากเกิดขึ้นกับคนวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีาระ
ความรับผิดชอบทั้งในด้านหน้าที่การงานและครอบครัว แต่การเฝ้าระวังปัญหาในวัยผู้ใหญ่นั้นอาจสายเกินไป 
เพราะโรคจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือวิตกกังวลมักส่งสัญญาณของอาการตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ทั้งนี้รูปที่ 4 แสดง
ถึงข้อมูลจากรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อต้นปี ค.ศ. 2018 ระบุว่า ภาวะซึมเศร้าคือปัจจัยเหตุของความ
เจ็บป่วยและไร้ความสามารถ (cause of illness and disability) อันดับสามในกลุ่มวัยรุ่น (WHO ระบุอายุวัยรุ่น
ไว้ตั้งแต่ 10-19 ปี) ส่วนการฆ่าตัวตายก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสามในวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี และใน
ประเทศไทย จากรายงานของกรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ.2559 อัตราการฆ่าตัวตายในช่วงอายุ 10-19 ปี อยู่ที่ 4.67% 
แม้มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 
2559) 

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลข ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน 
โดยทุก ๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตัวตายส าเร็จเฉลี่ย 1 คน สัดส่วนผู้ชายฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่ง
ในสาเหตุที่ท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย โดยทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่า 300 ล้านคน 
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รูปที่ 4 อัตราการฆ่าตัวตายแยกตามช่วงอายุ ประจ าปี 2559 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ้างในถึง อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 2561 
 
ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก University of California, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา น าโดย Henje 

Blom ได้เผยแพร่บทความรวบรวมข้อมูลผ่านวารสารวิชาการ Acta Paediatrica ในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งทางทีมได้
ประเมินว่าในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นมีแนวโน้มจะถูกระบุให้เป็นอาการป่วยหรือโรค
ซึมเศร้ามากขึ้น เนื่องจากเกณฑ์วินิจฉัยโรคจิตเวชที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็คือคู่มือวินิจฉัย DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) ของสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกัน (American Psychiatric 
Association) ยังไม่ปรับเกณฑ์ให้แยกแยะความแตกต่างของอาการระหว่างช่วงอายุได้เท่าที่ควรจึงมีความเป็นไปได้
ว่าในหลาย ๆ กรณีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่นถูกเข้าใจว่าเป็นโรคหรือความผิดปกติโดยไม่จ าเป็น 
การใช้ยารักษาโรคจึงอาจส่งผลท าให้ได้ประโยชน์น้อยกว่าต่อคนจ านวนหนึ่ง โดยยาต้านเศร้าที่ใช้กันมากในปัจจุบัน 
ได้แก่ ยาในกลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งช่วยรักษาระดับของสารสื่อประสาทเซโร
โทนีนในสมองนั้น พบว่ามีผลข้างเคียงท่ีกระทบการใช้ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ในวัยรุ่น เช่น เพ่ิมน้ าหนัก และ 
รบกวนการนอนหลับ อีกทั้งผลของยาต่อพัฒนาการสมองก็ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน ด้วยว่าสมองวัยรุ่นนั้นเสมือน
ดินเหนียวที่ยังปั้นขึ้นรูปไม่เสร็จสมบูรณ์ พัฒนาการยังไม่หยุดนิ่งและมีความหยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ (Neural 
plasticity) การใช้ยาต้านเศร้าในวัยรุ่นจึงต้องระมัดระวังอย่างมาก ในขณะเดียวกันการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ
ก็ช่วยให้วัยรุ่นจ านวนไม่น้อยผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้เม่ือตัวยาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ทางออกเดียวของการรักษา
ซึมเศร้า และความไม่สมดุลของเคมีสมองเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของภาพปัญหาและเป็นผลของสาเหตุที่ซ้อนทับกัน
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อยู่ การมองหาหนทางร่วมในการรักษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งมีแพทย์หลายคนได้เสนอสัตว์เลี้ยงบ าบัด เป็นตัวเลือกใน
การรักษาผู้ป่วยอีกทาง (อาบทิพย์ สุวลักษณ์, 2561) 

สัตว์บ าบัด 
สัตว์เลี้ยงบ าบัด (pet therapy) นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบ าบัดด้วยสัตว์ (animal-assisted therapy) 

การใช้สัตว์บ าบัด เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ ถือว่าเป็นทางเลือกในการรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วย สัตว์ที่
นิยมมาใช้ในการบ าบัด ได้แก่ สุนัข แมว ม้า โลมา เป็นต้น โดยสัตว์แต่ละประเภทนี้จะถูกคัดเลือกจากนิสัย 
พฤติกรรม สุขลักษณะและน ามาฝึกฝน โดยวิธีการบ าบัดด้วยสัตว์นี้จะช่วยฟ้ืนฟูทั้งสภาพร่างกายหรือจิตใจควบคู่
กันและช่วยลดการใช้ยารักษา ซึ่งมีการวิจัยรองรับว่าได้ผลตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกับผู้สูงอายุ ช่วยใน
เรื่องการเยียวยาจิตใจได้ผลดีมาก แนวคิดของการบ าบัดพบว่า สัตว์ช่วยในเรื่องการสัมผัสรับรู้ เสริมสร้างสมาธิ เพ่ิม
ความไว้วางใจให้สัมผัสที่อบอุ่นและเป็นมิตร เพ่ิมแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้เรียนรู้
เรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้น (กฤตพจน์ รนิลา , 2561) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของ
ต่างประเทศที่มารองรับว่า สัตว์เลี้ยงบ าบัด เป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างเช่น รายงานการศึกษาของ E. 
Paul Chemiack และคณะ จากสถาบันผู้สูงอายุ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยไมอามีมิลเลอร์ รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา ที่ได้เผยแพร่ในวารสาร Current Gerontol Geratic Research ปี 2014 ในฐานข้อมูล NCBI ของ
สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ โดยท าการศึกษาเรื่อง The Benefit of Pet and Animal-Assisted Therapy to 
the Health of Older Individuals โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้าและ
จิตเภทด้วยการใช้สัตว์เลี้ยงบ าบัด เป็นที่ทราบกันดีว่า สัตว์เลี้ยงเพ่ือนสี่ขานั้น เพ่ือช่วยภาวะสุขภาพจิตดี อาทิ 
ความเหงา ความโดดเดี่ยว แยกตัวจากสังคม ฯลฯ ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่มีรายงานการศึกษาใดยืนยันทาง
วิทยาศาสตร์ว่าช่วยบ าบัดโรคได้มากน้อยเพียงใดการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาผลต่อพยาธิสภาพของเหล่าสัตว์เลี้ยง
ที่มีต่อความเจ็บป่วยของบุคคล (ทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล. 2561) อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสี่ยงทางร่างกายของโรค
จากสัตว์ก็ไม่ได้ถูกมองข้าม เหล่าผู้เชี่ยวชาญจะมีค าเตือนให้การเลี้ยงและการบ าบัดอยู่ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไข ซึ่ง
อาจจะไม่ใช่วิธีการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมากนัก ต่อมาได้มีคนน าผลการวิจัยล่าสุดนี้ถูกเผยแพร่ลงใน Applied 
Animal Behavior Science ระบุว่า สุนัขท่ีท าหน้าที่ช่วยบ าบัดเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกเครียดจากการท างาน ตรงกันข้าม
ในบางกรณี พวกมันรู้สึกมีความสุขเสียด้วยซ้ า การวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมากกว่า 100 ราย 
และสุนัขช่วยเยียวยาอีก 26 ตัว รายงานจาก Amy McCullough หัวหน้าวิจัยและผู้อ านวยการด้านการวิจัยและ
บ าบัดแห่งชาติจาก American Humane ในวอชิงตัน ดี.ซี. (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) 

อีกหนึ่งผลงานวิจัยของดร.คาเรน เอล์เลน (Karen Allen) แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน ได้ท าการวิจัยและ
ประเมินผลเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางสังคมต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการหลั่ง
เอ็นไซม์เรนิน (Renin) ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียดในกลุ่มอาชีพผู้ช่วยนักลงทุน(Stockbroker) ใน
นิวยอร์ก จ านวน 48 คน จากการทดลองให้ยาที่ชื่อ ลิซิโนพริล (Lisinopril) และ แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง 
เอนไซม์ (ACE) ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิต แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 24 คน กลุ่มแรกรักษาด้วยการ
ให้ยาเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 รักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมาหรือแมว หลังการรักษา 6 
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เดือน พบว่า กลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กับการทานยา มีอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต และการหลั่ง
เอนไซม์เรนิน (Renin) น้อยลง เมื่อเทียบกับผู้ที่รักษา ด้วยยาเพียงอย่างเดียว (Worarak Ingkamanee, 2560) 

และอีกหนึ่งผลงานวิจัยของด็อกเตอร์ Ian Cook นักจิตวิทยาและผู้อ านวยการโครงการวิจัยและคลินิก
อาการซึมเศร้าของยูซีแอล ได้กล่าวว่า ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของสัตว์เลี้ยงช่วยเยียวยาจิตใจกับผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี เพราะสัตว์เลี้ยงจะช่วยลดความตึงเครียดและเพ่ิมอารมณ์ที่เป็นอยู่ของผู้ป่วยให้เปลี่ยนไป 
อย่างน้อยก็เปลี่ยนอารมณ์ที่ซึมซึมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ให้ยิ้มได้ ลุกมามีกิจกรรมต่างๆ เพราะสัตว์เลี้ยงคนเป็นโรค
ซึมเศร้าจะมีอาการบ่งบอกสิ่งหนึ่งคือเขาจะรู้สึกไร้ค่า หมดความหมาย แต่หากเขาได้ดูแลสัตว์เลี้ยงสั กตัวที่เขา
ควบคุมได้ มันจะท าให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและเพ่ิมความรับผิดชอบ สัตว์เลี้ยงจะช่วยเตือนว่าเขาไม่ได้ไร้
ความสามารถนะ แต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแล อย่างน้อยก็ไม่เอาแต่นอนติดเตียงแต่ก็ลุกมาเดินเหินกับสัตว์เลี้ยง พา
ไปออกก าลังกาย วิ่งไปด้วยกัน เหนื่อยแล้วก็กลับมาทานข้าว ตัวเปื้อน สกปรกก็ได้อาบน้ าดูแลมีเพ่ือนคอยดูซีรีส์ มี
ไว้พูดคุยแม้จะตอบกลับมาเป็นเสียง โฮ่ง หรือ เมี๊ยว ก็ตาม จากผลวิจัยยังบอกอีกว่า การลูบคล าสุนัขหรือแมวช่วย
ลดอัตราการเต้นของหัวใจ เจ้าของสุนัขหรือแมวมีฮอร์โมนความเครียดลดลง เพ่ิมระดับสารเคมีในสมองมากขึ้น ใน
เมื่อมีข้อดีมันก็ย่อมมีข้อเสีย ฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาให้ดีในการเลือกสุนัขหรือแมวสักตัวที่จะมาอยู่กับเรา อาทิ หาก
เป็นคนแก่ หรือ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการยอมรับในการรักษา มักจะเป็นตระกูล โกลเด้น
รีทรีฟเวอร์ หรือ ลาบราดอร์ ที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ ไม่เล่นแรงเกินไปนัก หรือสุนัขพันธุ์เล็กที่คุยเก่ง แมวไทยที่ออด
อ้อน นิสัยเรียบร้อยน่ารัก แต่ข้อระวังคือ ไม่ควรมอบสัตว์เลี้ยงให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยู่ในภาวะดูแลตัวเองไม่ได้ 
คนที่มีภาวะความเครียดจากพิษเศรษฐกิจ เพราะนั่นหมายถึงการเพ่ิมรายจ่ายให้กับเขา อาจเป็นตัวกระตุ้น
ความเครียดเพ่ิมมากข้ึน หรือคนท่ีมีอาการแพ้ขนสัตว์อย่างรุนแรง (Howl intern, 2562) 

กรณีศึกษาในประเทศไทย จากคุณยุ้ย – ชลธิชา ลาภผาติกุล เจ้าของคาเฟ่หมาใหญ่แห่งแรกของประเทศ
ไทย Big Dog café ที่นอกจากน าเข้าสุนัขสายพันธุ์ไซส์ยักษ์และแปลกจากทุกมุมโลก ยังเป็นสุนัขบ าบัด “โรค
ซึมเศร้า” คุณยุ้ย เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอกหักจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่แล้วอาการดีข้ึนได้เพราะเธอตัดสินใจที่
จะลองเลี้ยงสุนัข เมื่อเธอได้รับความรักจากนักบ าบัดสี่ขาแล้วเธอจึงอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆ ออกไปสู่สังคมจนท า
ให้เกิดเป็นคาเฟ่หมาใหญ่ที่สามารถบ าบัดจิตใจลูกค้าได้จุดเริ่มต้นของ Big Dog Cafe คาเฟ่หมาใหญ่ใจดีจากบท
สัมภาษณ์คุณยุ้ย กล่าวว่า“ที่มาของคาเฟ่นี้จริง ๆ แล้ว ยุ้ยเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้ว แล้วก็เลี้ยงชิสุไว้ 1 ตัว ตอนนี้น้อง
อายุ 15 ขวบแล้ว ช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา ยุ้ยอกหัก เครียดจะฆ่าตัวตายถึงขนาดที่ต้องไปปรึกษาหมอจิตเวช หมอ
บอกว่าเราจ าเป็นต้องหาอะไรท าสักอย่าง หรือหาอะไรที่มาทดแทน ถ้าไม่หาแฟนใหม่ก็ต้องมีอะไรท าหรือมี
กิจกรรมสักอย่าง ยุ้ยก็เลยคิดว่ายุ้ยอยู่กับหมาแล้วมีความสุข บวกกับว่าไปดูหนังก็เลยอินแล้วก็ เริ่มรู้สึกว่าเราอยาก
ได้หมาตัวใหญ่ๆ ไว้ปกป้อง เพราะเรารู้สึกว่าคบกับใครมาก็ไม่มีใครซื่อสัตย์กับเรา ก็เลยซื้อแต่หมาใหญ่ไว้เลี้ยงเอง 
แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เริ่มเยอะ พอเริ่มเยอะก็เลยอยากให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองด้วย ไม่ต้องนอนอยู่ในกรง
หรือนอนอยู่ที่บา้นเฉยๆ ก็ไม่ได้ท าอะไร แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นคาเฟ่ ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจ
เปิดให้เป็นสุนัขบ าบัด เราแค่อยากให้คนเข้ามาซื้อขนม แล้วก็เล่นกับน้องหมา บังเอิญว่าเรามีสุนัขสายพันธุ์แปลกๆ 
ยุ้ยก็คิดว่าอยากจะท าเป็น Interactive museum คือพิพิธภัณฑ์สุนัขที่มีชีวิต สมมติว่าลูกค้าอยากจะเลี้ยงหรือ
สนใจพันธุ์ไหน แม้กระทั่งศึกษาข้อมูลสายพันธุ์ของสุนัขที่ไม่เคยเห็นในไทย ส่วนมาจะเป็นสุนัขที่ลูกค้าบางท่าน
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อาจจะมองว่าเราฟุ้งเฟ้อหรือเปล่า ท าไมสั่งแต่สุนัขนอก จริง ๆ ไม่ใช่เลย จุดประสงค์ของยุ้ยก็คือแค่อยากรู้จักสุนัข 
แล้วก็อยากให้คนทั่วโลกได้เจอสุนัขที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเขาคือเราจะรวมจากทุกประเทศเลยมาอยู่ที่นี่ มีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป สุนัขบ าบัดมีผลมาก ที่ร้านลูกค้าเข้ามามีทั้งป่วยเป็นไบโพล่าและโรคซึมเศร้า เขาก็มาอย่าง
ต่อเนื่องแล้วก็บอกว่า วันนึงหมอสั่งให้ลดยาได้ ในวันนี้เขาสามารถลดยาได้แล้ว รวมถึงอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วย และ
ส าหรับยุ้ยมันไม่ใช่แค่หายจากอาการซึมเศร้า การซึมเศร้าก็ยังคงมีอยู่บ้างไม่ได้หายไปทีเดียว มันจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่
มีบางอย่างที่ดีมันกลับเข้ามาแทน หรือเข้ามาเพ่ิมด้วย นั่นคือท าให้คนมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีมากขึ้น อ่อนโยนมาก
ขึ้น” (Howl intern, 2562) 

 

 
(คุณยุ้ย - ชลธชิา ลาภผาติกุล เจ้าของคาเฟ่หมาใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย Big Dog café) 

 
และกรณีศึกษาในประเทศไทย จากคุณ นัชญ์ ประสพสิน เจ้าของเพจเฟซบุ๊คทูนหัวของบ่าว ที่มีชื่อเสียง

โด่งดัง ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า การป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของคุณนัชญ์นั้นเริ่มมาจากวัยเด็กที่
ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว และจากสังคมอินเตอร์เน็ต ที่คุณนัชญ์เริ่มเปิดเพจเฟซบุ๊คใหม่ๆ  โดนโจมตีจาก
กระแสสังคมว่าเธอเปิดเพจเพ่ือหารายได้จากแมว จากนั้นผู้คนในสังคมก็เริ่มประณาม ท าร้ายร่างกายเธอ ท าลาย
ทรัพย์สินของเธอ เธอเล่าอีกว่าเธอไม่สามรถออกจากบ้านได้เพราะกลัวจะโดนท าร้าย เธอจึงกลายเป็นคนเก็บตัว 
กลัวการมีชื่อเสียง แล้วเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาการเธอหนักขึ้นจนเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่ก็ไม่ส าเร็จ 
เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้านานนับปีคนรอบตัวเธอจึงแนะน าให้เธอเข้าวัดท าบุญออกก าลังกาย และให้ก าลังใจ แต่ก็
ไม่ได้ช่วยให้อาการเธอดีขึ้นเลย เธอจึงตัดสินใจไปรับการรักษาจากจิตแพทย์รักษาตัวโดยการใช้ยาประมาณ 2 ปี มี
อาการข้างเคียงท าให้ท างานล าบาก เธอรู้สึกโดดเดียวมาก จนมีจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ท าให้เธอเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับ
โรคซึมเศร้าได้มากข้ึน เพราะมีแมวเข้ามาในชีวิต แมวตัวนั้นชื่อเสือขาว เป็นแมวที่ถูกรถชนอาการปางตาย ตาบอด
หนึ่งข้าง รักษาอาการเกือบ 1 ปี เธอเล่าว่าเสือขาวเป็นแมวที่สู้ชีวิตมาก มันท าให้เธอคิดได้ว่าเธอจะต้องสู้กับโรค
ซึมเศร้าให้หายจากอาการเหล่านั้นให้ได้ มันท าให้เธอคิดว่าเธอจะต้องมีชีวิตอยู่เพ่ือมัน มันท าให้เธอมีจุดมุ่งหมายใน
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ชีวิต หลังจากนั้นอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของเธอก็ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามล าดับ (บทสัมภาษณ์ของ คุณ นัชญ์ 
ประสพสิน ในรายการนารีสนทนา วันที่ 21 กันยายน 2560) 

 

 
(คุณนัชญ์ ประสพสิน เจ้าของเพจทูนหัวของบ่าว) 

 
สรุป (Conclusions) 
จากผลการส ารวจจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เพ่ิมมาก แม้ว่าการรักษาส่วนมากจะต้องพ่ึงยาเป็นหลักแต่

ปัจจุบันการใช้สัตว์บ าบัดถือเป็นศาสตร์ที่ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีความนิยมแพร่หลายเพ่ิมมาก
ขึ้นๆ โดยได้รับการยอมรับว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพ่ือใช้บ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของ
มนุษย์ได้อย่างเป็นผลดี โดยสัตว์ที่นิยมน ามาใช้ในการบ าบัดรักษามีทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้งานทั่วไป  ได้แก่ สุนัข 
แมว ปลา ม้า ซึ่งสัตว์แต่ละตัวสามารถใช้บ าบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราได้สัตว์บ าบัดจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี
ของแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ได้ผลดีและท าให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย รู้จักมีความรับผิดชอบ รู้สึก
สนุกสนาน มีชีวิตชีวาจากการดูแลสัตว์เลี้ยง สร้างความผูกพัน ท าให้ผู้เลี้ยงรู้สึกมีคุณค่า ไม่โดดเดี่ยว สัตว์บ าบัดที่
ผู้ป่วยนิยมส่วนมากคือ สุนัขซึ่งถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นสัตว์ในล าดับต้นๆ ที่ถูกเลือก
น ามาฝึกเพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยก็สามารถใช้สุนัขเข้ามาบ าบัดได้โดยการให้เล่นกับสุนัข นั่งดูสุนัขที่วิ่งเล่นไป
มาหรือดูการแสดงความสามารถของสุนัข ก็ช่วยท าให้เกิดความเพลิดเพลินใจและปรับอารมณ์ให้อ่อนโยนลงได้ดี 
และสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมเท่าๆ กัน คือแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้ชิดกับคนมากพอๆ กัน
กับสุนัข ด้วยอุปนิสัยขี้อ้อน นุ่มนวลตัวเล็กและน่ารัก จึงมักมีการน าแมวมาช่วยในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ การได้เล่นกับแมวหรือการลูบขนแมวยังช่วยท าให้ผ่อนคลายความเครียดและฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือได้



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1514 

อีกด้วย แต่การเลือกแมวที่จะน ามาใช้บ าบัดนั้นอาจต้องเลือกแมวบ้านหรือแมวที่ถูกเลี้ยงโดยคนมาตั้งแต่เกิดเพราะ
โดยสัญชาตญาณของแมวแล้วจะไม่เชื่องง่ายเหมือนสุนัข ดังนั้น หากน าแมวที่ไม่คุ้นเคยมาใช้อาจถูกท าร้ายโดยการ
ถูกข่วนหรือถูกกัดได้ 

ข้อดีของการใช้สัตว์บ าบัดในการรักษา อย่างเช่น ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นเพ่ือนยามเหงา ไม่ปล่อยให้
ความเครียดมีอิทธิพลสร้างก าแพงแยกเราออกจากสังคม การเลี้ยงดูสัตว์ก็จะมีความรับผิดชอบที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
การดูแล จะท าให้มองเห็นคุณค่าและความมีส าคัญในตัวเองมากยิ่งขึ้น การเลี้ยงสัตว์ท าให้ได้ออกก าลังกายไปในตัว 
ท าให้สุภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยจัดการกับความเครียดได้ดี และส่งผลให้จิตใจดีขึ้นตามไปด้วย ถ้าได้ลูบไล้ขน
นุ่มๆ ของสัตว์แล้ว จะท าให้ผ่อนคลายมากข้ึน ซึ่งมีอ้างอิงได้จากผลของการวิจัยให้ผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้เลี้ยง
สัตว์และประเมินผลพบว่า พวกเขารู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้าน้อยลง เมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยง 
นอกจากนี้ยังมีการส ารวจของแพทย์จากกลุ่มผู้ที่เลี้ยงสัตว์จะมีความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจต่ าลงกว่า
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ นอกจากข้อดีแล้วก็ยังมีข้อเสียของการใช้สัตว์บ าบัดในการรักษา อย่างเช่น การเลือกสัตว์
บ าบัดในการรักษา ในบางรายผู้ป่วยเป็นโรคที่ไม่ถูกกับสัตว์ก็จะมีปัญหาในการที่จะใช้สัตว์บ าบัดในการรักษา การที่
ผู้ป่วยมีความผูกพันต่อสัตว์เลี้ยง แล้วพอสัตว์เลี้ยงตายก็อาจจะท าผู้ป่วยมีอาการป่ วยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการตามหา
วิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกไปจากเดิมอาจจะเป็นการหาตัวเลือกในการรักษาท่ีดีก็ย่อมได้  

อย่างไรก็ตามการใช้สัตว์บ าบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้มีอาการเจ็บป่วยหรือ
มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจอารมณ์ แต่ส าหรับคนปกติที่มีความแข็งแรงดี ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็สามารถ
ใช้สัตว์มาช่วยท าให้เกิดประโยชน์มากมายได้อย่างน้อยการที่เราเลี้ยงสุนัขหรือแมวซักตัวไว้เป็นเพ่ือนก็ช่วยท าให้เรา
หายเหงา ผ่อนคลายความเครียด สร้างสมาธิให้สงบ ท าให้อารมณ์ดี อีกทั้งการที่เราให้ความรักและความเมตตากับ
สัตว์ที่เราเลี้ยง เราก็จะได้เพ่ือนที่ซื่อสัตย์ที่รักเราก็ดีมากพอแล้ว 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ ลิ้มเจริญศรี, ณสมพล หาญดี และสุดสบาย จุลกทัพพะ. (2557). “ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ถึง 6 ของคณะแพทย์ แห่งหนึ่งในประเทศไทย”. วารสาร
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2559, หน้า 29-40. 

กรมสุขภาพจิต. (2561). “จิตป่วย” ภัยคุกคามสังคมไทย? จุดชนวนท าผิด... ไม่ต้องรับผิด?. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 62, จากเว็บไซต์: https://dmh.go.th/newsdmh/view.asp?id=28157 

กฤตพจน์ รนิลา. (2561). โครงการสัตว์ช่วย บ าบัด. วิทยานพินธ์ทางสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561, 
หน้า 21 – 35. 

ทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล. (2561). จากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สู่เจ้าของคาเฟ่สุนัขท่ีช่วยบ าบัดจิตใจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 62, จากเว็บไซต์: https://www.bbc.com/thai/thailand-45798353 

ไทยรัฐออนไลน์. (2560). เลี้ยงสัตว์ช่วยบ าบัดโรคซึมเศร้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 62, จากเ ว  ็ บ ไ ซ ต์ : 
https://www.thairath.co.th/news/942478  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1515 

ธนศักดิ์ จันทศิลป์. (2562). โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของความครุ่นคิดในวัยแรงงานไทยที่มี
ภาวะซึมเศร้า. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปีที่ 28 ฉบับที่ 4., 2562, หน้า 592 -597. 

นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์. (2559). ภาวะซึมเศร้า. วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 19 ฉบับที่ 38. , หน้า 105 – 116 
นัชญ์ ประสพสิน. (2560). ทูนหัวของบ่าว. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 62, จากเว็บไซต์: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoW1c1MAn0M 
พบแพทย ์. (2562). โรคซึมเศร้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 62, จากเว็บไซต ์

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8
%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2 

ศูนย์รักษาจิต โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2560). รักษาโรคซึมเศร้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 62, จากเว็บไซต์: 
https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/depressiontreatment 

สมภพ เรืองตระกูล. (2559). โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว.ง 
อาบทิพย์ สุวลักษณ์. (2561). ‘ซึมเศร้า’ กับ Gen เหงา มองให้ไกลกว่า ‘เจ็บป่วย-เรียกร้องความสนใจ’.สืบค้นเมื่อ

วันที่ 3 กันยายน 62, เว็บไซต์: https://www.tcijthai.com/news/2018/07/scop/8304 
Howl intern. (2562). Big Dog Cafe: จากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สู่เจ้าของคาเฟ่หมาใหญ่. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 

กันยายน 62, จากเว็บไซต์: https://www.readhowl.com/2019/07/30/big-dog-cafe/ 
Worarak Ingkamanee. (2560). มนุษย์เอย จงหายเศร้า แมวอย่างเรา ช่วยได้. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 62, 

จากเว็บไซต์: https://www.springnews.co.th/news/122741 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1516 

การเล่นเกมน าไปสู่การสร้างรายได้หรือการเปน็นักกีฬา E-Sport 
ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์, ดวงพร อุไรวรรณ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

E-mail : theerapat23082540@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการเล่นเกมไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมเพ่ือความบันเทิง เพียงอย่างเดียวของผู้ที่เล่นเกม               
แต่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ได้กับคนบางคนได้ ซึ่งในบทความนี้จะขอน าเสนอแนวทางหรือสิ่งที่สามารถ   
หารายได้จากการเล่นเกม ซึ่งจะขอน าเสนอ 3 แนวทางไม่ว่าจะเป็นการแคสเกม (Game Caster) การเป็น
นักกีฬา E-Sport และการซื้อขายของในเกมกันระหว่างผู้เล่น เพ่ือที่จะน าเสนอข้อมูลให้กับคนที่ไม่ทราบข้อมูล
เหล่านี้โดยเฉพาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่หลายคนๆ ที่อาจยังมองว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์
เอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนนอกจากการเล่นเกมหรือมองว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องเอาเวลาไปเสียโดยเปล่าประโยชน์ 
เพ่ือที่จะน าเสนอว่าเกมในปัจจุบันไม่ใช่เพียงสิ่งหรือสื่อที่ไว้เอาเพ่ือเป็นความบันเทิงอย่างเดียว แต่เกมก็คือ
ช่องทางรายได้อย่างหนึ่งหรืออาชีพอย่างหนึ่งและจะน าเสนอว่ามีรูปแบบหรือวิธีการอย่างไรที่จะสามารถหา
รายได้จากการเล่นเกมของกลุ่มคนที่เขาสามารถที่จะหารายได้จากการเล่นเกม พร้อมทั้งสรุปวิธีการหารายได้
ในแต่ละแนวทางจากการหารายได้จากการเล่นเกม 
 
ค าส าคัญ : E-Sport, การเล่นเกม, การสร้างรายได้  
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Abstract 
Presently, playing games is not just about playing games for entertainment alone. But 

it can generate income for some people. In this article, I would like to present some 
guidelines or things that are able to make money from playing games. Which will present 3 
ways, such as Game Caster, E-Sport athletes, trading in-game among players. In order to 
provide information to people who do not know this information, especially to parents or 
many adults. May think that playing games is useless, taking time to do other things instead 
of playing games or seeing that playing games is a waste of time. In order to present that 
games are not just games or media intended for entertainment purposes only. Games are a 
way of earning money or a profession, and it will show how there are forms or methods of 
how to be able to earn money from playing games of those who are able to make money 
from playing games. As well as summarizing methods for earning money in each direction 
from earning money from playing games.        
 
Keywords : E-Sport, Gaming, Monetization     
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บทน า 
ถ้าพูดถึงการเล่นเกมหรือพฤติกรรมการเล่นเกมนั้นในอดีตอาจหมายถึงการเล่นเกมเพ่ือความบันเทิง           

การคลายเครียด รวมถึงอาจจะเป็นกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเอกของใครหลายๆคน การเล่มเกมมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย แต่ส าหรับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คงจะมองเห็นกันว่าการเล่นเกมนั้น คงจะมีแต่เพียง
ข้อเสียมากกว่าประโยชน์จากการเล่นเกม การเล่นเกมเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนดีกว่า
แทนที่จะมานั่งเล่นเกมและอาจท าให้ลูกเป็นคนติดเกม การใช้ชีวิตในประจ าวันท าให้เขาไม่ยอมท าอะไร
นอกจากการเล่มเกม รวมไปถึงร้ายแรงสุดอาจท าให้เขาเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนผลการเรียนเสียจากการเล่นเกม 
จึงท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนเป็นห่วงและไม่ค่อยสนับสนุนที่จะให้ลูกของตนเองเล่นเกม           
และจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตบอกว่าในปี 2561 ทั่วโลกก าลังประสบปัญหาการเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมการ
เสพติดเกมนับพันล้านคน ส าหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่ามีเด็กติดเกมและมีปัญหาจากการติดเกม 
ประมาณ 2 ล้านคน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้บอกว่าปัญหาพฤติกรรมเสพ
ติดเกม เป็นปัญหาจิตเวชเด็กและในวัยรุ่นที่พบบ่อยในอายุระหว่าง 6 - 18 ปี โดยเฉลี่ยเด็กและวัยรุ่นจะใช้เวลา
เล่นเกมนาน 5 ชม.ต่อวัน และเด็กมักแสดงอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวเมื่อให้เลิกเล่นและมักไม่ท าหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนเองซึ่งเกิดผลกระทบต่างๆตามมา ได้แก่ ปัญหาการเรียนสอบตก ไม่ยอมไปโรงเรียน ซ้ าชั้น 
เรียนไม่จบ จากการเล่นนานเกิน 4 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศผ่านการแชทในห้องเกม    
ปัญหาการเติมเงิน การซื้อขายและการพนัน พฤติกรรมก้าวร้าวทางวาจา เช่น การด่าทอด้วยภาษาหยาบคาย 
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย (กรมสุขภาพจิต, 2561) แต่กลับกันในปัจจุบันการเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่วนใหญ่กลับ
สนับสนุนให้ลูกเป็นคนที่ชอบเล่นเกมโดยการหยิบหรือยืนโทรศัพท์ให้กับลูกของตนเล่นเกม เพ่ือที่เขาจะได้ไม่
ต้องร้องไห้หรือพ่อแม่มีเวลาที่จะได้ท าอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องมาดูแลลูก เกมนั้นก็มีหลายประเภทมากมายไม่ว่าจะ
เป็นการเล่นออฟไลน์หรือเล่นออนไลน์ มีทั้งที่เล่นคนเดียวหรือเล่นกันหลายคน แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันจะเป็น
เกมออนไลน์ที่ต้องเล่นกันหลายคนหรือเล่นกับผู้อ่ืนและมีผู้ที่ให้ความหมายของการเล่นเกมออนไลน์ไว้มากมาย 
อาทเิช่น 

สุรางค์ สากร (อ้างอิงใน ชลลดา บุญโท, 2554 : 29) กล่าวว่า เกมหมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มี
กฎเกณฑ์และกติกาที่ผู้เล่นต้องปฏิบัติตาม เมื่อสิ้นสุดการเล่นจะประเมินความส าเร็จตามกฎเกณฑ์หรือกติกา 
หรืออาจตัดสินจากการแพ้หรือชนะกัน การเล่มเกมอาจเล่นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ อาจมีอุปกรณ์เล่นก็ได้ 

จารวี ยั่งยืน (อ้างอิงใน ชลลดา บุญโท, 2554 : 31)  กล่าวว่า เกมออนไลน์หมายถึง เกมที่ต้องเล่น
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บ้าน สถานศึกษาหรือร้านค้าที่ให้บริการ ซึ่งเกมออนไลน์       
นั้นอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ และเกมออนไลน์จะท าให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมไปกับการด าเนิ นเรื่องราวต่างๆใน
เกมเสมือนตัวเอง 

ธนพัทธ์ เอมะบุตร (อ้างอิงใน กฤตนัย แซ่อ้ึง และคณะ, 2559 : 17) กล่าวว่า เกมออนไลน์ หมายถึง 
วิดีโอเกมที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับ       
เกมหลายผู้เล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Multiplayer) เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกมแบบ MMO (Massive 
Multiplayer Online) หรือก็คือเกมหลายผู้เล่นที่รับจานวนผู้เล่นได้มหาศาลในพ้ืนที่ที่หนึ่ง (ตั้งแต่ 100 คน    
ขึ้นไป) 
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สวรรค์ บุญเรือง (อ้างอิงใน กฤตนัย แซ่อ้ึง และคณะ, 2559 : 17) กล่าวว่า เกมออนไลน์เป็นโลกๆ
หนึ่งที่มีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์(สามารถเลือกบุคลิกภาพและบทบาทของตัวละครได้) ระบบเศรษฐกิจ 
พันธมิตรสถานการณ์ จริงที่เต็มไปด้วยรายละเอียด ความแม่นยา เสน่ห์ดึงดูดใจ ผู้เล่นสามารถ ปรับแต่งตัว 
ละคร พูดคุย สื่อสารกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้ 

กล่าวโดยสรุปจากความหมายข้างต้น เกมออนไลน์ คือ เกมที่ต้องใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ต              
ในการใช้งานด้วยและเกมออนไลน์สามารถที่จะเล่นที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะที่บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน นอกสถานที่ 
ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต และเกมออนไลน์ก็เสมือนเป็นการจ าลองสถานการณ์หรือจ าลองโลกเสมือนจริง
ขึ้นมามีการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆภายในเกม ในการเล่นร่วมกันเพ่ือไม่เป็นการเอาเปรียบหรือโกงผู้อ่ืนเล่น    
การเล่นเกมออนไลน์ไม่ใช่แค่เป็นการเล่นเพ่ือความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว เพราะเราไม่ได้เล่นเกมนั้นเพียง
คนเดียวต้องนึกถึงคนอ่ืนด้วย เกมออนไลน์ก็เสมือนโลกของจริงอีกใบ โลกเสมือนจริงหรือเกมออนไลน์เป็น
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะลอกเลียนหรือดัดแปลงพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้าง แม้แต่
ประชากรให้มีความเหมือนจริง หรือเหนือจริง โดยอาศัยการออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นภาพกราฟฟิก  
2 มิติ หรือ 3 มิติ และเชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2552 : 
13) และตามแนวคิดของ Bartle เกี่ยวกับโลกเสมือนจริง มองว่าโลกเสมือน คือ พ้ืนที่จ าลองโดยมีคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุน โดยระบุเอาไว้ 5 อย่าง ประการที่แรก นอกจากมีกฎเกณฑ์ที่ถูก
จ าลองจากโลกจริงแล้ว กฎนั้นสามารถเพ่ิมเติมโดยสังคมผู้เล่นเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาใหม่ได้ และบัญญัติเป็น
บรรทัดฐานร่วมให้ทุกคนปฏิบัติตาม ประการที่สอง มีตัวตนที่แบ่งแยกว่าใครเป็นใคร โดยการสร้างตัวตน
จ าลอง (Avatar) เพ่ือปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันและกับโลกเสมือนประการที่สาม การปฏิสัมพันธ์
เกิดขึ้นโดยอิงมาตรฐานเวลาที่เป็นจริงของโลกจริง การกระท าของผู้เล่นในโลกเสมือนจะส่งผลสะท้อนกลับ
ทันทีตามช่วงเวลาที่เป็นจริง ประการที่สี่ โลกเสมือนคือการแบ่งปันบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งผู้เล่นมีจ านวนมาก
จ าลองตัวตนอยู่และด าเนินกิจกรรมที่แตกต่าง เป็นเหตุให้ผู้เล่นต้องปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือเชื่อมโยงโลกเสมือน
ตัวตนผู้อ่ืนเข้าด้วยกัน ประการที่ห้า โลกเสมือนเป็นพ้ืนที่ที่ถาวร เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งออกจากโลกเสมือน กิจกรรม
และผู้เล่นอ่ืนก็ยังด าเนินต่อไป การเกิดขึ้นของโลกเสมือนจึงไม่ได้ค านึงผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการแยกตัว
ระบบออกจากผู้เล่น (ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2552 : 29-30) การเล่นเกมออนไลน์ก็เสมือนโลกจริงอีกใบที่ได้
ถูกจ าลองขึ้นมา เพื่อให้ผู้เล่นได้ท าตัวอิสระ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถท าอะไรแบบนี้ได้
ในโลกของความเป็นจริง และเกมนั้นก็มีหลายประเภทมากมาย แต่จะขอแบ่งตามแนวความคิดของ ปัณณธร 
ชัชวรัตน์ และ ดลฤดี เพชรขว้าง (อ้างอิงใน ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2552 : 17-20 ) ซึ่งได้แบ่งเอาไว้ 12 
ประเภท ดังนี้ 

ประเภทของเกมทั้ง 12 ประเภท 
   1) เกมแอคชั่น (Action Game)  2) เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) หรือ อาร์พีจี (RPG)  
   3) เกมผจญภัย (Adventure Game)    4) เกมปริศนา (Puzzle Game)  
   5) เกมการจ าลอง (Simulation Game)  6) เกมวางแผนการรบ (Strategy Game)  
   7) เกมกีฬา (Sport Game)                8) เกมอาเขต (Arcade Game)  
   9) เกมต่อสู้ (Fighting Game)            10) ปาร์ตี้เกม (Party Game)  
   11. เกมดนตรี (Music Game)            12) เกมออนไลน์ (Online Game)  
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จะเห็นได้ว่าการเล่นเกมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เล่นเพียงแค่ความสนุกสนาน มีการสร้างเป็นสังคม เป็นกลุ่ม
หรือเสมือนเป็นโลกจริงอีกใบและเกมนั้นก็มีให้เลือกเล่นหลายประเภทมาก และในปัจจุบันการเล่ มเกมไม่ใช่
เพียงแค่การเล่มเกมเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น เกมสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เล่นได้อีกด้วย          
โดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่ท าบทความในครั้งนี้จะขอเสนอ 3 แนวทางที่สามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมได้ 
คือ การเป็นนักแคสเกม การเป็นนักกีฬา E-Sport และการซื้อขายของในเกมกันระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่น  

การเป็นนักแคสเกม 
นักแคสเกม หรือ Game Caster คือ คนที่เล่นเกมไปด้วยและพากย์เกมไปด้วย ทั้งเกม Online           

และเกม Offline หลากหลายแนวด้วยการอัดคลิปแล้วโพสต์ลงเว็บไซต์ Youtube โดยที่มีการพากย์เสียงด้วย
ความสนุกสนาน ตื่นเต้น หรือท าเสียงน่ากลัว เพ่ือให้คนดูรู้สึกชอบและอินตาม หรือจะสรุปได้ว่าเป็นการเล่น
เกมให้คนอ่ืนดูโดยผ่านตัวเรานั่นเอง ซึ่งบางคนอยากเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาเล่น บางคนผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไป
ร้านเกม บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ บางคนไม่กล้าที่จะเล่นเกมนั้นๆ หรือบางคนเล่นเกมแล้วไม่สามารถท า
เควสหรือภารกิจบ้างอย่างผ่านด่านได้ ก็จะมาเปิดคลิปดูได้ด้วยการที่ยุคนี้เป็นยุคของสมาร์ทโฟนที่เกือบแทบ
ทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง กลุ่มคนเหล่านั้นก็จะอาศัยจากการดูคลิปของนักแคสเกม              
ซึ่งนักแคสเกมหลายคน ก็จะเลือกเกมที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจมาเล่นและแปลให้คนดูฟัง (PPTV Online, 2559) 
ส าหรับนักแคสเกมในประเทศไทยก็มีหลายคนมากมาย จะขอยกตัวอย่าง 10 ช่องที่ดังหรือเป็นที่รู้จักประหรับ
ประเทศไทยจากการจัดอันดับของ MTHAI “10 อันดับเกมแคสเตอร์ชื่อดังไปที่ไหนใครๆก็รู้จัก !! ในปี 2018” 
(Root, 2561) ดังต่อไปนี้   

อันดับที่ 1 zbing z. มียอดผู้กดติดตามในช่อง Youtube ถีง 9,644,241 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557   

อันดับที่ 2 HEARTROCKER  มียอดผู้กดติดตามในช่อง Youtube ถึง 5,201,144 คน (ข้อมูลวันที่ 9 
กันยายน 2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555  

อันดับที่ 3 SkizzTV มียอดผู้กดติดตามในช่อง Youtube ถึง 4,814,908 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 

อันดับที่ 4 Maser Gamer มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 3,304,752 คน (ข้อมูลวันที่ 9 
กันยายน 2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 

อันดับที่ 5 UDiEX2 มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 5,740,375 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  

อับดับที่ 6 Bay Riffer  มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 3,027,172 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554  

อันดับที่ 7 CGGG มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 5,740,000 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

อันดับที่ 8 Xcrosz หรือ เอ็กครอส มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 2,995,087 คน (ข้อมูลวันที่ 
9 กันยายน 2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554   

อันดับที่ 9 LowGrade มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 3,120,000 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่เกี่ยวกับเกมคือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
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อันดับที่ 10 มาลี สวยมาก มียอดผู้ติดตามในช่อง Youtube ถึง 910,000 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 
2562) และคลิปแรกท่ีเผยแพร่ในช่อง คือคลิปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

จากการจัดอันดับนักแคสเกมในประเทศไทยทั้ง 10 คนที่ได้น าเสนอไปเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีก
หลายคนมากมายที่ยังไม่ได้เอามากล่าวถึง และถ้าพูดถึงรายได้ของนักแคสเกมนั้นก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามี
รายได้เท่าไรกันแน่ เพราะไม่เคยมีใครออกมาเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับรายได้จากการแคสเกมหรือรายได้จาก 
YouTube แต่เราก็สามารถดูได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง เช่น       
ช่อง UDiEX2หรือยูดาย เขาก็มีเงินหรือรายได้จากการแคสเกม ดูได้จากการที่เขามีเงินซื้อบ้าน ซื้อรถสปอร์ต   
ราคาหลายล้านบาท จากการที่เขานั้นได้ถ่ายคลิปลงเอาไว้ในช่องของตัวเองหรือจะยกตัวอย่างอีกช่องหนึ่ง     
คือช่อง 1412 หรือการิน อาชีพหลักของเขาคือการเป็นนักแคสเกมหรือเป็นยูทูเบอร์(YouTuber) ซึ่งเขาก็เป็น
อีกคนที่ไม่เคยเปิดเผยรายได้เหมือนกัน แต่ เขาก็มีเงินซื้อรถสปอร์ตหรือซื้อบ้านราคาหลายล้านบ้านได้ ซึ่งเขาก็
ได้ลงคลิปพวกนี้เอาไว้ในช่องของตัวเองเหมือนกัน แม้การเป็นนักแคสเกมหลายๆคนจะไม่เปิดเผยรายได้ว่ามี
รายได้จากการแคสเกมเท่าไร การเป็นนักแคสเกมนอกจากรายได้จาก Youtube แล้ว ก็มีรายได้จากการ     
การสนับสนุนจากคนดูด้วย เช่น การโดเนทผ่าน tureWallet ซึ่งจากที่กล่าวไปก็ไม่เคยมีนักแคสเกมคนใดพูด
ว่ามีรายได้จากการแคสเกมเท่าใด เพราะอาจจะเหตุผลอะไรบ้างอย่างที่ไม่สามารถออกมาเปิดเผยรายได้      
ของตนได้ แต่จะขอยกตัวอย่างที่คล้ายๆกัน คือ ช่อง bie the ska (บี้ เดอะสกา) เป็นยูทูเบอร์
(YouTuber)เหมือนกันมีรายได้หลักจากการท าคลิปลง Youtube แต่ไม่ได้ท าคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกม      
ส่วนมากเป็นช่องที่ท าคลิปเกี่ยวกับตลก เฮฮา สนุกสนาน พาไปเที่ยว ซึ่งช่องของบี้เดอะสกา มียอดคนติดตาม
ถึง 9,950,000 คน (ข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 2562) และเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการตีท้ายครัว เกี่ยวกับ
รายได้จากการท า Youtube แต่ไม่ได้ระบุตัวเลขที่ตายตัวว่าเท่าไร แต่พูดแค่ว่ารายได้ต่อเดือนหลักล้าน 
(NGOA TV, 2561) แต่ซึ่งจริงๆจากข้อมูลที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีรายได้จากการท า Youtube หลักล้านต่อ
เดือน ซึ่งจากข้อมูลที่เขาบอกก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะว่าเขาเปิดเป็นบริษัทเกี่ยวการท าคลิปลง 
Youtube โดยมีชื่อบริษัทว่าเดอะสกาฟิล์มจ ากัด และมีพนักงานหรือทีมงานหลายคนที่อยู่ภายใต้สังกัดของเขา          

การเป็นนักกีฬา E-Sport  
ค าว่า E-Sport หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sports) คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม        

ชนิดหนึ่งกรมกีฬาได้จัด E-sport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตาม
ประเภทของวิดิโอเกมเช่น เกมวางแผนการรบ, เกมต่อสู้, เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบา การแข่งขันนั้นแบ่ง
ออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬา
ทั่วไป (วิกิพีเดีย, 2562) ซึ่งการแข่งขัน E-Sport มีทั้งการแข่งขันทั้งแบบคนเดียวและเป็นทีม แต่ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นการแข่งขันแบบทีม และเกมที่แข่งขันนั้นมีกันหลากหลายเกมมาก มีทั้งการแข่งขันตั้งแต่รายการเล็กจน
ไปถึงรายการใหญ่ ทั้งรายการของแชมป์ระดับประเทศและระดับโลก แต่ในที่นี้จะขอน าเสนอรายการ         
การแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลก เกมที่คนไทยหรือตัวแทนจากประเทศไทยไปคว้าแชมป์โลกมาได้ ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 
4 เกม คือ เกม PB (Point Blank) , HoN (Heroes of Newerth) , FIFA Online  และ PUBG MOBILE  

เกม PB (Point Blank) คว้าแชมป์มาได้ 4 ปี  

- ปี 2554 รายการ PB International Championship 2011 ทีม MiTH.GlamoRousCrazy แข่ง
ที่ประเทศเกาหลีใต้ เงินรางวัล 390,000 บาท (Djnutn, 2556) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2
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- ปี 2558 รายการ PB International Championship 2015 ทีม DEFINITE GZ-GAMING แข่งที่
ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจาร์การต้า เงินรางวัล 1,500,000 บาท (PaPaRoacH, 2558) 

- ปี 2559 รายการ PB International Championship 2016 ทีม Ozone[V].Hybridman แข่งที่
ประเทศไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เงินรางวัล 1,500,000 บาท (ไทยรัฐ, 2559)  

- ปี 2561 รายการ PB International Championship 2018 ทีม Signature.PB แข่งที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ณ สนามแข่งขัน OGN E-Stadium เงินรางวัล 1,700,000 บาท (Glaciusonly, 2561)  

เกม HoN (Heroes of Newerth) คว้าแชมป์มาได้ 1 ปี  

- ปี 2559 รายการ HoNTour World Finals 2016 ทีม Neolution E-Sport MRR แข่งที่ประเทศ
ไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เงินรางวัล 2,000,000 บาท (ไทยรัฐ, 2559)  

เกม FIFA Online คว้าแชมป์มาได้ 2 ปี 

- ปี 2557 รายการ FIFA Online 3 Spearhead Invitational 2014 ทีม Neolution E-Sport 
และ EstrellAlien แข่งที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่กรุงโซล เงินรางวัล 1,500,000 บาท (ไทยรัฐ, 
2557)  

- ปี 2562 รายการ EACC Spring 2019 ทีม TNP RED แข่งที่ประเทศจีน เงินรางวัล 3,100,000 
บาท (ข่าวสด, 2562)    

เกม PUBG Mobile คว้าแชมป์มาได้ 1 ปี     

- ปี 2561 รายการ PUBG Mobile Star Challenge 2018 ทีม RRQ Athena แข่งที่นครดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เงินรางวัล 6,600,000 บาท (ไทยรัฐ, 2561)  

จากข้อมูลเกี่ยวกับเกมหรือรายการที่ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถไปคว้าแชมป์โลกมาได้นั้น   
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยหรือทีมไทยเกี่ยวกับฝีมือในเกมเล่นเกม โดยจากตัวอย่างทั้ง 4 เกมที่คน
ไทยสามารถไปคว้าแชมป์โลกมารวมทั้งหมด 8 รายการ รวมเป็นเงินรางวัลกว่า  18 ล้านบาท ซึ่งรายการที่เอา
มาน าเสนอนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายรายการที่มีการจัดแข่งขันและนอกจากรายการชิงแชมป์โลก      
ยังมีรายการที่จัดภายในประเทศ เช่น รายการแชมป์ระดับประเทศไทยและรายการอ่ืนๆอีกมากมาย
ภายในประเทศ ซึ่งแค่ข้อมูลที่น าเสนอไปก็แสดงให้เห็นว่าวงการ E-Sport นั้นมีเงินไหลเวียนอยู่ไม่น้อยและหาก
มีนักแข่งคนไหนสามารถแข่งหรือชนะรายการทุกรายการหรือทุกปีเขาจะมีรายได้จากการเล่นเกมที่เป็นมูลค่าที่
สูงมาก  

รายการเกมแข่งขัน E-Sport ที่มีเงินรางวัลมากที่สุด ส าหรับรายการเกมแข่งขันที่มีเงินรางวัล     
การแข่งขันมากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดแข่งขันมา อาจจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Dota2 ในรายการที่ชื่อว่า                     
The International 2019 หรือ TI 2019 จัดการแข่งขันท่ีเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ในรายการ TI 2019 มีเงินรางวัล
รวมกันถึง 32 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,000 ล้านบาท มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม ทีมละ 5 คน
โดยทีมที่ได้อันดับที่ 17-18 ก็ได้รับเงินรางวัลประมาณ 80,000 เหรียญสหรัฐสหรัฐหรือประมาณ 2,400,000 
บาท (gaming dose, 2562) ซึ่งขอแค่คุณได้เข้ารวมงานนี้แค่ไปเล่นแพ้ก็ได้เงินถึง 2.4 ล้านบาท ซึ่งทีมที่คว้า
อันดับ 1 หรือผู้ชนะในรายการ TI 2019 ไปได้ก็คือ ทีม OG คว้าทั้งแชมป์โลกและเงินรางวัลไปกว่า 

https://game.mthai.com/esports/118833.html
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15,600,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 480 ล้านบาท ซึ่ง OG เองก็เป็นแชมป์เก่า TI 2018 ปีนั้นก็คว้าเงิน
รางวัลไปกว่า 11,200,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 345 ล้านบาท ท าให้ทีม OG แข่ง 2 ปีคว้าเงินรวมกัน
ไปแล้วกว่า 825 ล้านบาท (ข่าวสด, 2562) ซึ่งถ้าเอามาหารกัน 5 คนแล้วก็ตกอยู่คนละประมาณ 165 ล้าน
บาท ซึ่งถือเป็นเงินที่เยอะมากส าหรับกับการแค่เล่นเกม 2 ปี ท างานทั้งชีวิตอาจยังไม่ได้เยอะเท่านี้ 

 
ตาราง จ านวนเงินรางวัลในการแข่งขันเกม Dota2 ทีม OG 

รายการ ทีม เงินรางวัล 
The International 2018 (TI2018) OG 345 ล้านบาท 

The International 2019 (TI2019) OG 480 ล้านบาท 

  รวม 825 ล้านบาท 
 

        
ภาพที่ 1  ทีม OG แชมป์รายการ The International 2019 (TI2019) 

ที่มา : Neolution E-Sport, 2562 
 
แต่เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีการเสียภาษีเป็นเรื่องธรรมดา จะขอยกตัวอย่างของนาย Kyle "Bugha" 

Giersdorf หนุ่มอเมริกันวัย 16 ปี ที่เขาได้ไปแข่งขันในเกม Fortnite ในรายการ Fortnite World Cup Solo 
Champion ซึ่งเขาเป็นผู้ที่สามารถชนะในรายการนี้ได้และคว้าเงินรางวัลไปคนเดียวกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 90 ล้านบาท (MGR ONLINE, 2562) แต่เขากต็้องโดนค่าภาษีที่มหาโหด แม้เขาได้รับเงิน 3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แต่เขาได้รับเงินจริงๆแค่ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 45 ล้านบาท คิดเป็น
ครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลที่เขาได้รับ โดยโดนค่าภาษีต้องให้กับสหรัฐ 1.2 ล้านเหรียญ และ รัฐนิวยอค 265 ,000 
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เหรียญ (EsportsHighlight, 2019) แต่ถึงแม้จะโดนค่าภาษีที่มหาโหดแต่ถ้าคิดดูแล้วแค่เล่นเกมไม่กี่ตาก็ได้เงิน
ถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือแประมาณ 45 ล้านบาท ถือว่าเยอะมากกับการแค่เล่นเกม 

 

 
ภาพที่ 2 Kyle "Bugha" Giersdorf แชมป์รายการ Fortnite World Cup Solo Champion 

ที่มา : MGR ONLINE, 2562 
 

การซื้อขายของในเกม  
นอกจากการเล่นเกมกันแล้วของผู้เล่นที่เป็นแค่เพ่ือความสนุกสนาน ก็ยังมีการหารายได้จากการเล่น

เช่นกัน ซึ่งเกมที่มีการซื้อขายกันระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นหรือการแปลงของในเกม ไอเทมในเกม ให้กลายเป็น   
เงินจริง ไม่ว่าจะเป็นการขายไอเทมในเกมหรือของในเกม โค้ชเกม การปั้มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปั้มของ ปั้มเวล   
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริโภคสินค้าเสมือนจริง(Virtual products) เป็นการตักตวงผลประโยชน์บน
ความว่างเปล่า หรือการขายของในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ (สินค้าเงา) ซึ่งได้มีการประมาณการเกี่ยวกับธุรกิจ
การซื้อขายสินค้าเสมือนจริงไว้ในปี ค.ศ.2007 มีมูลค่าถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการซื้อขายสินค้า
เสมือนด้วยเงินจริง (Real – money trade : RMT) เกิดข้ึนครั้งแรกปี ค.ศ.1999 เป็นการซื้อขายระหว่างผู้เล่น
กับผู้เล่น (Palyer-to-player) ในเกมออนไลน์แบบจ าลองบทบาท Ultima Online (MMORPG) ผู้เล่นน า
รายชื่อสินค้าหายาก หรือตัวละครระดับสูงมาโพสไว้ในเว็บประมูล eBay และมีผู้เล่นที่สนใจร่วมเข้าประมูล
สินค้าดังกล่าวเป็นเงินจริง (ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2552 : 2) ซึ่งในที่นี้ผู้น าเสนอจะขอน าเสนออยู่ 2 เกม      
คือ เกม INFESTATION REVIVAL และเกม Rom (ragnarok mobile)  

INFESTATION REVIVAL เป็นเกมแนวเอาชีวิตจากฝูงซอมบี้ นอกจากซอมบีแ้ล้วยังต้องค่อยระวังคน
อีกด้วย เป็นเกมแนวยิงปืน บุคคลที่ 3  ส่วนใหญ่เป็นเกมที่เน้นยิงคนมากกว่าที่จะเล่นเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ 
ซึ่งเกมนี้ของส่วนใหญ่ที่ขายกัน จะเป็น ปืน ยา โล่ กระสุน ชุดเกราะ ซึ่งราคาปืนกลทั่วไปราคากระบอกละ      
1-10 บาท ยา DX 150 อัน 50 บาท กระสุน CM 40 อัน 50 บาท (ข้อมูล ณ 19 กันยายา 2562) ซึ่งราคา    
ตรงนี้ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามการณ์เวลาและขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละคนที่ต้องการขายในราคาที่ไม่เท่ากัน 
อาจขายถูกกว่าเพื่อให้สินค้าของตัวเองขายได้ออกไวกว่าคนอ่ืน แต่ราคากลางก็จะประมาณนี้ และเคยมีปืนที่มี
แพงมาก เช่น ปืนสไน M107 กระบอกละ 5,000 บาท หรือปืนสไน Vss กระบอกละ 2,000 บาท ที่ราคาแพง

https://infest.exe.in.th/
https://infest.exe.in.th/
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เพราะว่าโอกาสได้มันมายากมากและประกอบกับตัวเกมท่ีเพ่ิงจะเปิดให้บริการได้ไม่นาน ท าให้มันมีราคาที่แพง
เพราะยังมีไม่มีกี่กระบอกในเกม แต่ในอนาคตราคาของเหล่านี้ต้องตกหรือถูกลงอย่างแน่นอน 

 

 
ภาพที่ 3 ราคาของในเกม INFESTATION REVIVAL 

ที่มา : กลุ่ม facebook : Infestation Thailand – Official 
 
Rom (ragnarok mobile) เป็มเกมแนว MMORPG หรือเรียกกันง่ายๆว่าเกมเก็บเวล จุดเด่นเกมนี้

คือการเวลตัวละครของเราให้ได้เลเวลที่สูงๆ เพ่ือพัฒนาตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นของที่สวมใส่  อาวุธ        
ชุดเกราะ เพื่อให้ละครของเราเก่งหรือแข็งแกร่งกว่าผู้เล่นอ่ืน และยังมีแฟชั่นสวยงามเพ่ือท าให้ตัวละครของคุณ
โดดเด่นหรือไม่เหมือนคนอ่ืน จนมีบ้างคนในเกมนี้เติมเงินในเกมเป็นล้านๆเพ่ือของเหล่านั้น เพราะว่ามันมีแค่
ชิ้นเดียวในเกม ซึ่งในที่นี้จะขอน าเสนอของ 2 ชิ้นในเกมที่อาจจะมีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้ว  ราคาเกิน
ล้านทั้งสองชิ้น คือ Key of Heaven และ Unit-01 ซึ่งไอเทมทั้งสองชิ้นนี้เป็นของที่ทีมงามสร้างขึ้นมา        
แล้วเอามาประมูลในเกม ในรูปแบบระบบการประมูลภายในเกมที่ตัวเกมได้ท าเอาไว้ ซึ่งราคา Key of Heaven          
ปิดประมูลไปที่ 360,000 Big Cat Coin (ประมาณ 1,684,492 บาท) และส่วนของ Unit-01 ปิดประมูลไปที่ 
490,620 Big Cat Coin (ประมาณ 2.3 ล้านบาท) ซึ่งราคาหน่วย Big Cat Coin เป็นค่าเงินในเกมชนิดหนึ่ง
ของเกมนี้ ซึ่งจะต้องเติมเงินเพ่ือแลกเป็น Big Cat Coin ซึ่งราคา Big Cat Coin ราคาอยู่ที่ ถ้าเติมเงินราคา 
3500 บาท จะได้ Big Cat Coin 748 เหรียญ หรือเท่ากับว่า Big Cat Coin 1 เหรียญ ราคา 4.68 บาท 
(TF_Youryu, 2562)  

 

 
ภาพที่ 4 การประมูล Key of Heaven 

ที่มา : TF_Youryu, 2562 
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ภาพที่ 5 การประมูล  Unit-01 

ที่มา : TF_Youryu, 2562 
 

รายได้จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเกมหรือธุรกิจเกม  
อย่างที่ได้มีการน าเสนอไปว่าในปัจจุบันเกมถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวันของใครหลายๆคน 

และก็มีคนหลายคนที่เห็นวิธีที่จะท าเงินจากตรงนี้หรือหารายได้จากเกม ถ้าพูดถึงบริษัทที่เกี่ยวกับเกมก็มีอยู่
หลายบริษัทที่สร้างหรือผลิตเกมออกมามากมาย เพื่อขายแก่ผู้สนใจหรืออยากจะเล่นเกมของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง
เครื่องเล่นเกมหรือตัวเกม ในปี 2560 ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันมากถึง 90 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐ      
โดยที่จีนเป็นตลาดที่มีมูลค่าจากเกมมากที่สุด มูลค่ากว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และส าหรับประเทศไทย     
ก็ติดอันดับที่ 20 ของโลกมีมูลค่าถึง 9,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูล 5 อันดับบริษัทผลิตเกม
รายได้สูงสุด อันดับที่หนึ่ง Microsoft รายได้สุทธิ 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่สอง Tencent รายได้ 5.9 
พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่สาม Sony รายได้รวมกว่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่สี่ NetEase มี
รายได้กว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับที่ห้า Warner Bros. Interactive รายได้รวมกว่า 1.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (รัตนชัย ม่วงงาม, 2560) และนอกจากนี้ในปี 2561 ข้อมูลจาก The Entertainment Software 
Association ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าธุรกิจเกมส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
รายได้ของปี 2560 ถึงขนาดถูกคาดการณ์ไว้ว่าก าลังจะแซงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ประเมินจากการขายตั๋ว
ผ่าน Box Offices ทั่วโลกจากรายงานของเว็บไซต์ Deadline Hollywood รายได้ที่ถูกประเมินเอาไว้เบื้องต้น
ส าหรับยอดขายตั๋วหนังจาก Box Offices ทั่วโลกของสิ้นปี 2018 น่าจะอยู่ที่ราวๆ 41.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 1.32 ล้านล้านบาทไทย) ในขณะที่รายได้จากธุรกิจเกมส์นั้นแซงไปอยู่ที่ระดับ 43.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 1.39 ล้านล้านบาท) เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกมส์ได้กลายเป็นความบันเทิงกระแสหลักส าหรับ
คนทุกเพศทุกวัยในยุคนี้อย่างแท้จริง แม่แต่อย่าง Netflix นั้นเองก็ยีงมีรายได้อยู่ที่ 28.8 พันล้านเหรียญส าหรับ
ปี 2561 (DROIDSANS, 2562) นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์อีกว่าในปี 2568 อุตสาหกรรมเกมจะมีรายได้
รวมกันมากถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (สิริลักษณ์ เล่า, 2561) ส าหรับประเทศไทยเองก็มีบริษัทที่เกี่ยวกับ
เกมเช่นกนัอย่างบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจ ากัด 
 

 
 

https://deadline.com/2018/12/worldwide-box-office-record-2018-domestic-international-china-1202526458/
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บทสรุป 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปการเล่นเกมในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนานหรือ

เป็นการเล่นเกมเพ่ือความคลายเครียดเพียงอย่างเดียว การเล่นเกมยังสามารถที่จะเป็นการเล่นเกมเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับผู้เล่นได้อีกด้วย เกมนั้นก็มีหลายประเภทมากมายแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันจะเป็นแบบออนไลน์เพ่ือ
ต้องการที่จะเล่นกับเพ่ือนๆหรือผู้อื่นรวมไปถึงการแข่งขัน และจากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเกม แสดงให้เห็นว่าในปี 
2560 ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และส าหรับประเทศไทยก็มีมูลค่าเกี่ยวกับเกม
สูงถึง 9,000 ล้านบาท ติดอันดับที่ 20 ของโลก และธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมยังมีมูลค่าสูงกว่าธุรกิจหนังหรือ
ภาพยนตร์อีกด้วยในปลายปี 2561 ธุรกิจเกี่ยวกับหนังหรือภาพยนตร์มีมูลค่าอยู่ที่ 41.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 1.32 ล้านล้านบาทไทย) แต่ธุรกิจเกี่ยวกับเกมมีมูลค่าอยู่ที่ 43.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
1.39 ล้านล้านบาท) ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับเกมมีมูลค่าที่สูงกว่า นั้นแสดงให้เห็นมีคนจ านวนมากในปัจจุบันที่ต้องการ
บริโภคสิ่งเหล่านี้ และยังมีการคาดการณ์อีกว่าในปี 2568 ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมจะมีรายได้รวมกันมากถึง 2 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส าหรับในปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการหารายได้จากเกมนั้นผู้ท าบทความได้สรุปไว้แล้ว
ว่ามีด้วยกันอยู่ 3 แนวทางหลักๆที่สามารถหาเงินจากการเล่นเกมได้ คือ 1)การเป็นนักแคสเกม 2)การเป็น
นักกีฬา E-Sport และ 3)การซื้อขายของในเกม ซึ่งผู้ท าบทความจะขออธิบายไว้ทั้งนี้ 

1.การเป็นนักแคสเกม หรือ Game Caster คือการหารายได้จากการบันทึกวีดีโอของตัวเองขณะที่เล่น
เกมไปด้วยแล้วน าวิดีโอของตัวเองที่ได้บันทึกไว้ไปเผยแพร่ลง Youtube การหารายได้จากวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธี      
ที่ง่ายใครๆก็สามารถที่จะท าได้เหมือนกันแค่เล่นเกมแล้วบันทึกวิดีโอไปด้วยแล้วน าไปคลิปวิดีโอที่บันทึกไปลง
Youtube และรายได้นั้นก็จะมาจากยอดจ านวนคนที่ดูวิดีโอของเราและยอดคนกดติดตาม เพียงแค่นี้ก็สามารถ
ที่จะหาเงินหรือมีรายได้จากการเล่นเกม จากข้อมูลที่น าเสนอไปนั้นจากตัวอย่างนักแคสเกม10 คน ในประเทศ
ไทยก็ไม่เคยมีใครเปิดเผยเกี่ยวกับรายได้ของตนว่ามีรายได้จากการแคสเกมเท่าใด แต่จะขอยกตัวอย่างบุคคล 2 
คนก็คือช่อง 1412 หรือ ช่อง UDiEX2 สามารถดูได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้งพวกเขาทั้ง 2 คนนี้ที่
ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ลงไว้ในช่องของพวกเขา ไม่ว่าจะเอาเงินไปซื้อบ้าน ซื้อรถราคาหลายล้าน
บาท ซึ่งแค่นี้ก็น่าทราบแล้วว่ารายได้จากการแคสเกมนั้นต้องมีรายได้ที่สูงอย่างแน่นอน และจากวิธีการมันก็ดู
เหมือนจะง่ายเก่ียวกับการเป็นนักแคสเกม แต่ในความเป็นจริงแล้วส าหรับการเป็นนักแคสเกมนั้น ใช่ว่าเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นกันได้ง่ายๆ หรือเป็นกันได้ทุกคนหรือดังกันทุกคนส าหรับนักแคสเกมในประเทศมี
เต็มที่ไม่น่าที่จะเกิน 100 คนที่ดังๆ และสามารถหารายได้จากการแคสเกมหรือเล่นเกมได้ เพราะนักแคสเกมก็
เหมือนดาราหรือเน็ตไอดอล ที่ต้องมีผลงานคือการท าคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาให้คนที่รอผลงานของ
พวกเขาหรือติดตามผลงานของพวกเขา และมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ และคลิปนั้นผู้ที่เล่นก็ต้องมีการ
พูดเอนเตอร์เทนคนที่ดู พูดให้คลิปของตนดูสนุกสนาน เพราะถ้าแค่มาเล่นเกมอย่างเดียวมันก็อาจจะท าให้คลิป
น่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจและคนอาจไม่อยากท่ีจะเข้ามาดู จึงถือได้ว่าคนที่แคสเกมต้องเป็นคนที่มีทักษะในการพูด
หรือเป็นคนที่ชอบพูดในระดับหนึ่งและต้องเป็นตัวของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ มันเป็น
เอกลักษณ์หรือนิสัยลักษณะของแต่ละคน และการแคสเกมช่วงที่ล าบากมากที่สุดคือตอนเริ่มต้นหรือเริ่มท า 
เพราะกว่าจะดังหรือมีคนรู้จัก เป็นที่รู้จักของคนมากมายและมีรายได้มันไม่ใช่เรื่องง่าย และที่ส าคัญที่สุดคือ
ความขยันและความสม่ าเสมอในการสร้างผลงานออกมาเพราะรายได้คือจากการบันทึกวิดีโอลง Youtube ซึ่ง
ถ้าเดือนไหนไม่ท าก็ไม่มีรายได้หรือเดือนไหนท าคลิปวิดีโอน้อยก็มีรายได้น้อย รายได้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับ
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ความขยันของคนท่ีท า แต่ข้อดีของการหารายได้จากการแคสเกม คือ ไม่ได้จ ากัดอายุหรือวุฒิการศึกษาเป็นใคร
หรืออายุเท่าใด ไม่ต้องใช้ความสามารถหรือทักษะอะไรมากมาย ขอแค่รักหรือชอบในการเล่นเกมก็สามารถที่
จะท าได้ แค่นั่งเล่มเกมแล้วบันทึกวิดีโอไปด้วย และนอกจากช่องทางรายได้จาก Youtube แล้วนักแคสเกมอาจ
ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก เช่น twitch โดยโปรแกรมนี้จะเป็นการที่นักแคสเกมมาถ่ายถอดสดการเล่นเกมของ
ตนผ่านโปรแกรม twitch ซึ่งรายได้มาจากการที่คนดูส่งเงินสนับสนุนให้ ตัวอย่างโอนเงินให้ผ่านแอฟ 
TureWallet 

2. การเป็นนักกีฬา E-Sport ส าหรับการหารายได้วิธีที่สองต้องเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากๆมีทักทักษะ
และฝีมือในเกมที่จะไปแข่งในเกมนั้นๆ และมันมีการแข่งขันกันที่สูงมาก และรายได้ที่ไม่แน่นอนเพราะถ้าหาก
ไปแข่งแล้วไม่ชนะอาจไม่ได้เงินรางวัลเลย ซึ่งรายการการแข่งขันเกี่ยวกับเกมก็มีหลายรายการมากไม่ได้มีแค่
การแข่งระดับโลก ซึ่งการไปแข่งขันหรือเป็นนักกีฬา E-Sport มันก็มีเงินรางวัลที่สูงเช่นกันแล้วยิ่งไปแข่งกัน
หลายรายการแล้วชนะทุกรายการรวมกันก็เป็นเงินที่สูงมาก ดังตัวอย่างที่ทีมไทยไปคว้าแชมป์โลกมาแล้ว        
8 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท และอย่างที่บอกถือเป็นอีกอาชีพที่ มีค่าตอบแทนที่สูงแค่เล่นไปเล่น
เกมไม่กี่ตา ไม่กี่วันก็มีเงินเป็นแสนเป็นล้านได้ แถมบ้างรายการไปแข่งที่ต่างประเทศก็ได้ไปเที่ยวอีกด้วย ได้ทั้ง
ไปเล่นเกมและไปเที่ยว และก็มีหลายคนที่ดังจากการเป็นแชมป์ในรายการเกม แล้วก็ไปแคสเกมหรือสตีมเกม
แล้วก็มีคนติดตามผลงานแล้วก็ตามไปดูเพราะรู้จักจากการที่เป็นนักแข่งอยู่แล้ว เหมือนเป็นการหาฐานคนดู
จากตรงนี้ แต่การแข่งขันเกมหรือการเป็นนักกีฬา E-Sport มันต้องใช้ทักษะหรือความสามารถในการเล่ม 
เพราะมันเป็นการแข่งขันต้องเล่นแข่งกับผู้อ่ืนหรือทีมอ่ืน ซึ่งมันต้องมีทั้งคนที่แพ้และชนะ และหากใครจะเอา
เป็นอาชีพหลักก็คงไม่น่าเหมาะสมเพราะคนเรานั้นก็อายุมากขึ้นทุกปีร่างกายแก่ลงทุกวัน เช่น สายตาสั้นหรือ
การตอบสนอง ที่ช้าลง อาจท าให้วันหนึ่งก็ต้องเลิกลาจากตรงนี้ไปเพราะเนื่องจากสภาพร่างกาย เหมือนๆกับ
นักกีฬาทั่วไป แต่ถ้ามีโอกาสหรือช่วงเวลาของการกอบโกยก็ควรที่จะเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเกม Dota2 
ในรายการ TI 2018 และ TI2019 ที่ทีม OG ได้เงินรางวัลรวมกันไปกว่า 825 ล้านบาท ซึ่งเอามาหารกัน 5 คน
แล้วก็ตกอยู่คนละประมาณ 165 ล้านบาท แค่เล่นเกม 2 ปี ซึ่งจ านวนเงินตรงนี้ส าหรับคนธรรมดาก็คงสามารถ
ที่จะใช้ไปได้ทั้งชีวิตไม่ต้องท าอะไรแล้ว แต่นั้นก็ยังอาจไม่โดนหักค่าภาษีเหมือนกับของ Kyle "Bugha" 
Giersdorf ที่เขาไปแข่งได้แชมป์รายการ Fortnite World Cup Solo Champion ได้เงินมากว่า 90 ล้านบาท 
แต่เขาสามารถที่จะใช้เงินที่ได้มาเพียง 45 ล้านบาทเพราะโดนค่าภาษีไปถึงเกือบครึ่งหนึ่งของรางวัล แต่แม้จะ
โดนค่าภาษีแต่ก็เหลือเงินถึง 45 ล้านบาท แค่ไปนั่งเล่มเกมก็มีรายได้ถึง 45 ล้านบาท 

3. การซื้อขายของในเกม หรือ ของเสมือนจริง ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่สามารถที่จะหาเงินได้จากการเล่น
เกมและง่ายเช่นกัน แค่เกมเล่มแล้วน าของในเกมมาขายหรือการขาย ID แก่ผู้อ่ืนแล้วแปลงเป็นเงินจริง แต่มันก็
มีข้อควรระวังเช่นกันเพราะมันเป็นการซื้อขายของออนไลน์มันก็มีการโกงกันเป็นเรื่องธรรมดา ถึงแม้มันจะเป็น
แค่ของในเกมหรือข้อมูลชนิดหนึ่งในระบบ แต่มันก็มีราคาเช่นกันอย่างที่น าเสนอไปของเกม Rom ที่ของแค่     
2 ชื้นในเกมมีมูลค่ารวมกันกว่า 4 ล้านบาท  

จากการที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเล่มเกมสามารถที่จะสร้างรายได้หรือท าเงินให้กับผู้ที่เล่นได้ในปัจจุบัน 
แต่ปัจจุบันรัฐบาลเองก็ยังไม่ค่อยสนับสนุนเกมหรือให้สนับสนุนเยาวชนเล่นเกม แต่ก็ใช่ว่าวงการเกมในประเทศ
ไทยจะไม่มีเลย ส าหรับประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนหรือบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเกมออกมาจัดงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมหรือสร้างกิจกรรมให้กับผู้ที่เล่นเกม ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเกมหรือการแข่งขัน
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ต่างๆภายในประเทศ และบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเกมในประเทศไทยก็มีหลายบริษัท อาทิ บริษัทการีนา
ออนไลน์ประเทศไทยจ ากัด , GOODGAMES , เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น และหากพูดถึงการจัด
กิจกรรมหรือการพยายามที่จะส่งเสริมผลักดันเกมภายในประเทศไทยก็มีมานาน แต่อาจไม่เป็นที่ยอมรับหรือ
เป็นที่รู้จักของสังคมไทย เป็นที่รู้จักเพียงกลุ่มคนที่เล่นเกมเท่านั้นและหากใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูงานเกมที่
จัดใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งมีการจัดทุกปีของช่วงเดือนตุลาคมชื่องานว่า THAILAND GAME SHOW และในปี
2562 ซึ่งงาน THAILAND GAME SHOW 2019 ตรงกับวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 จัดที่รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดการแข่งขันเกมและกิจกรรมมากมายที่
เกี่ยวกับเกม และในปัจจุบันแม้แต่อย่างสโมสรฟุตบอลไทย บุรีรัม ยูไนเต็ด ภายใต้การบริหารของ นาย เนวิน 
ชิดชอบ ก็มีการพลักดันสร้างทีมกีฬา E-Sprot อย่าง บุรีรัม ยูไนเต็ด อีสปอร์ต เพื่อผลักดันหรือเห็นความส าคัญ
ของวงการเกมหรือ E-Sprot เช่นกัน  

สุดท้ายนี้จากสิ่งที่ผู้ท าบทความต้องการน าเสนอการสร้างรายได้จากการเล่นเกมมีด้วยกัน 3 แนวทาง
หลักๆ ไม่ว่าจะเป็น การแคสเกม การเป็นนักกีฬา E-Sport และการซื้อขายของภายในเกม แต่ก็ใช่ว่ามันจะง่าย
หรือไม่มีอุปสรรคใดเลย เช่น นักแคสเกมอุปสรรคคือกว่าจะดังหรือเป็นที่รู้จักและต้องมั่นท าผลงานหรือคลิป
วิดีโอออกมาให้แก่คนที่รอดูผลงานของเขา ส่วนนักกีฬา E-Sport อุปสรรคคือการแข่งขันกับทีมอ่ืนๆหรือผู้เล่น
คนอ่ืนๆ ผลการแข่งขันมันมีทั้งทีมที่แพ้และชนะ และสุดท้ายการซื้อขายของในเกมอุปสรรคคือการโกงกัน
ระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขาย แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าคิดดูๆแล้วแค่เล่นเกมก็สามารถที่จะท าให้มีรายได้หรือ   
มีเงินซึ่งเมื่อเอาไปเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ ยังมีรายได้เยอะกว่าด้วยซ้ าและเป็นอาชีพอิสระหรืองานอิสระ         
อยากท าตอนไหนก็ท าได้ไม่มีเวลาหรือกฎในการท างาน แต่คนที่จะเป็นแบบนี้ได้ก็มีน้อยคนที่สามารถเป็นได้ใน
ปัจจุบันหรือใครจะเอาเป็นอาชีพรองก็ได้ และแนวทางที่ได้น าเสนอจะเห็นว่าปัจจุบันการเล่นเกมสามารถสร้าง
รายได้ให้เราได้เช่นกัน ทั้งยังอาจกลายเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนนั้นๆหรือสังคม และก็มีหลาย
คนที่เป็นทั้งนักแคสเกมและนักกีฬา E-Sport ท าให้เขามีรายได้มากขึ้นไปอีก ซึ่งผู้ท ามีความต้องการที่จะ
น าเสนอให้เห็นว่า การเล่นเกมในปัจจุบันเกมนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์   
มันสามารถที่จะสร้างรายได้หรือแปลงของในเกมหรือการที่เรานั่งเล่นเกมเป็นเงินได้ มันขึ้นอยู่กับคนที่เล่นเกม
นั้นว่าเขาจะท าสิ่งนั้นให้มันมีมูลค่าได้อย่างไร ซึ่งหวังว่าจะท าให้ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือทราบเกี่ยวกับว่าสังคมหรือโลก
ของเราก็มีอะไรแบบนี้ด้วย โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจ และที่ส าคัญต้องเล่น
เกมอย่างเหมาะสมจนไม่เสียการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจ าวันรวมถึงสุขภาพร่างกาย แบ่งเวลาให้เหมาะสม
กับท้ังการเรียน ครอบครัว เพ่ือน อย่างวลีที่เคยที่คนกล่าว “เราเล่นเกม อย่าให้เกมเล่นเรา” แต่ก็น่าอิจฉาเด็ก
ในสมัยนี้มากท่ีสามารถที่จะหาเงินหรือมีรายได้จากการเล่นเกมได้ โดยที่ยังเรียนกันอยู่และยังเป็นสิ่งที่พวกเขา
นั้นก็ชอบท ากันอยู่แล้วไม่ได้เป็นการบังคับอะไร อยากท าตอนไหนก็ได้อีกด้วย  
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บทคัดย่อ 

ถึงแม้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปน ้าตาลและกากน ้าตาลได้กับอันดับ 2 ของโลกรองจาก
บราซิล แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็ยังประสบปัญหาในเรื่องราคาอ้อยตกต่้าและมีปริมาณที่ล้น
ตลาดและท่ีส้าคัญ คือ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อย
และปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงมากกว่าต้นทุนการผลิตอ้อยทั งหมดต่อฤดูปลูกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายพื นที่
ปลูกอ้อยและการเพิ่มผลผลิตต่อพื นที่ท้าให้เกษตรบางส่วนหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั งก่อนการเตรียมดินและ
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยเพ่ือลดปัญหาด้านแรงงานและสามารถตัดอ้อยได้เร็วทันฤดูเปิดหีบของโรงงาน
น ้าตาลแต่วิธีการนี ท้าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั งในระยะสั นและระยะยาว เช่น ปัญหาการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่ท้าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ นโครงสร้างของดินถูกท้าลายการตกค้างของสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชปัญหา
การใช้น ้าและปัญหาผลผลิตและคุณภาพน ้าตาลที่ผลิตได้รวมทั งยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
ลดต่้าลงด้วย ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้
วิธีการตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทนวิธีการเผาอ้อย เพ่ือให้ได้คุณภาพอ้อยที่ดีและลดมลพิษจากการเผาอ้อยต่อไป 

 
ค าส าคัญ : การแก้ไขปัญหา, การเผาไร่อ้อย, เกษตรกร 

mailto:moss26042541@gmail.com
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Abstract 
Although Thailand could be the second largest sugar cane inform of sugar and 

molasses exporter in the world inferior to Brazil, the sugarcane agriculturists still face with 
the problem of sugar cane low price and oversupply. And that importantly, the problem of 
high production cost, especially sugar cane harvest labour shortage and a wage that was 
higher than a whole sugar cane production cost per planting season that handicapped to 
both an area expansion of sugar cane planting and a productivity per area. It caused some 
sugarcane agriculturists turn to burn their  sugar cane fields both before a cultivation and 
after harvesting in order to reduce the problem of labour and to cut rapidly sugar cane just 
in time for the sugarhouse’s cane pressing opening season. The result of this process 
became to be many problems both in a short and long term such as a problem of 
greenhouse effect that caused a higher global temperature, a destruction of soil structure, a 
residue of pesticide, a problem of water use and a problem of produced sugar productivity 
and quality including a problem of a lower factory production efficiency. So it is necessary to 
urgently solve and reduce that aforementioned problems and promote the sugarcane 
agriculturists turn to replace the process of sugar cane burning by cutting of fresh sugar cane 
for factory in order to gain a good productivity and reduce a sugar cane burning pollution. 
 
Keywords : Problem solving, Sugar cane field burning, Sugarcane agriculturists    



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1534 

บทน า 
อ้อย คือพืชส้าคัญที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน ้าตาลของประเทศไทย ข้อมูลจากส้านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย อธิบายว่า เมื่อปี 2560-2561 ประเทศส่งออกน ้าตาลรองจาก บราซิล
สหภาพยุโรปและออสเตรเลียสร้างรายได้เข้าประเทศปีละมากกว่า 2 หมื่นล้านบาทในแต่ละปีประเทศไทยมี
พื นที่ปลูกอ้อยโรงงานไม่น้อยกว่า 5.4 ล้านไร่ ให้ผลผลิตอ้อยประมาณ 49 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9.5 ตันต่อไร่ 
ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลสู่ตลาดโลกแต่ความสามารถเชิงการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งก็จัดว่าต่้า
ต้นทุนการผลิตน ้าตาลค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัยข้อจ้ากัดได้แก่พื นที่ปลูกบางแห่งไม่เหมาะสมสภาพน ้าฝน   
ไม่แน่นอนและการระบาดของโรคและแมลงท้าให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ต่้าตลอดจนค่าจ้างแรงงานสูงปัจจุบันการ
ปลูกอ้อยและผลิตน ้าตาลของประเทศไทยมีส้านักงานอ้อยและน ้าตาลไทยสมาคมชาวไร่อ้อยและสมาคม
โรงงานน ้าตาลตลอดจนกรมวิชาการเกษตรท้าหน้าที่ดูแลวิจัยและพัฒนาตลอดจนการส่งเสริมท้าให้การผลิต
อ้อยและน ้าตาลของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดอ้อยจัดเป็นพืชพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่มี
แนวโน้มว่าจะมีอนาคตและการตลาดที่ดีอ้อยถูกน้าไปสกัดเป็นแอลกอฮอล์แล้วผสมกับน ้ามันเป็นแกสโซฮอล์
เพ่ือทดแทนน ้ามันปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภาคใต้มีการปลุกอ้อยเคี ยวหรืออ้อยคั นน ้าเพียงอย่างเดียวเพราะ
ไม่มีโรงงานน ้าตาลแต่อ้อยคั นน ้าก็จัดว่าเป็นพืชไร่เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาคใต้ได้อย่างดีโดยเฉพาะใน
แหล่งท่องเที่ยวอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ สามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศมีอายุเก็บเกี่ยว 10 -12 
เดือน เก็บผลผลิตได้ 2-3 ปี สภาพแวดล้อมพันธุ์และการบ้ารุงดูแลรักษาเป็นปัจจัยส้าคัญในการเพ่ิมผลิตและ
คุณภาพของอ้อยอ้อยสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภทตั งแต่ดินร่วนถึงดินร่วนปนทรายพื นที่ปลูกควรเป็น
ที่ราบควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยในดินเหนียวจัดดินทรายจัดและดินลูกรัง (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย, 2561) 

 
ปริมาณพื นที่,ผลผลิต และราคาอ้อย 

ฤดูกาลผลิต พื้นที่ปลูก(ล้านไร)่ ผลผลิตเข้าโรงงาน
(ล้านตันอ้อย) 

ราคาอ้อย ข้ึนตัน 
(บาท) 

ราคาอ้อยข้ึน
สุดท้าย(บาท) 

2556-2557 10.07 103.66 900 958.31 
2557-2558 10.53 105.95 900 854.25 
2558-2559 11.01 94.04 808 881.47 
2559-2560 10.98 92.95 1,050 1083.86 
2560-2561 ยังไม่มีรายงาน 134.92 880 ยังไม่ก้าหนด 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (2560-2561)  
 
ปริมาณพื้นที่และผลผลิตอ้อย 

การปลูกอ้อยในปัจจุบันส่วนใหญ่จะปลูกในช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายนและเขตที่อาศัยน ้าฝน ส่วน
ใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน การปลูกอ้อยปลายฝน (การปลูกอ้อยข้ามแล้ง) สามารถท้าได้
เฉพาะในบางพื นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีปริมาณและการกระจายของฝนดีและ
ดินเป็นดินทรายเหนือดินร่วนปนทรายการปลูกอ้อยประเภทนี จะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคม-ถึงเดือน
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ธันวาคม การปลูกอ้อยสามารถแบ่งเป็นภาคได้ ดังนี  (รายงานการผลิตอ้อยของประเทศไทยประจ้าปีการผลิต , 
2560-2561) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด 5,044,952 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ที่มีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง จ้านวน 3,092,230 ไร่ (ร้อยละ 61.29) รองลงมาได้แก่ พื นที่ที่ไม่เหมาะสม 
1,287,902 ไร่ (ร้อยละ 25.53) พื นที่ที่เหมาะสมน้อย 644,040 ไร่ (ร้อยละ 12.77) และอยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม
มากเพียงเล็กน้อย 20,779 ไร่ (ร้อยละ 0.41) (รายงานการผลิตอ้อยของประเทศไทยประจ้าปีการผลิต , 2560-
2561) 

ภาคกลางมีพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด 3,118,925 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
จ้านวน 1,318,970 ไร่ (ร้อยละ 42.29) รองลงมาได้แก่ พื นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย1,018,214 ไร่ (ร้อยละ 
32.65) พื นที่ที่ไม่เหมาะสม 446,574 ไร่ (ร้อยละ 14.32) และพื นที่ที่เหมาะสมมาก 335,167 ไร่ (ร้อยละ 
10.75) (รายงานการผลิตอ้อยของประเทศไทยประจ้าปีการผลิต, 2560-2561) 

ภาคเหนือมีพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด 2,719,424 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
จ้านวน 1,596,718 ไร่ (ร้อยละ 58.72) รองลงมาได้แก่ พื นที่ที่ไม่เหมาะสม 688,906ไร่ (ร้อยละ 25.33) พื นที่
ที่เหมาะสมมาก 315,013 ไร่ (ร้อยละ 11.58) และพื นที่ที่เหมาะสมน้อย118,787 ไร่ (ร้อยละ 4.37) (รายงาน
การผลิตอ้อยของประเทศไทยประจ้าปีการผลิต, 2560-2561) 

ภาคตะวันออกมีพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด 659,248 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
จ้านวน 405,254 ไร่ (ร้อยละ 61.47) รองลงมาได้แก่ พื นที่ที่เหมาะสมน้อย 128,042ไร่ (ร้อยละ 19.42) พื นที่
ที่ไม่เหมาะสม 93,538 ไร่ (ร้อยละ 14.19) และอยู่ในพื นที่ที่เหมาะสมมาก32,414 ไร่ (ร้อยละ 4.92) (รายงาน
การผลิตอ้อยของประเทศไทยประจ้าปีการผลิต, 2560-2561) 

สถิติการส่งออกน้ าตาลทราย 
เดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกน ้าตาลจ้านวน 1,010,382.35 ตันส้าหรับการส่งออก

โดยรวมตั งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2561(12 เดือน) ประเทศไทยมีการส่งออกน ้าตาลจ้านวน 
11,036,331.52 ตัน เพ่ิมขึ น 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งออกได้จ้านวน 6,940,721.13 ตัน (กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สอน. 27 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
รายงานการผลิตน ้าตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทั่วประเทศ ประจ้าปีการผลิต 2561/2562 

 
ภาค 

 
ปริมาณอ้อยส่งโรงงาน (ตัน) 

 
C.C.S 

อ้อยสด อ้อยไฟไหม้ รวม 

เหนือ 13,944,173.650 19,162,587.780 33,106,761.430 12.01 
กลาง 11,068,590.670 20,467,974.010 31,536,564.680 11.66 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 24,220,865.315 36,226,435.250 60,447,300.565 13.48 
ตะวันออก 1,705,164.230 4,174,212,700 5,879,376,930 12.89 

รวมทั้งประเทศ 50,938,793.865 80,031,209.740 130,970,003.605 12.64 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูล 
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 จากข้อมูลรายงานการผลิตน ้าตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทั่วประเทศ ประจ้าปีการผลิต 2561/2562 
ปริมาณอ้อยไฟไหม้ภาคที่มากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวนอ้อยไฟไหม้ 36,226,435.250 
รองลงมาคือภาคกลาง จ้านวนอ้อยไฟไหม้ 20,467,974.010 ภาคเหนือ จ้านวนอ้อยไฟไหม้ 19,162,587.780 
และภาคที่อ้อยไฟไหม้น้อยที่สุดคือภาคตะวันออก 4,174,212,700 รวมทั ง4ภาคปริมาณอ้อยไฟไหม้ทั งหมดคือ 
80,031,209.740 ตัน 

จากผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยของ ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทรา ระบุว่า "การใช้รถตัดอ้อยต้นทุนต่้าที่สุด" ดังนี  
  แรงงานคน เสียค่าใช้จ่าย 186.68 บาท/ตัน 
  แรงงานคนและรถคีบ (อ้อยไฟไหม้) เสียค่าใช้จ่าย 169.60 บาท/ตัน 
  ใช้รถตัดอ้อย เสียค่าใช้จ่าย 162.39 บาท/ตัน 
 แต่การแสดงตัวเลขต้นทุนของชาวไร่อ้อยกลับให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามโดยชาวไร่อ้อยระบุว่า การใช้
แรงงานคนตัดอ้อยสดมีต้นทุนต่้ากว่าทุกวิธี เมื่อน้าไปเทียบกับราคาขายอ้อยที่ 950 บาท/ตัน ดังนี  

ค่าจ้าง รถตัดอ้อย (สด) 190 บาท/ตัน ขายได้ 950 บาท+ค่าอ้อยสด 70 บาท คงเหลือ 830 บาท/ตัน 
ค่าจ้าง คนตัดอ้อย (สด) 90 บาท/ตัน +ค่าคีบ+ค่าคนจัดบนรถบรรทุก 90 = 180 บาท/ตัน (หากเป็น

รถคีบตัวเองไม่น่าเกิน 60 บาท) ขายได้ 950+ค่าอ้อยสด 70 บาท คงเหลือ 840 บาท/ตัน 
ค่าจ้าง คนตัดอ้อย (ไฟไหม้) ค่าตัด 45 บาท/ตัน +ค่าคีบ+ค่าคนจัดบนรถบรรทุก 90 บาท/ตัน = 135 

บาท/ตัน ขายได้ 950 โรงงานหักค่าอ้อยไฟไหม้ 30 บาท/ตัน - โรงงานหักค่าอ้อยปนเปื้อน(ทรายยอด) 20 
บาท/ตัน คงเหลือ 775 บาท/ตัน 

 
สาเหตุทีส่ าคัญของการเผาอ้อย 

ชาวไร่อ้อยมีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว คือ การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวและต้องเร่งเก็บ
เกี่ยวอ้อย เพราะว่า ช่วงเปิดหีบอ้อยแต่ละปีมีเวลาเพียง 4 เดือน ถ้าเก็บเกี่ยวล่าช้าจะเสี่ยงต่อการมีฝนตก
ในช่วงเก็บเกี่ยว ประกอบกับแรงงานตัดอ้อยต้องการตัดอ้อยไฟไหม้ เพราะว่าสามารถตัดอ้อยไฟไหม้ได้รวดเร็ว
กว่าท้าให้มีรายได้มากกว่าการตัดอ้อยสด 2-3 เท่า ในขณะที่รถตัดอ้อยสดมีจ้านวนไม่เพียงพออีกทั งมีราคาแพง
ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2562). เผาอ้อย...ทางเลือก...
ทางรอด) 

ประการแรก คือ อ้อยไฟไหม้ตัดง่ายกว่าและรายได้ดีกว่าการที่แรงงานเผาอ้อยก่อนตัดท้าให้สามารถ
ตัดอ้อยได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาลอกกาบใบจึงตัดได้ในปริมาณท่ีมากกว่าอ้อยสดประมาณ 2 เท่า ส่งผลให้โดยรวม
แล้วหากแรงงานเลือกตัดอ้อยไฟไหม้จะมีรายได้สูงกว่าตัดอ้อยสดประมาณ 100 บาท/วัน ประกอบกับปัญหา
ขาดแคลนแรงงายิ่งส่งผลให้แรงงานมีอ้านาจต่อรองในการตัดอ้อยไฟไหม้เพ่ิมขึ น (ภัทรียา นวลใย ฝ่ายนโยบาย
โครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท.) 

ประการที่สอง คือ รถตัดอ้อยมีน้อยและไม่เหมาะสมกับพื นที่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการเก็บเกี่ยวโดย
ใช้รถตัดและแรงงานพบว่าการเช่ารถตัดอ้อยมีต้นทุนที่สูงกว่าการจ้างแรงงานประมาณ 1,000-1,400 บาท/ไร่ 
เนื่องจากรถตัดอ้อยมีจ้านวนน้อยเพราะมีราคาสูงถึง 6-12 ล้าน ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากส้าหรับการลงทุนของ
เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยนอกจากนี ยังพบว่าการใช้รถตัดอ้อยอาจไม่เหมาะสมกับกรณีไร่อ้อยใน
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ไทยเนื่องจากระยะห่างในไร่ที่เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ปลูกมีความกว้างน้อยกว่าขนาดหน้ากว้างของตัวรถ  
(ภัทรียา นวลใย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท.) 

ประการสุดท้าย คือ โรงงานน ้าตาลให้คิวอ้อยไฟไหม้ก่อนอ้อยสดเนื่องจากหากโรงงานไม่รีบซื อภายใน 
48 ชั่วโมง ค่าความหวานและน ้าหนักของอ้อยไฟไหม้จะลดลงเร็วกว่าอ้อยสดโดยหากทิ งไว้ 2 สัปดาห์อ้อยสด
จะมีน ้าหนักลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่อ้อยไฟไหม้จะมีน ้าหนักลดลงถึงร้อยละ 20 (ภัทรียา นวลใย ฝ่าย
นโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท.) 

 
สถิติของการเกิดอ้อยไฟไหม้  

 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม,2560-2561 

 
 จากการวิเคราะห์สัดส่วนอ้อยไฟไหม้เป็นรายภาค พบว่าภาคตะวันออกมีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยสูง
ที่สุด ประมาณร้อยละ 74.66 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั งหมดในภาค รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 66.54 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 58.50 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend Analysis) พบว่าภาคที่มี
แนวโน้มสัดส่วนของอ้อยไฟไหม้ลดลง คือ ภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.35 ของสัดส่วนอ้อยไฟ
ไหม้ในปีก่อนส่วนภาคที่ เหลือกลับมีแนวโน้มสัดส่วนของอ้อยไฟไหม้เ พ่ิมขึ นโดยภา คกลางและภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากปีก่อนใกล้เคียงกันคือเฉลี่ยร้อยละ 1.57 และ 1.55 ตามล้าดับส่วน
ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากปีก่อนเล็กน้อย เฉลี่ยร้อยละ 0.07  
 
ปัญหาจากการเผาอ้อย 
 จากปัญหามลพิษควัน ฝุ่นละออง ที่กระจายอยู่ในพื นที่ทั่วประเทศการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่
อ้อยทั่วประเทศถูกมองว่าเป็นอีกต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี ด้วยช่วงปีที่ผ่านมาในสถานการณ์วิกฤตมลพิษทาง
อากาศ PM 2.5 ในภาคต่างๆชาวไร่อ้อยได้รับการกล่าวโทษมากที่สุดว่าเป็นผู้ก่อมลพิษเกิดจากสาเหตุหลักๆมี 
3 แบบดังต่อไปนี  
 1. การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
อ้อยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตัดอ้อยประกอบกับคนงานตัดอ้อยต้องการได้ค่าแรงตัดอ้อยมากขึ น
เนื่องจากตัดอ้อยไฟไหม้ได้มากกว่าตัดอ้อยสดแต่การตัดอ้อยไฟไหม้ก่อให้เกิดการสูญเสียน ้าหนักและคุณภาพ
ความหวานนอกจากสูญเสียน ้าหนักผลผลิตและคุณภาพความหวานแล้วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม,2561) 
 2. การเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว ไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดมีใบอ้อยคลุมดินที่เป็นเชื อเพลิงที่อาจจะไหม้
อ้อยตอดังนั นหลังเก็บเกี่ยวก่อนที่อ้อยจะงอกชาวไร่จึงการเผาใบอ้อยเพ่ือก้าจัดเชื อเพลิงเพราะว่าอ้อยตอจะ
เสียหายน้อยกว่าอ้อยตองอกแล้วถูกไฟไหม้แต่การเผาใบอ้อยเป็นการท้าลายอินทรียวัตถุที่ควรกลับคืนสู่ดินท้า
ให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงเมื่อไม่มีใบอ้อยคลุมดินท้าให้ดินสูญเสียความชื นได้ง่ายมีวัชพืชขึ นเบียดบัง
อ้อยตอมากขึ นมีผลท้าให้อ้อยตอแคระแกร็นอีกทั งหนอนกอเข้าท้าลายอ้อยตอมากขึ น  (ส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม,2561) 
 3. การเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดินปลูกอ้อย เกษตรกรจะเผาใบและเศษซากออยในอ้อยตอปี
สุดท้ายเพ่ือความสะดวกต่อการเตรียมดินเพราะว่าถ้ามีใบอ้อยจะท้าให้ล้อรถแทรกเตอร์ลื่นไม่สามารถควบคุม
แทรกเตอร์ได้เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมดินในแต่ละปีมีพื นที่ปลูกอ้อยมากกว่า 4 ล้านไร่ มีการเผาใบและเศษ
ซากอ้อยโดยพื นที่ 1 ไร่ มีใบและเศษซากอ้อยตกค้างอยู่ในไร่ประมาณ 0.63 – 1.51 ตัน ในแต่ละปีประเทศ
ไทยมีการเผาใบและเศษซากอ้อยอยู่ระหว่าง2.52 – 6.16 ล้านตัน โดยที่ในใบและเศษซากอ้อยมีไนโตรเจนอยู่
ระหว่าง 0.35 – 0.66 % ดังนั นในแต่ละปีประเทศไทยจะมีการสูญเสียไนโตรเจนในดินจากการเผาใบและเศษ
ซากอ้อย 8,820 – 40,656 ตันไนโตรเจนต่อปี การเผาใบและเศษซากอ้อยท้าให้ดินเกิดปัญหาทางด้านกายภาพ
ของดิน ดินแน่นทึบ รากอ้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดี อ้อยไม่ทนแล้งอีกทั งยังท้าให้มีการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนที่ควร
กลับคืนสู่ดิน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย,2561)  
 สรุปสาเหตุหลักท่ีประชาชนต้องการเผาใบอ้อยก่อนตัดเพราะแรงงานนั นหายากและมักจะปฏิเสธการ
ตัดอ้อยสดเพราะตัดยากและต้องสางใบอ้อยออกก่อนท้าให้เสียเวลาและท้าให้ยุ่งยากอีกทั งมีค่าแรงที่แพงอัตรา
ค่าจ้างแรงงานตัดอ้อยสดจะคิด 10 ล้า ราคา 4 บาทส่วนอ้อยไฟไหม้จะคิด 15 ล้า ราคา 2 บาท ซึ่งมีความ
แตกต่างเรื่องราคาท้าให้ประชาชนเลือกท่ีจะเผาใบอ้อยก่อนตัด 
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ผลกระทบของการเผาใบอ้อย   
 การเผาใบอ้อยของเกษตรกรได้ก่อให้เกิดผลกระทบท้าให้เกิดมลภาวะ เกิดฝุ่น pm 2.5 อีกทั งยังส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยจ้าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี  (กรมส่งเสริมการเกษตร,2560) 
 1. ด้านเกษตร อินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินถูกท้าลาย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ น 
เนื่องจากสูญเสียธาตุหลักท่ีเป็นประโยชน์กับพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมดินถูกท้าลาย 
 2. ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)สามารถลอยเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจของมนุษย์รวมทั งเกาะตัวหรือสะสมอยู่ในส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลม
อักเสบ การละคลายเคือง แสบตา อาการหอบหืด หากได้รับในปริมาณที่มากและสะสมเป็นเวลานานอาจเกิด
อันตรายถึงขั นเสียชีวิตได้ 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่งจะท้าให้ความสามารถส่ง
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์นอกจากนี สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น 
เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอไรด์ และเมทิลคลอโรฟอร์ม จะมีผลกระทบต่อพืชและมนุษย์อีกด้วย 
 4. ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจอีกทั งยังส่งผลกระทบต่อทัศน
วิสัยในการมองเห็นลดลงขณะขับข่ี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรส้ารวจความต้องการใช้รถตัดในแต่ละพื นที่พัฒนารถตัดที่เหมาะกับแปลงในไทยรวมทั งวาง
ระบบคิว เพื่อให้การใช้งานรถตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี ยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจจาก
ต่างประเทศ คือ การวางแผนระบบตั งแต่เพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจร เช่น ในประเทศบราซิล โดยเมื่อ
ถึงฤดูเพาะปลูกจะมีการวางแผนร่วมกันกับโรงงานและจะทยอยเก็บเกี่ยวผ่านข้อมูลรายแปลงที่บันทึกไว้พร้อม
ทั งวางระบบคิวการใช้รถตัดตลอดจนถึงคิวเข้าโรงงานแต่ละแปลง 
 2. ใช้รถตัดอ้อยสดทดแทนการใช้แรงงานคน ปัจจุบันแรงงานตัดอ้อยนั นขาดแคลนและมีค่าแรงสูง
เนื่องจากความยากในการตัดจึงนิยมใช้การเผา มากกว่าการตัดสดประกอบกับรถตัดอ้อยหรือเครื่องมือตัดอ้อย
มีราคาสูง และการเผาอ้อยยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมากเพ่ือลดภาระต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรแทนแรงงานที่ขาด
แคลนและลดการเผาอ้อยก่อนเข้าโรงงาน (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย,2561) 
 3. เพ่ิมราคาอ้อยสดให้สูงขึ น ราคาอ้อยสดต้องสูงขึ นด้วยจึงต้องใช้วิธีกลไกของรัฐในการแทรกแซงและ
ช่วยเหลือหากรัฐต้องการแทรกแซงให้น้อยที่สุดจึงจะต้องใช้วิธีคือท้าให้ต้นทุนในการใช้รถตัดอ้อยลดลง อาทิ
เช่น ที่ผ่านมามีคนน้าเสนอว่า ให้แต่ละพื นที่มีรถตัดอ้อยส่วนกลางเพ่ือใช้งานร่วมกันหรือพัฒนารถตัดอ้อยให้มี
ราคาถูกลง 
 4. การปลูกอ้อยหลุมแบบวงกลม เป็นการลดปัญหาการจุดไฟเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและลดการ
เกิดมลพิษจากการเผาอ้อยการปลูกจะใช้รถขนหลุมเป็นวงกลมและน้าท่อนอ้อยเรียงลงในหลุมเมื่ออ้อย
เจริญเติบโตเป็นระเบียบก็จะสามารถเก็บเก่ียวได้ง่ายไม่ขึ นรกและไม่จ้าเป็นต้องเผาหลังการเก็บเก่ียวด้วย 
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สรุป 
 จากปัญหามลพิษควัน ฝุ่นละออง ที่กระจายอยู่ในพื นที่ทั่วประเทศการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่
อ้อยทั่วประเทศถูกมองว่าเป็นอีกต้นเหตุหนึ่งของปัญหานี ด้วยช่วงปีที่ผ่านมาในสถานการณ์วิกฤตมลพิษทาง
อากาศ PM 2.5 ในภาคต่างๆชาวไร่อ้อยได้รับการกล่าวโทษมากที่สุดว่าเป็นผู้ก่อมลพิษและจะส่งผลกระทบถึง
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ชาวไร่อ้อยมีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว คือ 
การขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียวและต้องเร่งเก็บเกี่ยวอ้อยเพราะว่าช่วงเปิดหีบอ้อยแต่ละปีมีเวลาเพียง 4 เดือน
ถ้าเก็บเกี่ยวล่าช้าจะเสี่ยงต่อการมีฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวประกอบกับแรงงานตัดอ้อยต้องการตัดอ้อยไฟไหม้
เพราะว่าสามารถตัดอ้อยไฟไหม้ได้รวดเร็วกว่าท้าให้มีรายได้มากกว่าการตัดอ้อยสด 2 -3 เท่าในขณะที่รถตัด
อ้อยสดมีจ้านวนไม่เพียงพออีกทั งมีราคาแพงต้องน้าเข้าจากต่างประเทศการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชาวไร่
อ้อยท้าให้เกษตรบางส่วนหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั งก่อนการเตรียมดินและก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย
เพ่ือลดปัญหาด้านแรงงานและสามารถตัดอ้อยได้เร็วทันฤดูเปิดหีบของโรงงานน ้าตาลผลเสียที่ตามมาคือสูญเสีย
ผลผลิตน ้าหนักล้าอ้อยและคุณภาพของน ้าอ้อยลดลงท้าให้ประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาลของโรง งานน ้าตาล
ลดลงอย่างมาก 
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บทความวิชาการนี้เป็นการน าเสนอการส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะชะลอภาวะอัตราการเกิดที่น้อยลงของประชากรในประเทศไทย โดยน าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนความคิดเห็นของผู้เขียนมาประกอบเพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายการส่งเสริม
นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบจากภาวะอัตราการ
เกิดของเด็กแรกเกิดที่น้อยลงในประเทศไทย, แนวคิดเก่ียวกับรัฐสวัสดิการกับนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด, การป้องกันและการชะลอไม่ให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดน้อยลง โดยการป้องกัน
ดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การจัดให้มีนโยบายที่เป็นตัวกระตุ้นให้ประชากรหันมามีบุตรเพ่ิมมากขึ้น
และภาครัฐเข้ามาส่งเสริมนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งการ
ส่งเสริมนโยบายดังกล่าว จะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนหันมามีบุตรเพ่ิมมากขึ้นและเป็นการชะลอไม่ให้
อัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยลดลงไปกว่าเดิม 

 
ค าส าคัญ : นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, อัตราการเกิดท่ีน้อยลง  
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Abstract 

This academic paper is a presentation on the promotion of the subsidy policy for 
raising a newborn child with the objective of slowing down the birth rate of the population 
in Thailand by bringing the relevant research theories and opinions of the author are guide 
to explain. The important issues are as follows, Impact of a lower birth rate in Thailand, The 
concept of the welfare state and the subsidy policy for raising a newborn child, Prevention 
and delaying the birth rate in Thailand. The protection has important components which are 
establishment of policies that motivate the population to have more children and the 
government to promote the public relations policy to make people more aware and more 
accessible. Which the said promotion policy will increase the chance for people to have 
more children and delay the birth rate of children in Thailand lower than before 

 
Keywords : Subsidized policy for raising a newborn child, less birth rate 
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บทน า 
ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์ด้านประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรการเกิดของเด็กแรกเกิดที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
สถานการณ์ของประเทศไทยนั้นเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างเด็กแรกเกิดในปัจจุบันจะพบได้ว่า สังคมของประเทศ
ไทยมีอัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่มีจ านวนที่ลดลงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากผลการส ารวจของ ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง (2561) พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีจ านวนเด็กแรกเกิดอยู่ที่ 818 ,901 คน ลดลงเรื่อย ๆในปีต่อ ๆจนถึงปี 
2561ไปเป็น 666,109 คน ดังตารางที่ 1จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ 
ตั้งแต่ปี 2555-2561 ลดลงเฉลี่ยปีละ 25,465.33 คน และลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.35% ต่อปี 

 
ตารางที ่1  สถิติข้อมูลจ านวนเด็กแรกเกิด 

ปี เพศชาย เพศหญิง รวม (หน่วย:คน) 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

412,952 
403,022 
399,852 
378,037 
362,395 
362,510 
343,099 

396,949 
379,107 
376,518 
358,315 
341,663 
340,245 
323,010 

818,901 
782,129 
776,370 
736,352 
704,058 
702,755 
666,109 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561) 
 

โดยปัจจัยที่ท าให้จ านวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้เขียนคิดว่าส่วนหนึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากความต้องการวางแผนในครอบครัวให้เอ้ือต่อรายได้ที่แท้จริงของตนเองเพ่ิมมากขึ้น การ
เลือกที่จะครองโสดมากขึ้น หรือการชะลอการสมรสออกไปจนกว่าจะมีการศึกษาและมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดีข้ึนและคู่สามีภรรยาจ านวนมากไม่ต้องการมีบุตรด้วยเพราะเชื่อว่าการมีบุตรเป็นภาระอันหนักใน
ด้านทางการเงิน อีกท้ังสาเหตุส าคัญที่ท าให้ภาวะเจริญพันธ์ของประเทศไทยลดลงนั้นตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.
ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่าอาจเป็นเพราะ
คนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน สตรีไทยมีสถานภาพสูงขึ้น ท างานนอกบ้านมากข้ึน ท าให้อัตราส่วนของสตรีรุ่นใหม่
ที่ไม่แต่งงานเพ่ิมสูงขึ้น คู่สมรสที่แต่งงานแล้วในปัจจุบันก็มีความต้องการจ านวนบุตรที่ลดน้อยลง มีการ
วางแผนครอบครัว ทั้งควบคุมจ านวนบุตรให้ลดน้อยลง และเว้นระยะการมีบุตรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียน
ยังเห็นว่ายังมีหญิงที่อยู่ในภาวะการมีบุตรยากและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อีกทั้งยังมีความกังวลในเรื่องของ
ผลกระทบจากการมีบุตรที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อความอิสระในวิถีชีวิตและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

ดังนั้นหน่วยงานรัฐจึงมีการเข้ามาส่งเสริมให้หญิงที่มีอายุ 20-34 ปีและมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ให้
ก าเนิดทารกโดยให้สวัสดิการการดูแลหลังคลอดที่ดี ปรับปรุงสิทธิการลาคลอดเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
ทั้งนี้ยังมนีโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจนเป็นหลักเพ่ือ
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ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม  ทั้งยัง
เป็นการกระตุ้นให้ประชากรอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้นและเป็นการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้น
พ้ืนฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
แรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอ่ืน ๆ 

นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ   
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็ก
แรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิ
ในเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา เป็นมาตรการให้บิดา มารดา น าเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งเป็นการวางหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการเป็นอยู่รอด
ที่ดีข้ึน (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2558) 

บทความวิชาการนี้ผู้เขียนจะเน้นประเด็นด้านการส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดในภาวะอัตราการเกิดที่น้อยลงของประชากรในประเทศไทย โดยผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความคิดเห็นของผู้เขียนมาโดยน าเสนอผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยมี
ประเด็นส าคัญๆประกอบไปด้วย ผลกระทบจากภาวะอัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดที่น้อยลงในประเทศไทย, 
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการกับนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , การป้องกันและการชะลอ
ไม่ให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดน้อยลง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลกระทบจากภาวะอัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดที่น้อยลงในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศในแถบเอเชียที่ก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ประชากรที่มีภาวะอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ า ซึ่งอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อประเทศไทยมีภาวะ
อัตราการเกิดท่ีลดลงอย่างรวดเร็วจะยิ่งท าให้สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดลง สัดส่วนของคนวัยท างานลดลง
ตามไปด้วย และมีคนสูงอายุที่มากขึ้นนั้นย่อมส่งผลกระทบท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคงของแรงงานในประเทศได้ดังนี้ 

1.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ด้านประชากรในประเทศไทยในเรื่องของการมีภาวะอัตราการเกิด

ที่ลดต่ าลงเรื่อย ๆนั้นผู้เขยีน มีความคิดเห็นตรงกับ ธนะพงษ์ โพธิปิติ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างประชากร อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเมื่อมีสัดส่วนของก าลังแรงงาน ต่อจ านวนประชากรทั้งหมดลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 0.25 ต่อ
ปีซึ่งเป็น เหตุท าให้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเพราะขาดแรงงานในการผลิตเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้เขียนคิดว่า เมื่อมีอัตราการเกิดที่ต่ าลง มีสัดส่วนของคนในวัยแรงงานที่ลดลงในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมี
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั้นย่อมส่งผลเสีย หรือผลกระทบ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเพราะเมื่อ
ประเทศมีสัดส่วนของคนในวัยท างานที่ลดต่ าลง จะยิ่งท าให้ขาดแรงงานในการท างาน ท าให้ไม่เพียงพอต่อการ
จ้างท างาน จ้างแรงงาน ท าให้ส่งผลต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการ
ผลิตส่งออกไม่ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

1.2 ผลกระทบทางด้านความมั่นคงของแรงงานในประเทศ 
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เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงขณะที่มีวัยท างานลดลงไป
ด้วยนั้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต ท าให้การผลิตและก าลังแรงงานน้อยลง ผลิตภาพการผลิตลด
น้อยลงซึ่งอาจจะเกิดการขาดแคลนแรงงานขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้นผู้เขียนคิดว่า ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาจจะมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศมากขึ้นหรือมีการ ใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้ให้ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและรายได้ของแรงงานของคนในประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าการที่มีอัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านความมั่นคงของแรงงานในประเทศ 
ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่า หน่วยงานรัฐจึงต้องมีการสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมากเพ่ือแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั้ง
เป็นการช่วยส่งเสริม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน 

2.แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการกับนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
รัฐสวัสดิการในความหมายของผู้เขียนคิดว่าหมายถึง รัฐหรือประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทส าคัญในการ

สนับสนุนส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในประเทศอย่างจริงจัง  และเป็นระบบโดยให้
ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น การศึกษา 
การรักษาพยาบาล  ที่อยู่อาศัย  การคมนาคมขนส่ง  ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นบริการแบบให้เปล่า
หรือคิดค่าบริการในอัตราทีต่่ า ดังนั้นผู้เขียนได้รวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการโดยสุรพล ปธานว
นิช (2547) ได้กล่าวอธิบายถึงความหมายและหลักการ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างรัฐสวัสดิการ เพ่ือให้เข้าใจ
มากขึ้นไว้ดังนี้ 

2.1 รัฐสวัสดิการ หมายถึง รัฐชาติหรือสังคมที่มีบทบาทความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่นการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในด้านการศึกษา สุขภาพ
อนามัยเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้รัฐสวัสดิการเป็นการสร้างความผาสุกให้ประชาชนโดย
รัฐเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลัก รัฐสวัสดิการเป็นทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้รัฐที่มีการปกครองในลัทธิคอมมิวนิสม์ เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน 
โดยยังคงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และระบอบการปกครองประชาธิปไตย 

2.2 หลักการส าคัญของรัฐสวัสดิการ  
หลักการส าคัญของรัฐสวัสดิการได้แก่ 

  (1) ครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องมีรายได้เพียงพอจากการท างาน 
  (2) รัฐในระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ที่จะต้องกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมในกลุ่ม
ต่าง ๆ 
  (3) รัฐจะต้องเป็นหลักประกันส าคัญให้แก่ประชาชนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆขึ้นในชีวิต  
  (4) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนท าได้หลายวิธี เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่รัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาล การส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน การลดราคาสินค้าบริโภคด้วยวิธีการ
ต่างๆ 

หลักการของรัฐสวัสดิการเป็นหลักที่เน้นความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์นิยมและความเท่าเทียมในการ
ได้รับบริการ หรือได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และหลักการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งนับเป็นการลดการ
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ทดสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ (Means tests) เพราะการทดสอบคุณสมบัตินั้นเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ปฏิบัติได้ยาก และยังเป็นการประทับมลทินประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยรัฐ
สวัสดิการท าให้สังคมมีเอกภาพ มีความสามัคคีและมีความมั่นคง ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่าง
ทัดเทียมกัน 

2.3 รูปแบบของรัฐสวัสดิการหากจ าแนกรัฐสวัสดิการตามวิธีการจัด โดยจ ากัดขอบเขตให้เป็นเพียง
สวัสดิการที่จัดโดยรัฐเท่านั้น สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (Wilensky and Lebeaux, 
1958 อ้างถึงใน สุรพล ปธานวนิช (2547) 

2.3.1 รัฐสวัสดิการแบบส่วนที่เหลือ (The residual conception of social welfare) เป็น
การจัดสวัสดิการที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทเมื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และระบบตลาดไม่สามารถท าหน้าที่จัด
สวัสดิการให้กับบุคคลได้ บทบาทของรัฐจึงเป็นไปเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรืออุดช่องว่างเท่านั้น 

2.3.2 รัฐสวัสดิการรูปแบบสถาบันทางสังคม (The institutional conception of social 
welfare) ในระบบนี้รัฐจะท าหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการจัดสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถ้าจ าแนกประเภทของรัฐสวัสดิการโดยไม่จ ากัดขอบเขตไว้เฉพาะรัฐเท่านั้นที่มีหน้าที่จัดสวัสดิการ 
แต่ให้ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการที่จัดโดยองค์กรธุรกิจด้วย วิธีการนี้สามารถจ าแนกระบบสวัสดิการออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย  

1) Model A. สวัสดิการแบบส่วนที่เหลือ (Model A. The residual welfare 
model of social policy) หรืออาจจะเรียกว่า “สวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว บรรเทาปัญหา” หรือ 
“สวัสดิการแบบเก็บตก” (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2544 ) สวัสดิการที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทเมื่อครอบครัว
และระบบตลาดไม่สามารถท าหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่บุคคลได้ 

2) Model B. สวัสดิการบนพื้นฐานความส าเร็จของผลการปฏิบัติงาน (Model B. The 
industrial achievement- performance model of social policy) เป็นระบบสวัสดิการที่ขึ้นอยู่กับผลิต
ภาพการท างานของบุคคลนั้น ๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจ หรือให้รางวัลที่เป็นส่วนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 

3) Model C. สวัสดิการแบบสถาบันท าหน้าที่กระจายซ้ าทรัพยากร (Model C. The 
institutional redistributive model of social policy) เป็นระบบสวัสดิการที่จัดแบบทั่วถึง (Universal) 
ด้วยวิธีการกระจายซ้ าทรัพยากรทางสังคม (Redistributive) โดยอาศัยกลไกด้านภาษีอากร และ มุ่งเน้นสลาย
สภาพการเป็นสินค้าของสวัสดิการ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ ผู้เขียนสรุปเนื้อหา รัฐสวัสดิการในภาพรวม ได้ดังนี้ รัฐสวัสดิการ
หมายถึงแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐที่เน้นการด าเนินการเพ่ือสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพ อย่างน้อยในระดับพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศนั้น และไม่ได้มีข้อก าหนดอย่างชัดแจ้งถึงกฎเกณฑ์ท่ีจะตัดสินว่าแนวนโยบายเช่นใด
จึงจะจัดว่าเป็นหรือไม่เป็นรัฐสวัสดิการ แต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า “รัฐสวัสดิการ”สามารถเป็นเครื่องมือ
ของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและความชอบธรรมทางการเมือง โดยอาศัยวิธีการกระจาย
ทรัพยากร และเกณฑ์เรื่องการเป็นสิทธิของพลเมืองที่จะต้องได้รับอย่างเท่าเทียม 

นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่ายังมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการด าเนินนโยบายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีมาตรการให้การจ่ายเงินอุดหนุน เดือนละ 600 บาท ให้กับครัวเรือนที่เสี่ยงต่อ
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ความยากจนหรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินนโยบายมีความเป็นทางการ จึง
ต้องมีการอาศัยหลักการ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบังคับใช้ในการน าเนินนนโยบาย
เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากประชาชน อันจะส่งผลต่อการสร้างมาตรฐานที่ดีในการด าเนินนโยบายต่อไป  อีกทั้ง
ผู้เขียนเห็นว่าการที่รัฐได้มีการจัดนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขึ้นมานั้นเป็นการกระตุ้นให้
ประชากรที่พร้อมมีบุตรอยากมีบุตรเพ่ิมกันมากขึ้น และเพ่ือส่งเสริมให้ประชากรที่ไม่อยากมีบุตรหันกับมา
ต้องการอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้นเพราะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลได้ให้เพ่ือเข้ามาตอบโจทย์เข้ามาช่วยใน
เรื่องของการแบ่งเบาภาระในการช่วยเลี้ยงดูบุตรทั้งนี้ยังเป็นนโยบายส าคัญระดับชาติในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเพ่ือ
เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตและน าพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนต่อไป ทั้งยังเป็นนโยบายที่มีความมุ่งเน้นให้ประชากรในประเทศที่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์อยาก
มีบุตรเพ่ิมข้ึน  

2.4 นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) โดยจัดสวัสดิการ
เงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้าง
ช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา เป็นมาตรการให้ บิดา มารดา น าเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ 
เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี้ สามารถน าไปใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือใน
การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด
และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)  (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2558) 

นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐบาลส่งผ่านไปยัง
มารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เด็กที่อยู่
ในครัวเรือนที่ยากจน ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเป็นการคุ้มครองทาง
สังคมและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่ทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ด้วยการส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ขอรับสิทธิ์ให้กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ทีมหมอครอบครัว
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน ให้ค าแนะน าดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และ
ติดตามพัฒนาการเด็ก รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ในพ้ืนที่ให้การดูแลใน
มิติด้านสังคมต่าง ๆ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

ประโยชน์ของนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นถือเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานในหลาย
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านของไทย อาทิจีน , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย ผลการศึกษาในหลาย
ประเทศ พบตรงกันว่าเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวจาก
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การศึกษาของ ชลิดา ศรมณี (2559) โดยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็กจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวกลับมา 7 
เท่าและการลงทุนในกลุ่มเด็กเล็ก ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน จะได้รับผลตอบแทนระยะ ยาวถึง 17 เท่าดังนั้น 
การที่ประเทศไทยเห็นความส าคัญและลงทุน กับการพัฒนาเด็กแรกเกิด ในครัวเรือนยากจน และครัวเรือนที่
เสี่ยงต่อความยากจนผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ย่อมเกิดผลตอบแทนต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับได้แก่ 

1. ประโยชน์ต่อเด็ก ผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าเด็กแรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้มาก ได้รับสารอาหารที่ดีกว่าซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
จะส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอ่ืน ๆ ต่อไป 

2 ประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ได้มากขึ้นท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3. ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเมื่อมีเด็กที่มีคุณภาพและผลการเรียนดีจากประโยชน์ที่ได้รับ
จากเงินอุดหนุน เด็ก ก็จะเติบโตเป็น ประชากรที่มีคุณภาพ และช่วยสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ ที่ เป็นก าลังส าคัญ 
และเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตรวมทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคมในระยะยาวอีกด้วย 

3.การป้องกันและการชะลอไม่ให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดน้อยลง 
ประเทศส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเพ่ิมอัตราการเกิดโดยการปรับปรุงและเข้ามาอุดหนุนการดูแลเด็ก

มากขึ้นและเพ่ิมสิทธิในการลาคลอดของพ่อแม่รวมทั้งได้มีการขยายสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแลเด็กเข้า
ไปเป็นส่วนส าคัญของนโยบาย ถ้าหากไม่ส่งเสริมให้เกิดสถานที่ดูแลเด็กและสิทธิการลาคลอดเช่นนี้ ผู้หญิงมี
แนวโน้มที่จะพบความยากล าบากในการกลับเข้าไปท างานเต็มเวลา ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งมีผลกระทบ
กับความต่อเนื่องในการท างานโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาทางอาชีพสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขัดขวางให้ผู้หญิง
ตัดสินใจมีลูก หรือมลีูกเพ่ิมข้ึน  

การส่งเสริมให้ประชากรอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้นโดยการให้แรงจูงใจทางภาษีหรือโบนัสส าหรับการมีบุตร
อย่างตัวอย่างของ ประเทศสิงคโปร์ที่ แกวิน โจนนส์ และ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  (ม.ป.ป.) ที่ได้กล่าวถึง
ประเทศสิงคโปร์ไว้ว่า ประเทศสิงคโปร์มีการสนับสนุนทางการเงินจ านวนมากเพ่ือเป็นโบนัสส าหรับการมีบุตร
ซึ่งเป็นโครงการหรือนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและตัวพ่อแม่เองและหลายๆประเทศมีการลด
ภาษีส าหรับผู้มีบุตรซึ่งบางครั้ง มีการลดภาษีให้ค่อนข้างมากหลักการพ้ืนฐานของนโยบายเหล่านั้น  คือผู้ที่ให้
ก าเนดิและเลี้ยงดูเด็กเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงควรได้รับการชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
เลี้ยงดูเด็กของพวกเขาทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนอยากมีบุตรเพ่ิมมากขึ้น 

ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ประชากรอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้นเพ่ือชะลอไม่ให้อัตราการเกิดของเด็กใน
ประเทศลดลงไปมากกว่านี้ โดยผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยมีการจัดตั้งนโยบายที่จะใช้ในการกระตุ้นส่งเสริมให้
ประชากรอยากมีบุตรเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้อัตราการเกิดของเด็กไทยมีสัดส่วนจ านวนมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีมาตรการ
ส าคัญในการด าเนินงาน ดังนี้ 1.พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส 
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ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก 3.
ปรับปรุงแก้ไขสิทธิการลาคลอดส าหรับหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร 4.จัดสวัสดิการเรื่องที่
อยู่อาศัย เอ้ือให้คู่สมรสมีที่อยู่ใกล้ที่ท างาน มีความสะดวก เพียงพอต่อการมีบุตร 5.ก าหนดมาตรการทางภาษี
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร 6.ขยายจ านวนสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพ่ิมขึ้น ช่วย
ลดภาระในการดูแลบุตรระหว่างท างาน และ7.ปรับปรุงนโยบายเวลาการท างานให้ยืดหยุ่น สร้างสมดุลการ
ท างานและชีวิตครอบครัว (ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข, 2560)  โดยยังมีนโยบายที่จัดท าขึ้นมาเพ่ือการชะลอไม่ให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดน้อยลง 
ประกอบไปด้วยดังนี้ โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ, การลดหย่อนบุตร, 
เงินสงเคราะห์บุตร และนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้  

โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดย(ศ.คลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, 2560) ได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ขึ้นมา ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 -2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบาย “รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพ่ิมขึ้นด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือเพียงพอส าหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุก
ด้าน น าไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ” อีก
ทั้งนโยบายเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เพิ่มจ านวนการเกิด เพ่ือทดแทนจ านวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิง
อายุ 20-34 ปีที่มีความพร้อม และตั้งใจมีครรภ์ 2.การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน  มีการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร และ3.ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อม
เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดู
ในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง   

การลดหย่อนบุตร เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมาส าหรับคนที่มีลูกโดนเราสามารถลดหย่อนลูกได้คนละ 
30,000 บาท ต่อปี แต่ถ้ามีลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปีพ. ศ. 2561 หรือ
หลังจากนี้ จะสามารถลดหย่อนลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปได้คนละ 60, 000 บาท ต่อปี ค่าลดหย่อนบุตรเป็น
สิทธิประโยชน์ส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังเป็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตรที่จะออกมา เป็น
การจูงใจให้ประชาชนมีบุตรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้โครงสร้างประชากรในภาพรวมของประเทศมีความสมดุล มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นและในระยะยาวจะท าให้มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป กรมสรรพกร (2560) ซึ่งนอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีความเห็นด้วยกับนโยบายการลดหย่อนบุตร
อาจจะเป็นการกระตุ้นที่น่าสนใจให้กับประชากรคนในประเทศ อาจท าให้ประชากรคนจ านวนหักมากสนใจใน
การมีบุตรเพ่ิมมากข้ึนเพราะนโยบายแบบนี้มีความน่าสนใจที่จะน ามาใช้ในป้องกันการชะลอไม่ให้อัตราการเกิด
ของเด็กลดน้อยลงไปมากกว่านี้ 

เงินสงเคราะห์บุตรเป็นสิทธิของประกันสังคม ที่เมื่อแม่ท้องหรือแม่ตั้งครรภ์ จะได้รับสิทธิประกันสังคม 
กรณีคลอดบุตร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์
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ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคนต้องเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 
6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่
บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์  ( ส านักงาน
ประกันสังคม , ม.ป.ป) 

นโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่มี
เงื่อนไขโดยผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนี้จะต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งจะมีการ
ให้เงินเดือนละ 600บาทต่อเดือน ตั้งแต่อายุ 0-6 ปี อีกท้ังโดยนโยบายนี้มีจุดประสงค์มุ่งให้ประชากรอยากมีลูก
เพ่ิมมากขึ้นและเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์ครอบคลุมกับทั้งคนท างานที่มี
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแล้วยังสามารถได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อีกด้วย
ถ้ามีรายได้ไม่เกินตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้นและตอบโจทย์กับคนที่ไม่มีสิทธิทางด้านประกันสังคม ทั้งยัง
เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมไม่ว่าเด็กจะเกิดในฐานะครอบครัวที่ยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนก็
มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนนี้และเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานให้เด็กมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาส และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที ่(กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2558) 

ดังนั้นการจะท าให้นโยบายที่หน่วยรัฐจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชน
อยากหันมามีบุตรเพ่ิมขึ้นหรือต้องการท าให้คนที่ไม่อยากมีบุตรหันมาอยากมีบุตรมากขึ้น จากนโยบายที่
หน่วยงานรัฐได้จัดตั้งนโยบายขึ้นมาอาจยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหลักไม่มากนัก รัฐจึงควร
เข้ามาให้ความส าคัญกับทางด้านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆให้มากขึ้น ด้านการลงพ้ืนที่เข้าถึงประชาชน
ให้มากขึ้นและด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวนโยบายที่ใช้กระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนอยากหันมามี
บุตรเพ่ิมขึ้นโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและบอกถึงสิทธิประโยชน์ของตัวนโยบายให้ประชาชน
นั้นเข้าใจอย่างทั่วถึง 

 
สรุป 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีภาวะอัตราการเกิดที่ลดต่ าลงเรื่อย ๆ และมีคนวัยท างานที่ลด
น้อยลงตามไปด้วยนั้น ในขณะที่มีคนวัยสูงอายุมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น ยอมเป็นเหตุ ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อความมั่นคงของแรงงานในประเทศ ทั้งนี้รัฐจึงมีการเข้ามาส่งเสริม
กระตุ้นให้ประชากร หันมาอยากมีบุตรเพ่ิมมากขึ้นโดยการจัดตั้ งให้มีนโยบาย ที่เข้ามาเป็นตัวส่งเสริมและ
กระตุ้น แรงจูงใจให้ประชากรสนใจที่อยากมีบุตร ไม่ว่าจะเป็น นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , 
โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพ่ือชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ , การลดหย่อนบุตร , เงินสงเคราะห์บุตร 
ดังนั้นการจะท าให้นโยบายที่หน่วยรัฐจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนอยากหัน
มามีบุตรเพิ่มขึ้นหรือต้องการท าให้คนที่ไม่อยากมีบุตรหันมาอยากมีบุตรมากขึ้น จากนโยบายที่หน่วยงานรัฐได้
จัดตั้งนโยบายขึ้นมาอาจยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึ งข้อมูลหลักไม่มากนัก รัฐจึงควรเข้ามาให้
ความส าคัญกับทางด้านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆให้มากขึ้น ด้านการลงพ้ืนที่เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น
และด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวนโยบายที่ใช้กระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนอยากหันมามีบุตรเพ่ิมขึ้น
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โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและบอกถึงสิทธิประโยชน์ของตัวนโยบายให้ประชาชนนั้นเข้าใจ
อย่างทั่วถึง 
 

อภิปรายผล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 มโนทัศน์ของการอภิปรายผลการส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพ่ือชะลอ
ภาวะ  

อัตราการเกิดท่ีน้อยลงของประชากรในประเทศไทย 
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ภาวะอัตราการเกิดที่ลดลง 

-ท าให้อัตราวัยท างานลด 
น้อยลง 
-มีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

ผลกระทบ 

-ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ 
-ผลกระทบทางด้านความ
มั่นคงของแรงงาน 

นโยบาย 

-นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-โครงการส่งเสริมสาวไทย
แก้มแดงมีลูกเพ่ือชาติ ด้วย
วิตามินแสนวิเศษ 
-การลดหย่อนบุตร 
-เงินสงเคราะห์บุตร 

การส่งเสริมของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-ด้านประชาสัมพันธ์ 
-ด้านการลงพื้นที่เข้าถึง
ประชาชน 
-ด้านการให้ข้อมูล 

การชะลอภาวะอัตราการเกิดที่
น้อยลงในประเทศไทย 

-ประชากรอาจหันมามีความสนใจ
อยากมีบุตรเพ่ิมข้ึน 
-อัตราการเกิดของเด็กไม่ลดลงไป
กว่าเดิม 
-แม่และเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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การดูแลผูสู้งอายุตดิเตยีงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ 
Quality care for the bed-bound elders by the government 

อมรรัตน์ น้อยเกิด1, รัฐชาติ ทัศนัย2 

1,2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐ

อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เขียนได้น าแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนความคิดของผู้เขียนมาประกอบเพ่ือเป็นแนวทางใน
การอธิบาย โดยมีประเด็นส าคัญๆประกอบไปด้วย 1. นโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง การ
ด ารงชีวิตของประชาชนในรัฐจ าเป็นต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มอ่อนแอหรือ
ด้อยโอกาสนโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 2. การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดยการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบ่งเป็น การดูแลรักษาในโรงพยาบาล การดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุติดเตียง การดูแลใน
ชุมชน การดูแลที่บ้าน 3. การด าเนินงานของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีคุณภาพโดยมีแนวคิดที่
ส าคัญคือผู้สูงอายุที่มีพลังตามแนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก, การด าเนินงานของภาครัฐด้าน
ผู้สูงอายุติดเตียงและทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุ เช่นการสร้าง
หลักประกันส าหรับผู้สูงอายุ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ  ดังนั้น
นโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองให้มี
สุขภาพที่ดี เพ่ือให้การด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและไม่ท าให้เกิดการเป็นภาระของผู้อ่ืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุติดเตียง นโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 
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Abstract 
This academic paper presents the quality concepts and recommendations for caring 

for the bed-bound elders by the government. In which the author has introduced the 
concept theories as well as the ideas of the author are assembled to provide guidance in 
explanations. The important issues are as follows Government policy on caring for bed-aged 
people. The livelihoods of the people in the state require government policies to help, 
especially the weak or underprivileged groups, so it is very necessary to take care of the 
bed-bound elders. 2. Caring for the bed-bound elders are divided into hospital care, bed 
care for the elderly, community care, home care. 3. Government operations in providing 
quality bed care for the elderly, with an important concept that the elderly are energetic 
according to the Active Ageing concept of the World Health Organization, the government's 
operations on bedridden elderly and the strategic  
direction of development in order to reach the goal of caring for the elderly such as creating 
collateral for the elderly establishing partnerships with local government organizations in 
caring for the elderly. Therefore, the quality of bed-bound elders care by the government is 
to support the quality of care for the elderly in order to live happily and not cause burdens 
of other. 
 
Keywords : Bed-Bound elders, Policy on taking care of elderly in bed 
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บทน า 
เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2550 คือมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 

โดยใช้อายุตามปีปฏิทินที่ 60 ปีขึ้นไป เป็นนิยามที่เป็นทางการของ “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2550) และในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และจากการฉายภาพประชากร
พบว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เพ่ิมเป็นร้อยละ 20.5 ในปี 
2565 และร้อยละ 32.1 ในปี 2583 ท าให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากในขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันประชากรในวัยแรงงานก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) การก าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการ 
คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นนิยามที่ใช้อายุที่เริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการ เช่น อายุเกษียณ
ของข้าราชการหรืออายุที่ เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของโครงสร้างทางอายุที่
เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการด้านความเชี่ยวชาญที่สั่งสมในตัวผู้สูงอายุในปัจจุบัน (ถวิล เปลี่ยนศรี , 
2559. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) นับเป็นประเด็นส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังเผชิญและต่างหาวิธีในการจัดการและ
ก าหนดนโยบายในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการของภาครัฐหลายประการ และยังมีประเด็นของการจัดการบริการต่าง ๆ เข้ามาประกอบ
เนื่องด้วยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่ตามมา คือการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นคาดหวังว่า
ตนเองจะต้องได้รับสิทธิในการบริการหรือการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากการที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นท างานมาตลอดช่วงชีวิต ซึ่งในส่วนของผลผลิตอาจออกมาในรูปแบบของ
สวัสดิการ เงินบ านาญหรือสวัสดิการในประเภทอ่ืน ๆ ที่ภาครัฐเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการจัดการและบริการ
ให้กับผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่า หน้าที่ของภาครัฐทีนับว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการสนับสนุนและจัด
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุซึ่งเสนอออกมาเป็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนเงินในการด ารงชีวิตหรือค่า
ครองชีพต่าง ๆ การสนับสนุนที่พักอาศัย การดูแลค่ารักษาเมื่อป่วย การพัฒนาศักยภาพผ้าสูงอายุ การดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลให้ภาครัฐมีการก าหนดมาตรเตรียมรองรับการดูแลผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์ “การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” (สุทธิพงศ์, 2554) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน อีกทั้งแผนพัฒนาสังคมผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -
2564) เพื่อดูแลและที่ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและก าหนดทิศทางของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่จะรองรับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและน ามาใช้ได้จริง  ซึ่งผู้เขียนคิดว่า สัดส่วนประชากรวัยเด็กจะเท่ากับ
สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ภาครัฐเล็งเห็น
ความส าคัญของในเรื่องนี้ จึงได้มีการวางแผน และก าหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านกา ร
ลงทุน และ ด้านสวัสดิการสังคม ที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการรองรับสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ เช่น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 
ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผน และ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และการก าหนดนโยบายและแผนเหล่านี้เป็น
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พ้ืนฐานเบื้องต้นในการก าหนดแนวทางของการด าเนินงาน ส่งเสริม คุ้มครองด้านผู้สูงอายุ ให้เกิดความเท่า
เทียมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของหลายๆประเทศทั่วโลกที่ล้วนแต่ประสบกับปัญหาการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

สังคมผู้สูงอายุ เป็นสังคมแห่งการสร้างคุณค่าของวัยสูงอายุด้วยความสามารถศักยภาพ และการ
พัฒนาของสังคม กล่าวคือ การมองข้ามภาวะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้วหันมามุ่งเน้น
คุณค่าของความสามารถ และศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้วยจิตใจที่เคารพและยอมรับในคุณค่าของความเป็น
มนษุย์อย่างเต็มเปี่ยมเพ่ือให้การด ารงชีวิตด าเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งผู้เขียนคิด
ว่านโยบายและแผนที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือรองรับ สังคมผู้สูงอายุได้มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ สอดคล้อง
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือที่เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นมีใจความที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของปัญหา การส่งเสริม และการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด เพ่ือความเท่าเทียม เป็น
ธรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สงอายุในสังคมได้มากขึ้น โดยในปัจจุบันใจความส าคัญในการระบุสิทธิ
หรือการรับรู้ของผู้สูงอายุมีลักษณะของการ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และคุ้มครอง เพ่ือเป็นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคตต่อ ๆ ไป  

ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่า สังคมผู้สูงอายุสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลตัวเองเบื้องต้น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านการท างาน  และหารายได้ของผู้สูงอายุ และสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ (action ageing) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้น าศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ในตัวเองน าออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้นถือว่าเป็นการเพ่ิมคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะของ
การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน และสังคม หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาสาสมัคร” 
หรือ “จิตอาสา” การรวมกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบ สโมสร หรือชมรมโดยอาจจะยึดความพร้อมของ 
ผู้สูงอายุเป็นหลัก และการมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุนั้นเป็น
การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้านี้ 

 

 
ภาพที่1: การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1557 

บทความเรื่องนี้เป็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามีนโยบาย
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐที่เน้นการจัดโครงการ กิจกรรมในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุติดเตียงทั้งในด้านนโยบายแนวทางการช่วยเหลือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุ  สถิติการเข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เพียงพอและการดูแลของภาครัฐไม่สอดคล้อง
กับจ านวนหรือความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง” ที่มีความต้องการมี
ภาวะพ่ึงพาและอาศัยการดูแลจากญาติพ่ีน้องและคนในครอบครัวเป็นส าคัญเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุข ทั้งนี้ผู้เขียนจะน าเสนอคุณภาพของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยการทบทวนวรรณกรรม 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยได้ประเด็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น ประกอบกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ
ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง, การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง, การด าเนินงานของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
อย่างมีคุณภาพ 
1. นโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2550 คือมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 
โดยใช้อายุตามปีปฏิทินที่ 60 ปีขึ้นไป เป็นนิยามที่เป็นทางการของ “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2550 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2550) และในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และจากการฉายภาพประชากร
พบว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เพ่ิมเป็นร้อยละ 20.5 ในปี 
2565 และร้อยละ 32.1 ในปี 2583 ท าให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากในขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันประชากรในวัยแรงงานก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  

การก าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการ คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นนิยามที่ใช้อายุที่
เริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการ เช่น อายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพอย่างไรก็
ตามด้วยสถานการณ์ของโครงสร้างทางอายุที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการด้านความเชี่ยวชาญที่สั่งสมใน
ตัวผู้สูงอายุในปัจจุบัน (เปลี่ยนศรี, 2559) จากสถิติที่ได้กล่าวมาท าให้นโยบายภาครัฐได้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยจะเน้น
การก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (พลเอกประยุทธ์, 2559) คือ 1. มิติด้านเศรษฐกิจ 2. มิติด้านสังคม 
3. มิติด้านสุขภาพ 4. มิติด้านสภาพแวดล้อมและการบริการสาธารณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
ซึ่งในแต่ละมิติจะเป็นความส าคัญเก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ดังต่อไปนี้ 

1.1 มิติด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลให้ความส าคัญต่อปัจจัยพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุติดเตียงเพ่ือความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และความสะดวกสบายแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ คือมาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เช่น การ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ภายใต้แนวทางการอ านวยความสะดวก 
สร้างอาชีพ และช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น 
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1.2 มิติด้านสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยการจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 

1.3 มิติด้านสุขภาพ เป็นการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้
ป่วยแล้วจึงมารักษา จากวลีที่ว่า “การไม่เป็นโรคเป็น ลาภอันประเสริฐ” เป็นวลีที่อมตะสามารถใช้ได้ในทุกยุค
ทุกสมัย และทุกวัย ซึ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดบริการด้านสุขภาพและ
สังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยการจัดให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 
อย่างพอเพียง เพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพ่ึงพิง และให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลถึงที่บ้านอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามิติด้านสุขภาพเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและชมรมผู้สูงอายุ เพราะการ
รวมกลุ่มเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้เกิดสุขภาวะ 

1.4 มิติด้านสภาพแวดล้อมและการบริการสาธารณะ เป็นการจัดการสภาพอากาศและการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอกควัน เพ่ือให้มีบรรยากาศที่โปร่งใส
และท าให้ผู้สูงอายุติดเตียงได้มีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์ซึ่งจะท าให้ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาทีหลัง 

จากที่กล่าวมาผู้เขียนสรุปได้ว่า การด ารงชีวิตของประชาชนจ าเป็นต้องอาศัยการดูแลของภาครัฐเข้า
มาช่วยเหลือในการอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุติดเตียงเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือและ
ต้องการการดูแลมากที่สุดเพราะผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และอาจจะรับรู้ข่าวสารได้ไม่
ถูกต้องหรือผิดเพ้ียงไปจากเดิม จึงจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวเป็น
ส าคัญ 
2. การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 

ผู้สูงอายุติดเตียง (Bedridden) หมายถึง ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นอน
อยู่บนเตียง ซึ่งในบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวเลย ในขณะที่บางคนอาจจะขยับตัวได้บ้าง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้หรือช่วยเหลือได้ในบางเรื่องได้อย่างเต็มที่ โดยสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียงอยู่
ตลอดเวลา คือ การเจ็บป่วยจากการเป็นโรค การประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข, 
2556) 

ผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนนี้มีส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง (Depen dent) จากความเสื่อมสภาพ
ของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ท าให้เกิดความพิการ เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง  ท าให้เกิดภาวะอัม
พฤกษ์หรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงร้อยละ 10 หรือ 1 ล้านคน โดยใน
จ านวนนี้เป็นผู้ที่ต้องพ่ึงพิงบางส่วน หรือเป็นประเภท  "ติดบ้าน" ออกไปไหนไม่ได้ ร้อยละ 85 หรือ 8.5 แสน
คน เป็นประเภท "ติดเตียง" ร้อยละ 15 หรือ 1.5 แสนคน เป็นจ านวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทั้งจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และจากสัดส่วนผู้สูงอายุ "วัยปลาย" ที่มากขึ้น เพราะ
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็นล าดับ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 
 ปัญหาผู้สูงอายุติดเตียงปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่ให้ความสนใจในการ
แก้ปัญหาของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมานานแล้ว โดยมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ฉบับ
แรกมาตั้งแต่ปี 2525 และปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) และมีกฎหมายเฉพาะ คือ พ.ร.บ.
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ผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้เขียนคิดว่าระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง คือการดูแล
ผู้สูงอายุประเภทติดเตียงยังคงต้องการการพัฒนาอีกมากเพ่ือให้การด าลงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากข้ึน 

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง หมายถึงการดูแลที่มีขั้นตอนแบบห่วงโซ่อย่างต่อเนื่อง เช่นในระบบมหภาคที่
ได้มาจาก 1) ก าหนดให้มีข้อกฎหมาย 2) จัดตั้งองค์กรเฉพาะด้าน 3) จัดอบรมบุคลากรเฉพาะทาง 4) จัดอบรม
อาสาสมัครดูแลชุมชน 5) มีระบบส่งต่อจากอาสาสมัครดูแลญาติผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุติดเตียง 6) ญาติผู้ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุติดเตียงดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ดังนั้นผู้ดูแลจึงเป็นคนส าคัญที่สุดในการปฏิบัติที่มีผลต่อสภาพกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุติดเตียง และถ้าผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลที่ดีจะสามารถชนะของโรคแทรกซ้อน และ
ภาวะวิกฤตอ่ืน ๆ อันเกิดจากความเจ็บป่วยได้หากการดูแลไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น 
พลัดตกเตียง แผลกดทับ จะส่งผลให้ต้องรับการรักษาตัวอีกและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ติดเตียงแย่ลง ผู้ดูแลเกิดภาระเพ่ิมขึ้นและท้ายที่สุด ผู้ดูแลอาจจะเกิดความเครียดจากการดูแลที่ต้องปรับตัว
อย่างมาก ดังนั้นผู้เขียนคิดว่า ผู้ดูแลจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญซึ่ง จะต้องรับภาระหน้าที่หนักอย่างต่อเนื่องและอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในสภาวะกดดันและความเครียด ประกอบกับความรู้ที่มีในการดูแลอาจไม่ถูกต้อง
หรือความรู้ที่มีไม่เพียงพอตามหลักการการดูแล ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุติดติดโดยใช้กลไกทางสังคมเป็นสิ่งขับเคลื่อนได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม เพ่ือพัฒนานโยบายของภาครัฐในรูปแบบคู่ขนานอย่างแท้จริง 
 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบ่งกว้างๆ เป็น 4 ระดับ คือ   

1. การดูแลรักษาในโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลบางแห่งเปิดแผนกบริการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงขึ้น
เป็นการเฉพาะ  

2. การดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เช่นเป็นการมีสถานรับเลี้ยงดูผู้สูงอายุรวมกับ ผู้ป่วยติดเตียง
อ่ืน  

3. การดูแลในชุมชน เช่นเป็นการเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลด้านการพยาบาล 
4. การดูแลที่บ้าน เช่นมีบริการส่งพนักงานไปดูแลประจ าตามบ้านของผู้สูงอายุติดเตียง 

 

 
ภาพที่2: การดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ภาพที่3: การดูแลที่บ้าน 

ที่มา: เทศบาลต าบลคลองขุด จ.สตูล 
 
จากข้อความการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่า การให้บริการของภาครัฐเหล่านี้ยังต้อง

มีการพัฒนามาตรฐานระบบการก ากับดูแลและระบบการสนับสนุนอีกมาก โดยบริการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง
ทั้งสิ้น และอีกทั้งแต่ละบ้านแต่ละชุมชนต้องใช้ญาติพ่ีน้องมาดูแลกันเอง โดยบางคนต้องลาออกจากงานมาดูแล
และจ านวนมากที่จ้างแรงงานต่างชาติมาช่วยดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดโดยประหยัดและไม่สร้างภาระที่เกินก าลังใน
ระยะยาวและท าให้การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
3. การด าเนินงานของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีคุณภาพ 
 การด าเนินงานของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีคุณภาพจ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและใช้แนวคิดมาวิเคราะห์ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเพ่ือให้การดูแลถูกต้องตามหลักการดูแลและท า
ให้ผู้สูงอายุติดเตียงด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งด าเนินตามแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก  
Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง 

ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
1. มีสุขภาพที่ดี (Healthy)  
2. มีความม่ันคง หรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security)  
3. มีส่วนร่วม (Participation) 

Active Ageing เป็นกระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณสุข การมีส่วนร่วมและ
ได้รับความปลอดภัย เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการวางนโยบายบริหารจัดการ การให้บริการ การจัด
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างของเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนั้นต้องค านึงถึง ดังต่อไปนี้ 

1. ความหลากหลายของความสามารถและการเป็นแหล่งทรัพยากรของผู้สูงอายุ  
2. ความยืดหยุ่นในการตอบสนองและคาดการณ์ความต้องการและความชอบของผู้สูงอายุ  
3. ความส าคัญของการตัดสินใจและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ  
4. การคุ้มครองป้องกันกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ  
5. การสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ในสังคม  
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โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลัง (Active Ageing) เริ่ม
จากผู้สูงอายุต้องส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรคหรือความเจ็บป่วยที่มี ตลอดจนกระตุ้นให้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ และมีกลุ่มในสังคม ผู้เขียนคิดว่าการดูแลผู้สูงอายุและ
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยี มาเชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ เพ่ือให้การ
รับรู้ข่าวสารเข้าถึงโดยทั่วกัน  

3.2 องค์การสหประชาชาติ (United Nations)  
ได้จัดการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 (the 2nd world Assembly on Ageing) 

ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. 2545 ผลจากการประชุม คราวนั้นได้ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่าง
ประเทศในเรื่องของผู้สูงอายุที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ มาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุและที่ได้
ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นต่อไปนี้  

1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development)  
2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into old age)  
3. การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling 

and supportive environment)  
3.3 การด าเนินงานของภาครัฐด้านผู้สูงอายุติดเตียงและทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่

เป้าหมาย ซ่ึงมีประเด็นที่ท้าทาย ดังนี้ 
1. การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือความมั่นคงใน

วัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออมแห่งชาติ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยท างานและยังไม่มี
หลักประกันด้านรายได้ใด ๆ จากรัฐให้มีบ านาญเพ่ือการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ  ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า การที่ภาครัฐ
สร้างหลักประกันด้านรายได้เพ่ือให้วัยสูงอายุได้รับหลังจากเกษียณอายุอาจจะต้องวางแผนหรือสร้างนโยบาย
เพ่ือพร้อมรับกับสภาพสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เช่น สร้างกลุ่มรายได้ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น 

2. การส่งเสริมและขยายโอกาสในการท างานของผู้สูงอายุ โดยภาครัฐส่งเสริมให้น าความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาเป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิต ภาคบริการ ภาควิชาการ การให้ค าแนะน า
ค าปรึกษา ตลอดจนงานอาสาสมัครและการถ่ายทอดภูมิปัญญา ทั้งนี้ผู้เขียนคดิว่า การส่งเสริมและขยายโอกาส
ในการท างานของผู้สูงอายุ เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตเพ่ือให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

3. การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงระยะยาว เป็นการสร้างและพัฒนาระบบ
ของภาครัฐเพ่ือจัดบริการรองรับความต้องการการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างและ
พัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีอยู่ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติทั้งในเขตเมืองและในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะด้าน
บุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัครด้วยการให้บริการแก่ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่าการบริการด้านการ
ดูแล และการฟ้ืนฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง มีข้อจ ากัดในเรื่องการเคลื่อนไหว จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาขยายการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการดูแล
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ผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงถูกต้องตามหลักให้การดูแลมีคุณภาพมากขึ้นและปลอดภัยต่อ
ตัวผู้สูงอายุ 

4. การเสริมสร้างความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง เพ่ือให้ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่า การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดย การสนับสนุนทรัพยากร การสนับสนุนความรู้ การนิเทศงาน หรือการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุติดเตียง และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายตุิดเตียง เพ่ือให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุติดเตียงได้อย่างมืออาชีพและมีคุณภาพมากข้ึน 
 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่า การด าเนินงานของภาครัฐด้านผู้สูงอายุติดเตียงและทิศทางกล
ยุทธ์ของการพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายทั้ง 4 ประเด็น เป็นการส่งเสริม การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 
การสร้างรายได้ โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่าง
มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้น าแนวคิด Active 
Ageing ขององค์การอนามัยโลกเข้ามาประกอบในบทความเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมี
คุณภาพเพราะแนวคิด Active Ageing เป็นกระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณสุข
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และแสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ ผู้สูงอายุทั่วโลกเป็นต้น 

 
สรุป 

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ เป็นการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรภาครัฐที่เน้นการจัดโครงการ กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงทั้งในด้านนโยบายแนวทางการช่วยเหลือ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้สูงอายุ สถิติการเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงการไม่
เพียงพอและการได้รับการดูแลที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนหรือความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง” ที่มีความต้องการมีภาวะพ่ึงพาและอาศัยการดูแลจากญาติพ่ีน้องและคนในครอบครัว
เป็นส าคัญเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และในการบริการเหล่านี้ยังต้องมีการพัฒนามาตรฐานระบบ
การก ากับดูแลและระบบการสนับสนุนอีกมาก โดยบริการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้น และอีกทั้งแต่ละบ้านแต่
ละชุมชนต้องใช้ญาติพ่ีน้องมาดูแลกันเอง ดังนั้น ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงระยะยาวและการสร้าง
หลักประกันรายไดใ้ห้กับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการใช้จ่ายหรืองบประมาณให้น้อยที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 
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อภิปรายผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่4: แผนภาพนโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ 
ที่มา: ผู้เขียนบทความ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญคือ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและอีกไม่นานสังคมไทยก็จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เม่ือถึงเวลานั้นประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว ประเทศไทยจึงควรมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับโดยเมื่อมีคนชรามากขึ้นสัดส่วนคนท างานลดลง ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงเกิด
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ ผู้สูงอายุต้องเกษียณจากการงานไม่มีรายได้ ต้องอาศัยรายได้จากเงินที่
เก็บออมไว้และทางภาครัฐต้องช่วยเหลือเกื้อกูลโดยจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอในขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุนั้นเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ประชากรในประเทศท่ีมีอัตราการเกิดน้อยลงเป็นผลมาจาก ทัศนคติ
และค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว, บทบาททางเพศ, เงื่อนไขด้านอาชีพ, การงาน, ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ดังนั้นทางภาครัฐจะต้องศึกษาการบริหารด้านโครงสร้างสร้างของประชากรจากประเทศต่าง ๆ 
ที่ก าลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เพ่ือให้เกิดความสมดุลที่จะน ามาพัฒนาประเทศ
ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : สังคมผู้สูงอายุ , สังคมการเกิด , การสร้างความสมดุล 
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Abstract 
At present, Thai society is undergoing a major change. With the growth of age, Thai 

society has entered an aging society. When a society is totally aging Therefore, Thailand 
should prepare more people to reduce employment opportunities. This has led to a decline 
in income and the country's economic problems. The elderly are unemployed. In addition, 
government departments should provide appropriate support and adequate welfare. In 
countries with low birth rates, the elderly population is increasing. Attitudes and values 
towards the family system, gender roles, occupational conditions, economic security, and 
other public sectors. The country will discuss the population structure of different countries 
and face the same problems that can be solved. This is to balance and enable developing 
countries to adapt to more situations. 

 
Keywords : An aging society, the society, creating a balance. 
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บทน า 
ส าหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ า โดยสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวย่อมหมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการดูแล
สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสมที่จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเพ่ือรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุตลอดจน 
ท าความเข้าใจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งภาวะสังคมสูงอายุนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบแค่
ตัวบุคคลหรือภายในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ดังนั้น นับจากนี้ไปการปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือช่วยให้ประเทศไทย
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวควรรวมประเด็นผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ภายใต้นโยบายเหล่านั้นด้วย (รติมา 
คชนันท,์ 2561) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนัยส าคัญทางด้านนโยบายในประเทศไทยจ านวนประชากร
ลดลงประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว ขณะนี้จ านวนประชากรไทยจะ
ยังคงจะเพ่ิมข้ึนโดยผลจากการคาดประมาณพบว่าจะเพ่ิมขึ้นไม่เกินห้าล้านคนและเป็นไปได้ว่าอาจจะเพ่ิมเพียง
ราวหนึ่งล้านคนจากจ านวนประชากรที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน การลดลงของประชากรของประเทศไทยน่าจะเกิด
ก่อนปีพ.ศ. 2563 สาเหตุมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอัตราทดแทนตลอดช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่าน
มาซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงไปอีกภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็วเพียงแค่ชวงเวลาประมาณ 20 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2513 - 2533 อัตราเจริญพันธุรวมลดลงจาก 5.5 เป็น 2.2 นับเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สองในสามของประชากร
ไทยอาศัยอยู่ในชนบทและสองในสามของแรงงานหญิงอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งต่างไปจากสถานการณ์ใน
ประเทศทางเอเชียตะวันออกในช่วงที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้แล้ว ผู้
หญิงไทยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑท่ีต่ ากว่ามากในขณะที่อัตราแรงงานของผู้หญิงอยู่ในระดับที่สูง การ
เกิดลดลงอัตราภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้จ านวนเด็กเกิดใหม่ลดลงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากร ( คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย, 2554) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพบว่าการสูงวัยของประชากรเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าโลกเราในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการ
คุมก าเนิด การใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ที่
ท าให้คนอายุยืนขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และทัศนคติ ภายใต้ยุคแห่งการ
แข่งขันท่ีท าให้ผู้หญิงมีการแต่งงานช้าและปริมาณการแต่งงานลดลงส่งผลให้อัตราการเกิดของประชากรน้อยลง 
ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุกลับสูงขึ้น โดยในปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตกลุ่ม
ผู้สูงอายุดังกล่าว อีกท้ังยังสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศก็ได้มีการออกกฎหมาย
สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศไทยที่เมื่อต้น พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ออกกฎหมายสนับสนุน
ให้บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท างานและให้หน่วยงานเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ได้ถึงร้อยละ 100 ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ (ประชาชาติธุรกิจ , 2561) อีกทั้งภาครัฐและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับสังคมผู้สูงอายุและสังเด็กเกิดน้อยเพ่ือให้เกิดความสมดุลทาง
โครงสร้างประชากรในประเทศ 

นิยามที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ 
ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ

เกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ส่วนค าว่า "สังคมผู้สูงอายุ" องค์การสหประชาชาติ แบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged society) และระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super - aged society) โดยให้นิยามของ
ระดับต่างๆ ซึ่งทั้งประเทศไทยและรวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับ
ของสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้ 

1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60   ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มที่ (ผู้สูงอายุ (Older person), ออนไลน์) 

องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไปโดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ 
โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยาม ตามอายุเกิด ตามสังคม วัฒนธรรม 
และสภาพร่างกาย เช่น ในประเทศที่เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือบางประเทศอาจ
นิยามผู้สูงอายุตามอายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย 
โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45 - 55 ปี ส่วนชายสูงอายุอยู่ในช่วง 55 - 75 ปี 

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ การเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการ
ตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย (มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10) ตั้งแต่ปี 2548 คาดว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20) และเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับเต็มที่ในปี 2574 (มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28) จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประเทศไทยมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9,802,080 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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ถึงแม้เราจะใช้สัดส่วนจ านวนประชากรสูงอายุเป็นตัวชี้วัดแต่ไม่ได้ความว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยจะมีแต่
เรื่องผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว เพราะการเข้าสู่สังคมสูงวัยมีผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ 

 

 
 
อัตราการเกิดลดลงด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันส่งผลให้อัตราการ

เกิดของประเทศไทยลดลงอย่างมาก จากปี 2526 มีทารกเกิดใหม่จ านวน 1,055,802 คน หรือ 21.3 คน ต่อ
ประชากร 1,000 คน ขณะที่ปัจจุบันลดลงเหลือ 704,508 คน หรือ 10.7 คน ต่อประชากร 1,000 คน 

เมื่อประชากรเกิดใหม่ลดลง ย่อมส่งผลถึงจ านวนวัยแรงงานในอนาคต สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ การขาด
แคลนแรงงานรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่
เปลี่ยนไป 
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เมื่อทารกเกิดใหม่ลดลงแต่คนที่อยู่ปัจจุบันกลับมีอายุยืนยาวขึ้นจึงส่งผลให้สัดส่วนประชากรสูงวัยเพ่ิม

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงวัยมากกว่าวัยแรงงาน และในปี 
2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยถึงร้อยละ 27 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด (เกิดน้อย แต่อยู่นาน เหตุแห่ง 
“สังคมสูงวัย”, ออนไลน์) 
 

 
 
โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุในสังคมไทยนั้นได้มีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการลดลงของ 

ภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็วท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อสังคม
และระบบเศรษฐกิจตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคตหากไม่มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติการ
ที่เหมาะสมรองรับ ประเด็นที่เด่นชัด คือ จ านวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะมีผลต่อผลผลิตรวมของ
ประเทศ ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผู้สูงอายุของประเทศเพ่ิมขึ้น ผลกระทบต่อการจัดการด้านสังคม 
คือ การพ่ึงพิงสมาชิกในครอบครัวที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางกายภาพของผู้สูงอายุซึ่ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ออนไลน์) 

สภาพปัญหาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย 
ปัญหาของสังคมสูงวัยมีตั้งแต่รายได้ภาษีที่รัฐสามารถจัดเก็บจะลดลง การขาดแคลนแรงงาน การขาด

แคลนบุคลากรในหลายสาขาอาชีพ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น การขาดแคลนบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ไปจนถึงจ านวนนักเรียนไม่พอกับจ านวนโรงเรียนที่มีอยู่ เพราะอัตราการเกิ ดลดลงปัญหา
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เกี่ยวกับลูกหลานแรงงานต่างด้าวซึ่งจะกลายเป็นประชากรของเราในอนาคต ถ้าเราดูแลจัดการไม่ดีปัญหา
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การขาดแคลนสินค้าและบริการที่เหมาะสม
กับผู้สูงวัย การเดินทางสาธารณะจะเพ่ิมข้ึนทั้งทางรางและทางอากาศ (CEO blogs กรุงเทพธุรกิจ, ออนไลน์) 

ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับมหภาค ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของรัฐบาลและการคลัง ผลิตภาพแรงงานและ
การจ้างงาน และในระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน
และด้านสุขภาพ การเตรียมพร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ เพราะมาตรการเกือบทุก
อย่างล้วนต้องใช้เวลาในการด าเนินการในการที่ประชากรวัยท างานจะลดลงตั้งแต่ปี 2561 จะส่งผลให้ผลผลิต
รวมของประเทศลดลง หากจะรักษาปริมาณผลผลิตไว้ให้ได้ต้องเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานให้สูงขึ้นเพ่ิมปัจจัย
การผลิตอ่ืนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น น าเข้าแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศหรือขยายเกณฑ์การเกษียณอายุเป็น 65 
ปี หรือ 70 ปี การที่มีแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ขณะที่แรงงานต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น 
จะส่งผลกระทบต่อการออมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ ผู้เกษียณอายุเองไม่มีรายได้ต้องน าเงินออม
ออกมาใช้ อีกประการหนึ่ง พ่อแม่รุ่นใหม่นิยมมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยจึงไม่เห็นความจ าเป็นต้องออมมาก ส่วน
ความต้องการลงทุนของประชาชนจะลดลงไปพร้อมกับการออมด้วย ผลกระทบด้านแรงงานเกิดจากสมรรถนะ
ทางกายภาพที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ผลิตภาพแรงงานสามารถเพ่ิมให้
สูงขึ้นได้โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งโดยตรงผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ และโดย
ผ่านการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การขยายเวลา
การเกษียณอายุออกไปก็ช่วยบรรเทาผลกระทบได้ (เราจะเตรียมรับมือกันอย่างไร?....สังคมผู้สูงอายุ, มติชน
ออนไลน์) 

สถานการณ์ผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติ จากตารางแสดงเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศอ่ืนๆตามมาด้วย
ประเทศอิตาลี เยอรมันและสวีเดน 
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ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ 
ที่มา: ตารางเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ, โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 
ตารางที่ 2  จ านวนประชากรรวมและสัดส่วนประชากรสูงอายุของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ 2542 
และ ปี พ.ศ 2559 
ที่มา: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ 2559, โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 2561. 

 
ปัจจุบันจะพบว่านานาประเทศทั่วโลกต่างก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มจะกลายเป็น 

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่ช้านับว่าเป็นความท้าทายที่แทบทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ของประเทศ ทั้งนี้ประเทศพัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยประเทศ
ในแถบยุโรปส่วนใหญ่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตามมาด้วยหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย โดยที่ประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนของผู้สูงอายุใกล้เคียง
กับประเทศไทยและแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเตรียมแผนรับมือกับความท้าทายดังกล่าวตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ยังคง
ต้องเผชิญกับปัญหาการมีบุตรน้อยลงและผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังมากขึ้น ส่วนประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีแผนรองรับที่เป็นรูปธรรมและผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีฐานะยากจน ขณะที่
ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าสู่สังคมสูงอายุมานานและขณะนี้มีประชากรวัยตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปถึงประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งหมดกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มที่และเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุเป็น
สัดส่วนสูงโดยในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศญี่ปุ่นแซงหน้าไปมาก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
ม.ป.ป.) นอกจากนั้น ประเทศญี่ปุ่นยังมีระบบบ านาญแห่งชาติเป็นระบบ ขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมประชาชนช่วง
วัยท างานทุกคน รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยออกกฎหมายห้ามก าหนดข้อจ ากัดทางอายุ
เป็นเงื่อนไขในการจ้างงานพร้อมน าระบบการจ้างงานต่อเนื่องหลังเกษียณมาใช้ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
มองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศต้นแบบที่ดีส าหรับประเทศในเอเชียที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ่นใน
การปรับตัวและรับมือกับความท้าทายในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย, 2561) ขณะที่ในภูมิภาค
อาเซียนซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ทุกประเทศล้วนมีแนวโน้มของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นกัน โดยในพ.ศ. 
2559 (ตารางที่ 1) พบว่ามีประเทศสมาชิก 3 ประเทศได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 
(ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ร้อยละ 16.5) และประเทศ เวียดนาม (ร้อยละ 10.7) 
ส าหรับประเทศที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 9.5) 
ประเทศเมียนมา (ร้อยละ 9.2) (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 2561) อย่างไรก็ตาม จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรดังกล่าว ส่งผลให้ผู้น าระดับโลกในภูมิภาคต่าง ๆ รวมไปจนถึงนักธุรกิจ
และนักลงทุนในภาคธุรกิจต่างให้ความสนใจและได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ด้าน
ประชากรเพ่ือน าไปสู่การวางแผนก าหนดแนวทางเพ่ือลดผลกระทบตลอดจนก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่
จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากรได้เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

จากสถิติข้างต้นจะพบว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศ 
อ่ืนๆ ตามมาด้วยประทศอิตาลี ประเทศยอรมันและประเทศสวีเดนก็พบว่าหลายประกาศได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม สะท้อนให้เห็นว่า
นับจากนี้ไปสังคมผู้สูงอายุจะกลายเป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่นที่ก าลังเผชิญปัญหาดังกล่าวอย่างหนักในขณะนี้ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าลังพยายามสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและกระตุ้นเตือนให้ทั่วโลกรีบรับมือด้วยการเผยแพร่ข้อเท็จจริงโดยสังเขปไว้ 10 ประการ 
คือ 

1. ปัจจุบันจ านวนประชากรผู้สูงอายุของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจ านวนประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจาก 900 ล้านคน ในปี 2015 เป็น2000 ล้านคน ในปี 2050 จากร้อยละ 12 เป็น
ร้อยละ 22 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด 
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2. มีหลักฐานยืนยันน้อยมากว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้มีสุขภาพดีกว่าคนรุ่นพ่อแม่ และสัดส่วนของ 
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศที่มีรายได้สูงที่ต้องการความช่วยเหลือในการท ากิจวัตรหลักประจ าวันลดลงเพียง 
เล็กน้อยในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา 

3. ความเสื่อมโทรมทางสุขภาพที่ปรากฏมากที่สุดในผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่โรคติดต่อ โดยผู้สูงอายุใน 
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและต่ า มีแนวโน้มว่าจะประสบภาวะด้านโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าประเทศร่ ารวย โรค
ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเรื้อรังเกี่ยวกับ ปอด และโรคที่
เป็นสาเหตุท าให้สมรรถภาพร่างกายเสื่อมลอยคือ ปวดหลังปวดคอ ซึมเศร้า เบาหวาน สมองเสื่อม ข้อเสื่อม 

4. ในเรื่องของสุขภาพไม่มีผู้สูงวัยที่เป็นตามแบบฉบับ โดยที่ความชราจะมีความสัมพันธ์กับอายุของ 
คน ๆ นั้นก็จริงแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยคนสูงอายุวัยแปดสิบปีบางคนยังคงมีลักษณะทางกายภาพและจิตใจ
ใกล้เคียงกับคนวัยยี่สิบหลาย ๆ คนในขณะที่บางคนก็อาจมีสุขภาพที่เสื่อมถอยตั้งแต่อายุยังน้อย 

5. สุขภาพดีในผู้สูงอายุไม่ได้เกิดจากการสุ่มแม้ว่าตัวแปรด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมักมาจากกรรมพันธุ์
แต่ในกรณีส่วนใหญ่มักเกิดจากการสภาวะแวดล้อมทางร่างกายและจิตใจตลอดจนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

6. การเหยียดอายุในปัจจุบันกล่าวได้ว่าแผ่ขยายมากกว่าการเหยียดทางเพศและผิว ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ การมีอคติเหล่านี้ส่งผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคุณภาพของสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลที่อาจจะเสื่อมถอยลง 

7. ในการด าเนินงานเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ครอบคลุมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดพ้ืนฐานใน
การยกระดับเรื่องสังคมสูงอายุ 

8. ระบบสุขภาพจ าเป็นต้องท าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรสูงอายุโดยมีการดูแลแบบ
ที่มีผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและบูรณาการตลอดจนการคงไว้ซึ่งศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุซึ่ง
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าระบบสุขภาพทั่วโลกยังคงไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ 

9. ในศตวรรษ 21 ทุกประเทศต้องมีระบบบูรณาการในการดูแลรักษาพยาบาลระยะยาว 
10. การเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยสุขภาพท่ีดีเป็นเรื่องของทุกระดับทุกภาคส่วนของภาครัฐบาลยกตัวอย่าง

เช่นการมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการจ้างงานให้มีความหลากหลายด้าน
อายุ การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและระบบคมนาคมที่ปลอดภัยตลอดจนการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุยากจน ทั้งนี้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมากขึ้นเพ่ือการไปสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (WHO, 2017) 

จากแนวทางที่องค์กรอนามัยโลกได้ให้ไว้นับว่าเป็นแนวทางที่ส าคัญที่ทางภาครัฐจะต้องตระหนัก
ยอมรับ และพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่สม่ าเสมอเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนั้นส าคัญมากถ้าผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนได้เองได้มากเท่าไหร่จะท าให้สามารถ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินและยังสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย 

แนวทางการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่านโยบายต่าง ๆ ที่ต่างประเทศนิยมน ามาใช้เพ่ือเป็น

แนวทางเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและอาจจะเป็นประโยชน์ต่อไทยสามารถสรุปดังนี้ 
1. การขยายอายุเกษียณ เป็นนโยบายที่สามารถท าได้ในระยะสั้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถาวร โดย

จากงานศึกษาของ Ariyasajakorn and Manpasat (2014) พบว่าสามารถเลื่อนผลกระทบต่อการชะลอตัว 
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ของเศรษฐกิจไทยออกไปได้ประมาณ 10 ปี ทั้งนี้ หลายประเทศใช้นโยบายนี้เพ่ือเพ่ิมจ านวนคนวัยท างาน ซึ่ง
ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศสิงคโปร์เพ่ิมอายุเกษียณจาก 65 เป็น 67 ปี และ
ประเทศเกาหลีใต้จะขยายอายุเกษียณจาก 55 เป็น 60 ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้
จนถึงอายุ 65 ปีจากเดิมเพียง 62 ปี ภายใน พ.ศ. 2568 

2. การสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นนโยบายที่สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่ง
ส าหรับประเทศสิงคโปร์รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้ท างานต่อพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่า
ลูกจ้างต้องเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเท่านั้น อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวยังคงไม่ครอบคลุมส าหรับกลุ่มที่
ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ ทางการยังให้สินสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้เอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุด้วย เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุโดยจัดตั้งองค์กร " Silver Human 
Resource Center” เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุได้ท างานช่วงเวลาสั้นลงหรือท างานที่เบาและง่าย ส าหรับประเทศ 

ไทยภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงวัย (Smart Job Center) เพ่ือส่งเสริมให้มีงานท าและมี
รายได้เพ่ิมขึ้นในขณะเที่ยวกับรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่จ้างผู้สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ซึ่งต้องมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตามแรงงานสูงอายุกลุ่มนี้มีเพียง 3 แสนคน หรือร้อยละ 2.9 ของ
ผู้สูงอายุทั้งประเทศนโยบายนี้จึงเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือแรงงานเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยไม่ได้สนับสนุน
ให้มีการน าทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างท่ีหลายประเทศท า 

3.การเพ่ิมทักษะและจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงานขึ้นอีกนโยบายที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การหารายได้และยกระดับผลิตภาพของแรงงานในระยะยาวซึ่งสามารถท าได้ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบตลอดช่วงอายุ ซึ่งโดยมากมักได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น “Senior Work 
Program” ในประเทศญี่ปุ่น และ “Skill Future Program” ในประเทศสิงคโปร์ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนา 
ทักษะเพ่ิมเติม ควบคู่กับการจัดหาทุนที่เหมาะสมให้แก่แรงงานส าหรับประเทศไทยขณะนี้ภาครั ฐมีโครงการ
ฝึกอบรมแรงงานสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นและมีการคุ้มครองทางสังคม
ให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต นับว่าเป็นอีกหนึ่งความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยที่
ภาครัฐมีส่วนส าคัญในการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงการ
จัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้หลังวัยเกษียณผ่านการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพนอกจากนี้เอกชนก็มีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ เช่น ประเทศเกาหลีใต้และประเทศ
ญี่ปุ่นที่คิดค้นหุ่นยนต์ส าหรับคนสูงอายุรวมทั้งการการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกคน
สามารถใช้ร่วมกันได้ ส าหรับประเทศไทยยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ค่อนข้างจ ากัดส่วนใหญ่จะเป็น
โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ที่อยู่ไกลจากบ้านท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากมีความยากล าบากใน
การเข้าถึงสวัสดิการจากส่วนกลาง 

5. การมีส่วนร่วมและประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นอีกแนวทางที่
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดจากประเทศสิงคโปร์ที่มีแผนนโยบายแห่งชาติเพ่ือรองรับสังคม 
สูงอายุ โดยเริ่มวางแผนเตรียมตัวมานานกว่า 50 ปี และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายที่มี
ทิศทางสอดคล้องกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญอย่างมากที่ประเทศไทยต้องพัฒนาต่อไป
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ทั้งระบบบ านาญและต้องยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายด้านแรงงานซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปยังภาระ
การคลังในการดูแลสวัสดิการและรักษาพยาบาลอีกด้วย (ธนภรณ์ จิตตินันทน์ และณัคนางค์ กุลนาถศิริ, 2560) 

สถานการณ์สังคมการเกิดในประเทศไทย 
สังคมไทยมีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2482 - 2488) ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ “การเปลี่ยนผ่านทางประชากร” โดยเริ่มจากการลดลง 
อัตราตายอันเป็นผลจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขบวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และ

ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท าให้อัตราตายลดลงอย่างรวดเร็ว และ“อายุคาดเฉลี่ย” 
ของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่ท าให้อัตราเพ่ิมประชากรไทยสูงมากและจ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิดแรงกดดันอันน าไปสู่นโยบายการวางแผนขนาดครอบครัวใน
ระดับชาติที่มีประสิทธิผล จนครอบครัวมีขนาดเล็กลงในเวลาอันสั้นแต่ในปัจจุบันภาวะเจริญพันธุ์โดยรวมของ
คนไทยได้ลดลงมาจนถึงจุดที่ต่ ากว่าระดับทดแทนแล้ว กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้โครงสร้างอายุของ
ประชากรเปลี่ยนไป จากที่เคยเป็นประชากรเยาว์วัยเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา กลายเป็นประชากรสูงวัยใน
ปัจจุบัน อันเป็นจุดเปลี่ยนทางประชากรครั้งส าคัญอีกจุดหนึ่งในสังคมไทย คือ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งหมดนี้
เกิดข้ึนขนานไปกับกระแสการย้ายถิ่นที่เข้มข้นและซับซ้อน 

 
จากภาพการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อโครงสร้างประชากร คือ ประชากรในวัยแรงงานอายุ 

15-59 ปีจะลดลงจาก 43 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 40.7 ล้านคนในอีก 10 ปี และ 35.1 ล้านคนในปี 2583 
ส่งผลให้อัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ลดลงจาก 5.1:1 ในปี 2553 เหลือเพียง 1.7:1 
เมื่อถึงปี 2583 อันจะกระทบกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
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ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยถึงปัจจัยที่ท าให้การเกิดใหม่ลดลงมาจาก 
1. ปัจจัยด้านทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการครองโสดนานขึ้น 

และมีบุตรช้าลง เพราะให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อ การท างาน รวมถึงการซื้อรถและบ้านเป็นอันดับต้นๆ 
อีกท้ังท าให้ไม่มีอิสระ 

2. ปัจจัยด้านสุขภาพ จากการส ารวจมารดาและทารกแรกเกิดทั่วประเทศ พ.ศ. 2551-2552 พบว่าคู่
สมรสมีบุตรยากสูงถึงร้อยละ 11 แม้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะก้าวหน้า แต่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่
สามารถเบิกจ่ายได้จากระบบประกันสุขภาพ 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554 
พบว่าค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี เป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท และมากกว่า
ร้อยละ 15 ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไทยที่มีเดือนละ 25,194 บาท โดยไม่ได้รวมส่วนที่รัฐอุดหนุนหรือ
สนับสนุนผ่านมาตรการต่างๆ 

4. ด้านสังคม ผู้หญิงไทยจบการศึกษาสูงขึ้น ท างานนอกบ้านมากขึ้น ท าให้การแต่งงานและมีบุตร   
ช้าลง โดยจากรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีบุตรเพ่ิมขึ้น 3 
เท่าในช่วงปี 2530-2556 อีกทั้งการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2552 พบว่าผู้หญิงที่สมรสแล้วต้อง
สละเวลาในชีวิตประจ าวันของตนเองมากกว่าผู้ชายที่สมรสแล้วถึง 2 เท่า เพ่ือดูแลสมาชิกในครอบครัวและ
จัดการงานบ้าน (BLT Bangkok, ออนไลน์) 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแล้วกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยัง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวและ
การแต่งงานเริ่มเปลี่ยนไป สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ท าให้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านรูปแบบและเวลาในการเริ่มต้นสร้างครอบครัว การด ารงและการสืบทอดครอบครัว รวมถึงการปรับ
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงครอบครัว 
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อกันและกัน ตัวอย่างเช่น การวางแผนครอบครัวเพ่ือจ ากัดภาวะเจริญ
พันธุ์ หรือการชะลอการแต่งงาน อาจเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมสูงขึ้นของจ านวนประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันการมีครอบครัวขนาดเล็กอันเนื่องมาจากการวางแผนครอบครัว 
และการชะลอการแต่งงานนั้นส่งผลต่อรูปแบบ บทบาท และการท าหน้าที่ของครอบครัวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวจึงไม่อาจแยกจากกันได้ 

จากการที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้นท าให้โครงสร้างประชากรมี 
สัดส่วนและจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนในขณะที่วัยท างานและวัยเด็กลดลงรูปแบบโครงสร้างอายุในประเทศไทย ที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้ ท าให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การขาดแคลนแรงงาน 
สวัสดิการประกันสังคมและสุขภาพ ท าให้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากประสบการณ์ใน
ต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ถึงแม้มีนโยบายให้ประชากรมีลูกมากขึ้น แต่ยากที่จะท าให้ภาวะเจริญพันธุ์เพ่ิมขึ้น
ได้อย่างมีนัยส าคัญ (Sano & Yasumoto, 2014) ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีนโยบายเพ่ิมจ านวนการเกิด      
มีเพียงมุ่งให้การเกิดของเด็กทุกคนต้องเป็นการเกิดที่ต้องการและปลอดภัย เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและเน้น
ไปที่การเพิ่มคุณภาพของประชากร (Prasartkul, Vapattanawong & Thongthai, 2011) 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและครอบครัวมาโดยตลอดและก าหนดให้การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว
ต่อสังคมไทย เป็นกลุ่มงานวิจัยหลักกลุ่มหนึ่งของสถาบันฯ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การผลิตองค์ความรู้ด้าน
ประชากร ครอบครัว และสังคม ที่อยู่บนฐานของการวิจัย เพ่ือถ่ายทอดไปสู่สาธารณะและผู้ก าหนดนโยบาย 
ให้เกิดความเข้าใจและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ประเด็นงานวิจัยในขอบข่าย  
ความสนใจของกลุ่มงานวิจัยนี้ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และส่วนที่เป็น
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางครอบครัว 

สถานการณ์สังคมการเกิดในต่างประเทศ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องของสังคมการเกิดและสังคมผู้สูงอายุในต่างประเทศจะสังเกตุเห็นได้ว่า

ประเทศพัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยประเทศในแถบยุโรปส่วน
ใหญ่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ประชากรในประเทศนั้น
ลดลงมีหลายปัจจัยที่ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นเกิดความรู้สึกตระหนักต่อสถานการณ์ทางประชากรของประเทศ
โดยเฉพาะการที่ประชากรลดลงข้อมูลที่จะน าเสนอจึงเปนการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางประชากรที่ส่งผลต่อ
การลดลงของประชากรที่รวมถึงสถานการณ์ที่เด็กเกิดน้อยลง ผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้นตลอดจนการลดลงของ
คนวัยแรงงานที่มีแนวโน้มวาจะลดลงอย่างมากในอนาคต 

แนวทางการรับมือกับสังคมการเกิดในต่างประเทศ 
การก าหนดนโยบายของประเทศญี่ปุ่นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่

ประสบปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ต่ ากว่าระดับทดแทนมาเป็นระยะเวลาหลายปีและคนญี่ปุ่นรับรู้ถึงภาวะเจริญ
พันธุ์ที่ต่ ามากนี้เช่นกัน นอกจากนี้ผลของภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้จึงท าให้ญี่ปุ่นเป็น
ประเทศแรกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (super - aged society) ตามนิยามที่องค์การสหประชาชาติได้
ก าหนดไว้ คือ ประเทศใดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมดใน
ประเทศนั้นให้ถือว่าประเทศนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ด้วยความกังวลต่อปัญหาโครงสร้างประชากร
ที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงเป็นระยะเวลานานและแนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ประเทศญี่ปุ่นก าลังเผชิญหน้า
กับปัญหาสังคมสูงวัยท าให้บุคลากรในประเทศที่อยู่วัยท างานมีจ านวนลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคั่ง
ของประเทศในอนาคตอันใกล้ ด้านนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเสนอให้มีการรับ
แรงงานจากต่างประเทศเข้ามาอุดช่องว่างแรงงานในประเทศ และเตรียมเสนอให้บริษัทในประเทศอนุญาตให้
พนักงานท างานได้จนถึงอายุ 70 ปี เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื้อรังซึ่งบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
“เราต้องเร่งด าเนินการนโยบายส าคัญที่ไม่ผูกติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ” อาเบะกล่าวถึงแผนปฏิรูปการจ้าง
งานเมื่อไม่นานนี้ โดยแผนดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติภายในเดือนนี้ นอกจากนั้น รัฐบาล
จะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยการให้แรงงานสามารถท างานพิเศษและประกอบอาชีพที่ 2 ได้ง่ายขึ้น โดย
จะมีการยื่นแก้ไขกฎหมายแรงงานต่อรัฐสภาภายในปีหน้า อีกกลยุทธ์หนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นคือ จะยกเลิกค าสั่ง
แบนธุรกิจแชร์รถ เพ่ือรับประกันการเข้าถึงทางเลือกการขนส่งส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล เช่นเดียวกับ
ลดภาระของคนขับรถในภาคอุตสาหกรรมที่ก าลังขาดแคลนคน ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าระบบเงินบ านาญของ
ญี่ปุ่นจะไม่มากพอที่จะท าให้ความเป็นอยู่ของคนวัยเกษียณมั่นคงในระยะยาวได้ ท่ามกลางสังคมที่มีผู้สูงอายุ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1578 

มากขึ้นสภาซึ่งดูแลระบบบ านาญของญี่ปุ่นจึงเรียกร้องให้ประชาชนวางแผนการเงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณ
อย่างรอบคอบ (กรุงเทพธุรกิจ,ออนไลน์) 

'โทโมมิ อิเนดะ' สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น กล่าวว่า     
การหดตัวลงและการสูงอายุขึ้นของประชากรเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศก าลังเผชิญหน้า    
ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 3 ของโลกในงานสัมมนาด้านการลงทุนของเครดิตสวิสที่
ฮ่องกง เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ 2562 ที่ผ่านมา อิเนดะ กล่าวว่า ผลจากสถิติแสดงให้เห็นว่าจ านวน
ประชากรในวัยท างานของญี่ปุ่นจะลดลงราวร้อยละ 1.1 ภายใน 50 ปี ข้างหน้า แรงงานต่างชาติเท่ากับ
ทางออกรัฐบาลของนายอาเบะ ซึ่งบริหารประเทศมากว่า 6 ปี มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาประชากรสูง
วัยด้วยมาตรการหลายอย่าง อาทิ มาตรการปลอดภาษีและแรงจูงใจอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมการพัฒนางานวิจัย และ
การลงทุนด้านการเงินทั้งยังมีความพยายามในการสร้างโอกาสให้กับแรงงานเพศหญิงและผู้สูงอายุ แม้จะมี
มาตรการในการกระตุ้นต่าง ๆ การขาดแคลนแรงงานก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในญี่ปุ่น อิเนดะ กล่าวว่า ทางออก
ที่ได้ผลมาท่ีสุดในขณะนี้คือการเปิดรับแรงงานต่างชาติผ่านกฎหมายใหม่ที่มีการประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขแรงงานต่างชาติอาจสูงถึง 350,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า แต่แท้จริงแล้ว
มีชาวต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นจ านวนมากมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เข้ามารูปแบบของนักเรียน เข้ามาฝึกงาน
หรือคนท่ีเข้ามาในประเทศแบบปราศจากวิซ่าที่เหมาะสม ซึ่งน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์แต่กฎหมายใหม่
ที่ออกมาจะเข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปในเวลาเดียวกัน (Voice online, 2562) 

จากแนวทางการรับมือกับสังคมการเกิดในต่างประเทศนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศที่น ามาเป็นตัวอย่างคือ
ประเทศญี่ปุ่นเพราะประเทศนี้มีจ านวนประชากรที่สูงอายุเติบโตมากที่สุดและมีจ านวนการเกิดของประชากร
น้อยซึ่งประเทศนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมท าให้ประชากรในประเทศถึงแม้จะสูงอายุแต่เป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพสามารถท างานได้แม้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือข้อกฎหมายในการพัฒนา
ประเทศ 
 

บทสรุป 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเกิดปัญหาสังคมผู้สูงอายุและสังคมการเกิดของ

ประชากรในประเทศนั้นลดลงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากข้อมูลข้างต้นนั้นสังคมผู้สูงอายุและ
สังคมการเกิดมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลระหว่างสังคมผู้สูงอายุและสังคมการเกิดไปพร้อม ๆ กันโดยที่จะเน้น
ประชากรเป็นหลักในการสร้างความสมดุลนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
และอัตราการเกิดของประชากรลดลงเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศ ได้แก่ การก าหนด
นโยบายและแผนที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นประชากรผู้สูงอายุ ประชากรวัย
ท างาน ประชากรวัยเด็กให้ดีขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอนโยบายในการสร้างความสมดุลให้กับสังคมผู้สูงอายุ
และสังคมการเกิดทีป่ระสบความส าเร็จในหลากหลายประเทศไว้ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายขยายอายุเกษียณ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้และได้ใช้ประสบการณ์และศักยภาพอย่างเต็มที่ 
รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยเพ่ือให้แรงงานที่มีอายุมากให้สามารถพ่ึงตนเองได้หลาย
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ประเทศใช้นโยบายนี้เพ่ือเพ่ิมจ านวนวัยท างานซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจของไทย
ออกไปประมาณ 10 ปี และสามารถท าได้ในระยะสั้น 

2. นโยบายสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุและจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน ช่วยสร้างงาน
และเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทางภาครัฐควรออกแบบสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือเอ้ือให้แรงงานสูงอายุและ
แรงงานหญิงได้มีโอกาสในการท างานมากขึ้น 

3. นโยบายเพิ่มทักษะและเสริมทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน ภาครัฐออกแบบนโยบายส่งเสริมทักษะทั้งใน
รูปแบบการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานและรูปแบบการเรียนรู้ที่เจาะจงทักษะเฉพาะด้านเพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในสาขาต่างๆโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะเพ่ิมเติมควบคู่กับการจัดหางานที่
เหมาะสมให้แก่แรงงาน 

4. นโยบายส่งเสริมให้ผู้หญิงท างานมากขึ้น เพ่ือรองรับภาวะตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงและลด
ช่องว่างระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิง เช่น การเติบโตในอาชีพการงานหรืออัตราค่าจ้างที่แตกต่างกัน
เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและลดรายจ่ายแก่ประชาชน 

5. นโยบายสร้างแรงจูงใจแก่แรงงาน ระบบประกันสังคมและสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญที่ดียังมี
บทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าท างานจะช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้ของประชากรผู้สูงวัย การก าหนด
รูปแบบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

นอกจากนโยบายต่าง ๆ แล้วการยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างระบบการคมนาคมในเมืองให้มี
ประสิทธิภาพ การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมความปลอดภัยของสังคม นโยบายเพ่ือการสร้าง
ครอบครัวที่มีคุณภาพและเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรในประเทศควรมุ่งเน้นไปที่นโยบายของครอบครัวเพ่ือการ
แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว ทั้งในรูปแบบแรงจูงใจด้านภาษีหรือนโยบายทางการเงินอ่ืน ๆ หรือ
การจัดสวัสดิการเพ่ือให้ครอบครัวตัดสินใจจะมีบุตรได้มากขึ้นการส่งเสริมการมีบุตรมีทั้งหมด 5 ประการ
ประการแรก คือ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมวันลาคลอดของแม่แบบได้ค่าจ้าง ประการที่สอง คือ 
การมีนโยบายเพ่ือให้พ่อมีส่วนร่วมในการดูแลลูกเป็นการส่งเสริมบทบาทของพ่อและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในครอบครัว และเป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม ประการที่สาม คือ เพ่ิมการลาเพ่ือ
ดูแลบุตรให้เป็นสิทธิในการลารูปแบบหนึ่ง นอกจากการลากิจ เช่น การลาอาจใช้ในกรณีลูกเจ็บป่วย หรือต้อง
ไปร่วมกิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น ประการที่สี่ คือ การจัดบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กหรือการให้เงินชดเชยเพ่ือการ
เลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวที่ไม่มีคนช่วยเพ่ือเลี้ยงดูลูกที่บ้าน เช่น ปู่ย่า ตายาย จะเป็นมาตรการที่ส าคัญที่
ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กนอกจากความสะอาดและความปลอดภัย ควรต้องมีกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วย ในกรณีต้องไปใช้บริการของเอกชนรัฐควรมีมาตรฐานทางการเงินเพ่ือชดเชย
มาตรการนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัวได้และช่วยให้ผู้หญิงสามารถกลับมาท างานได้เต็มที่มาก
ขึ้น ประการที่สุดท้าย คือ จัดตั้งกองทุนครอบครัว เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว กองทุน
นี้ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว จากการจัดสวัสดิการทั้งห้าประการ
นี้อาจเป็นแนวทางในการช่วยส่งเสริมการมีบุตรของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรในประเทศให้มีคุณภาพที่ดี
อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

ไก่สายพันธุ์พื้นเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เลี้ยงไว้เพ่ือเข้าแข่งขันการต่อสู้ และเลี้ยง
เพ่ือความสวยงาม ไก่ชนสามารถแบ่งออกเป็น 10 สายพันธุ์แต่ส าหรับบางคนก็เลี้ยงไว้เพ่ือการฆ่าแถมน าเนื้อมา
ท าเป็นอาหาร ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความผูกพันกับสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณใน
ประวัติศาสตร์ราชส านักยุคสุโขทัยก็มีปรากฏหลักฐานการเลี้ยงไก่ชนอย่างแพร่หลายส าหรับไก่ชนในปัจจุบันนี้ 
นอกจากจะเลี้ยงไว้เข้าแข่งขันการต่อสู้แล้ว บางกลุ่มก็ยังน ามาฆ่าเพ่ือท าเป็นอาหารด้วยเมื่อมันต่อสู้แพ้ ตาม
ชนบทคุณสามารถเห็นการเลี้ยงไก่ประเภทนี้ได้ทั่วไป ตามวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรม แต่ผู้คนบางกลุ่ม
โดยเฉพาะชาวพุทธ เชื่อว่า กีฬาชนไก่เป็นกีฬาโหดร้ายทารุณ ทรมานสัตว์ เช่นเดียวกับกีฬาชนวัว และกีฬา
ปลากัดส าหรับผู้สนใจกีฬาประเภทนี้ ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางของการหารายได้ ให้กับครอบครัวหรือเป็นอาชีพ
เสริมได้ อย่างไรก็ดีหรือจะหาความรู้ในการพัฒนาทั้งฝีมือเลี้ยงของคนและฝีมือการต่อสู้ 
 
ค าส าคัญ : ไก่สายพันธุ์พื้นเมือง   
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Abstract 

The native chicken breed is divided into two types that are a fighting cock and a 
fancy chicken for backyard. For the fighting cock, it is divided into ten species. Someone 
keeps it in order to be a food. It is one kind of pets that bound up on Thai social since the 
old days in history that it was appeared an evidence of widespread fighting cock culture at 
the royal court in the Sukhothai era.  
 Nowadays, the fighting cock culture is done not only to fight but also to kill as a food 
in some group of the herdsmen if their cocks lose in the battle. It is commonly seen the 
fighting cock in the country according to the life style of an agricultural society. For some 
people, especially the Buddhist believes that a cockfighting is a cruel sport. It is a torment of 
animal as well as a bullfighting and a fighting fish fighting. To whom may be interested in this 
sport, it is another way to earn money to support a family or it can be a part-time job. And it 
is also the way to seek for the development of both fighting cock culture skill and 
cockfighting skill.          
 
Keyword : The native chicken breed            
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บทน า 
ไก่ชน เป็นไก่ที่ก าเนิดและพัฒนามาจากไก่พันธุ์พ้ืนเมืองที่เรียกว่า ไก่อู โดยปกติไก่อู จะมีนิสัยใจคอ

แตกต่าง ไปจากไก่สายพันธุ์อื่น ไก่อูเป็นไก่ที่มีหลายสี มีขนาดใหญ่แต่ปราดเปรียว แข็งแรง มีนิสัยเป็นนักสู้ บิน
เก่งและทรหด มนุษย์เห็นเป็นความสนุกสนาน จึงจับไก่มาเลี้ยงให้ชนกันกลายมาเป็นการชนไก่ในปัจจุบันสาย
พันธุ์ของไก่ชน แบ่งตามลักษณะสีของล าตัวและถิ่นก าเนิด เนื่องจากไก่ชนมีการพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่
พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น ท าให้มีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าสายพันธุ์ของไก่ชน ราว
ปี พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พ้ืนเมือง (ไก่ชน) เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์
ประวัติไก่พ้ืนเมืองไทยสนับสนุนให้มีการรับรองและก าหนดมาตรฐานสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทยตามหลักวิชาการ 
(บัญญัติ และ มนต์ชัย, 2555) 

ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไก่ชนพ้ืนบ้านมีความนิยมเพ่ิมขึ้นและมีการ
เผยแพร่วิธีการเลี้ยงและการซื้อขายไก่ชนหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความ
นิยมจากผู้ที่สนใจเป็นจ านวนมากจนเป็นช่องทางในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนพ้ืนบ้านเพ่ือเป็นอาชีพและ
รายได้เสริม ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงไก่ชนพ้ืนบ้าน 
ดังนั้นบทความนี้ผู้เขียนจึงต้องการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ไก่ชนพ้ืนบ้านสายพันธุ์และการ
เจริญเติบโตเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบกับการอธิบายถึงตลาดของไก่ชนพ้ืนบ้านและราคาไก่พ้ืนเมืองในช่วง
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการเพาะเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน 

 
ประวัติไก่ชนพื้นบ้าน 

ไก่พ้ืนเมือง นับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีคุณลักษณะเด่น
มากมาย ไม่ว่า การมีเนื้อคุณภาพดี รสชาติอร่อย ไก่ตัวเมียมีความสามารถในการฟักไข่ ปรับตัวได้ในสภาพขาด
แคลนอาหารในหมู่บ้าน บินหนีศัตรูได้ และต่อสู้ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี ฯลฯ ซึ่งคุณลักษณะดีเด่นเหล่านี้ เป็น
คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ไก่พ้ืนเมืองของไทยมีการเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไปตาม
หมู่บ้านของเกษตรกร ซึ่งจ าแนกตามลักษณะ ภายนอกและสีขน แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มไก่พ้ืนเมืองในชนบท
หมู่บ้านต่าง ๆ มีหลากหลายพันธุ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง และไก่ชน โดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ไก่
พ้ืนเมืองในหมู่บ้านจะเป็นสายพันธุ์ไก่ชน 

 
การผลิตลูกไก่โดยเทคโนโลยีการผสมเทียม 
การผสมเทียมในสัตว์ปีกมีประโยชน์ดังต่อไปนี้(สุรชัย, 2530; สุจินต์, 2532) 

1) ช่วยให้ประหยัดการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ลง ประมาณ 3-5 เท่าของจ านวนพ่อพันธุ์ที่จะต้องเลี้ยงดูในกรณี 
ที่ใช้วิธีผสม พันธุ์ตามธรรมชาติและถ้าท าการเจือจางน้ าเชื้อสามารถใช้ผสมแม่พันธุ์ได้จ านวนมากขึ้น กว่าการ
ผสมแบบธรรมชาติ 

2) ท าให้ประหยัดโรงเรือนและพ้ืนที่เลี้ยงดูฝูงผสมพันธุ์ลง เนื่องจากการผสมเทียมจะแยกพ่อพันธุ์และ 
แม่พันธุ์เลี้ยงไว้ใน กรงตับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์ โดยใช้โรงเรือนผสมพันธุ์และการผสมเทียมใน 
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ระบบการเลี้ยงแบบขังกรง ท าให้อัตราการฟักออกเป็นตัวของไก่ และยังมีส่วนช่วยในการดูแลสัตว์แต่ละตัวดี
ขึ้น การเก็บบันทึกสมบูรณ์ขึ้น 

3) เป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ่อพันธุ์ที่ได้ผ่านการ
ทดสอบมาแล้ว ว่าจะให้ลูกที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศ เช่น เจริญเติบโตรวดเร็ว ไข่ดก มีตับไข่หลายฟอง เช่น ไก่ไข่  
พ่อพันธุ์ที่ว่าจะมีอยู่น้อยตัว การรีดน้ าเชื้อและใช้วิธีการผสมเทียม จะท าให้การขยายพันธุ์ ดังกล่าวเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่ง 

4) ช่วยแก้ปัญหากรณีที่ในฤดูกาลที่การผลิตต่ าความสมบูรณ์พันธุ์ต่ าในฝูง หรือเพราะสาเหตุจากโรค
โดยท าการ ผสมเทียม 
 
แนวทางการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุน 

ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ที่พบเจอบ่อย และหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านของ
อาหารไก่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือลดต้นทุน เนื่องจากอาหารเป็นส่วนจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์ แต่หากเราสามารถที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ จะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีก าไรจากการเลี้ยงมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งง่ายต่อการจัดหาอีกด้วย เนื่องจากอาหารเหล่านี้สามารถหาได้ในท้องถิ่น และการใช้อาหารแบบ
ลดต้นทุน เป็นแนวทางที่ดีในการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ต่อไปได้ (หมู่บ้านการผลิตไก่พ้ืนเมืองครบวงจร ปี 2559 
ปีที2่)การให้อาหารควรให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อกระตุ้นการอยากกินอาหาร เพราะให้เยอะไปไก่จะถ่ายมูลใส่ 
อาหารสกปรกไม่น่ากินอาหารธรรมชาติ ได้แก่ ปลวก ฝักข้าวโพด กล้วยสุก แมลงทุกชนิด ข้าวเปลือก หญ้า
อ่อนสด หนอนแมลงวันจากขี้หมู  มันส าปะหลัง หยวกหมัก กากมะพร้าว กากถั่วเหลือง ต้นกล้วย เศษอาหาร
จากในครัว(หมู่บ้านการผลิตไก่พ้ืนเมืองครบวงจร ปี 2559 ปีที2่) 
  
มูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่ชนในประเทศไทย 

วงการไก่ชนได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวเลขสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมืองไทย เท่าที่จะรวบรวม
มาได้ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงไก่ชนราว 2.6 ล้านคน เลี้ยงไก่ชน 18,243,877 ตัว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
9,803 ล้านบาท และส่งออกปีละ 60 ล้านบาท ไม่เพียงเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังเผื่อแผ่มาถึง
ประชาชนไก่ชน 1 ตัว กินข้าวเปลือกวันละ 50 กรัม ดังนั้นใน 1 ปี ต้องใช้ข้าวเปลือก 332,950 ตัน คิดที่
ข้าวเปลือกตันละ 10,000 บาท จะต้องใช้ข้าวเปลือกคิดเป็นมูลค่าถึง 3,330 ล้านบาทภาครัฐและคนไทย
บางส่วน ไม่ยอมรับไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เพราะยังติดกับภาพลบเดิม ๆ มองเป็นการพนันและ ทรมานสัตว์
บ้างทั้งที่กฎข้อบังคับหลายเรื่องยังอ้างอิงกฎหมาย ที่ออกมากว่า 60 ปี เช่น บังคับเวลาตีได้แค่ 7 โมงเช้าถึง 1 
ทุ่ม ในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ขึ้นทะเบียนสนามชนก็ยากแสนยากเลยท าให้บ้านเราไม่มีมาตรฐาน
ใด ๆมารองรับ ทั้งสนามชน ฟาร์ม รวมไปถึงซุ้มไก่ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์วงการไก่ชนไทย จึงเป็น
ภารกิจหลักของ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนบ้านไทย ภายใต้การน าของ น.สพ.ชัย วัชรงค์ นายกสมาคมฯ 
ที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไป (26 ธ.ค. 2561ไก่ชนไฉนไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ) 

ตัวอย่างการเลี้ยงไก่ชนเพ่ิมมูลค่าของนายดนัย แจ้งแสง อายุ 48 ปี ชาวนาในพ้ืนที่ ต.ท่าชัย อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท นายดนัยเปิดเผยว่า จะเริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ ซึ่งไก่ชนที่เลี้ยงจะ
ใช้ข้าวคัดพิเศษในการเลี้ยง ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกเอง โดยมีเคล็ดลับการปลูกข้าวเพ่ือเลี้ยงไก่ชนคือ จะต้องไม่ใช้
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สารเคมีเพ่ือให้ได้ข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งจะท าให้ไก่มีความแข็งแรงกล้ามเนื้อและระบบภายในดีกว่าไก่ทั่วไปที่
เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด หรือข้าวที่ปลูกโดยใช้สารเคมีส าหรับไก่ที่เพาะขายนายดนัยบอกว่า จะมี 3 รุ่น คือตั้งแต่
รุ่นลูกเจี๊ยบ ที่จะขายในราคาคู่ละ 1,500บาท ไก่รุ่นที่มีอายุ 6 – 7 เดือนราคาตัวละ 4,000 – 5,000 บาท และ
ไก่ชนเต็มวัยอายุ 10 – 12 เดือน ที่ผ่านการฝึกเชิงในการชนแล้วจะได้ราคาถึงตัวละกว่า 10,000 บาท ตามการ
เจรจาตกลงกับผู้ซื้อซึ่งในแต่ละเดือนนายดนัยมีรายได้ถึงกว่า 20,000 บาท ซึ่งถือว่าดีกว่าการท านา ท าให้ใน
ปัจจุบันนายดนัยเริ่มลดการท านาเพ่ือขายข้าว มาเป็นการปลูกข้าวปลอดสารเพ่ือใช้เลี้ยงไก่ชนขาย ซึ่งเป็น
อาชีพที่รายได้ดีกว่าในปัจจุบัน ซึ่งนายดนัยบอกว่า ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งการเพาะเลี้ยงไก่ชนก็เป็นอาชีพ
ทางเลือกท่ีน่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง(เพาะไก่ชนป้อนกีฬาพ้ืนบ้านท าเงินเดือนละกว่า 2 หมื่น 19 มกราคม 2560) 

 

                     

                    
                      ภาพที่ 1                                                              ภาพที่ 2 

ที่มา: https://www.google.com/search?client 
 
ทั้งนีไ้ก่ชนพันธุ์ไทยมีท้ังหมด 10 สายพันธุ์ ได้แก่ 
 
ภาพที่ 1.1 เหลืองหางขาว                                        ภาพที่ 1.2 ประดู่หางด า 
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ภาพที่ 1.3 เขียวหางด า                                          ภาพที่ 1.4 เทาหางขาว 

                                 
 
ภาพที่ 1.5 นกแดงหางแดง                                     ภาพที่ 1.6ทองแดงหางด า 

                              
 
ภาพที่ 1. 7นกกดหางด า                                        ภาพที่ 1.8 ลายหางขาว 

                    
ที่มา:https://www.cheezebite.com ไก่ชน-พันธุ์ไก่ชน-วิธีล่อ 

 
ภาพที่ 1.9 เขียวเลาหางขาว                                    ภาพที่ 1.10 ประดู่เลาหางขาว 

                        
                   ที่มา:https://www.cheezebite.com ไก่ชน-พันธุ์ไก่ชน-วิธีล่อ 
 
ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมือง  

1) ควรส่งเสริมกีฬาชนไก่โดยใช้กติกาชนไก่สากลที่ใช้วิธีการนับคะแนนในแต่ละยกก าหนดเวลาชน
และพักในแต่ละยกและสวมนวมที่เดือยไก่เพ่ือป้องกันการทรมานไก่ขณะเดียวกันกีฬาชนไก่ยังสามารถเป็น
ตลาดกลางซื้อขายไก่ของเกษตรกรเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และใช้กีฬาชนไก่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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2) ควรส่งเสริมจัดให้มีการประกวดไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์แท้อย่างต่อเนื่อง 
3) ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้อย่างกว้างขวางและจัดท าศูนย์

เรียนรูและสาธิตการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
4) ส่งเสริมการผลิตในระดับครัวเรือนโดยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองร่วมกับระบบเกษตรทางเลือก

จัดท าศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
5) การส่งเสริมกีฬาชนไก่ให้เป็นถือว่าการละเล่นพื้นบ้านของประเทศไทยและจัดให้มีการแข่งขันทั้งใน

ระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค เพื่อเป็นกลยุทธ์ในด้านการตลาด 
6) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
7) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองทั้งในระบบการผลิตในไร่นาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8) ควรส่งเสริมให้ความรู้ตามหลักวิชาการและสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดในไก่พ้ืนเมือง 
9) ควรมีการศึกษาส ารวจพันธุ์/สายพันธุ์ไก่อ่ืน ๆ และน ามาจัดสร้างฝูงพันธุ์ให้ชัดเจนหรืออาจส่งเสริม

ให้มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์อ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน 
10) ควรส่งเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 

มาตรฐานสนามชนไก่ที่รับรองโดยสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย 
4. ของโรค 4.2 มีการดูแลท าความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสนาม ทั้งก่อนและหลังชน

ไก่ทุกครั้ง 
4.3 มีอ่างล้างมือ ในพ้ืนที่ส่วนที่เป็นร้านอาหาร 
4.4 มีระบบการจัดเก็บ และก าจัดขยะที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 

5. ระบบการจัดเก็บข้อมูล 5.1 มีการบันทึกลงทะเบียนซุ้มไก่ที่น าเข้ามาแข่งขันในสนาม 
5.2 มีบันทึก การสุ่มตรวจเชื้อภายในสนาม โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
5.3 มีบันทึกจ านวนคนที่เข้ามาในสนามทุกครั้งที่มีการเปิด ให้มีการชนไก่ 

รายการ ข้อก าหนด 
1. สถานที่ตั้ง 1.1 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1.2 พ้ืนที่ฟาร์มมีรั้วกั้นชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนไก่ชนที่เลี้ยง  
1.3 มีการวาง ผังฟาร์มที่ดี แล้วจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน แล้วเหมาะสม 

2. โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2.1 ต้องสร้างด้วยวัสดุคงทนแข็งแรงง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มี
การระบายอากาศท่ีดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่สามารถป้องกันนก หรือ
พาหนะอ่ืน ๆได้  
2.2 พ้ืนที่ภายใน โรงเรือนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนไก่  
2.3 มีพ้ืนที่นอกโรงเรือนส าหรับ เลี้ยงปล่อยอย่างเพียงพอมีพ้ืนที่หญ้าหรือพืชที่
เป็นอาหารธรรมชาติ 

3. การจัดการฟาร์ม 3.1 มีระบบการจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเลี้ยงไก่  
3.2 มีโปรแกรมท าความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในโรงเรือน แล้วอุปกรณ์การเลี้ยง
อย่างถูกสุขลักษณะ 
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4. การป้องกันและ
ควบคุมโรค 

4.1 มีโปรแกรมการใช้ยาและวัคซีนภายในฟาร์ม และปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ
ตามโปรแกรม  
4.2 มีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะอุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้าออก
ฟาร์ม  
4.3 มีมาตรการป้องกันและควบคุมพาหะน าโรค รวมถึงสัตว์อ่ืน ที่จะก่อความ
เสียหายแก่ไก่ 

ที่มา: สังคมไก่ชนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชน เข้าถึงจากhttps://poenkaichon.com 
 

สรุป 
ไก่พ้ืนเมือง นับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีคุณลักษณะเด่น

มากมาย ไม่ว่า การมีเนื้อคุณภาพดี รสชาติอร่อย ไก่ตัวเมียมีความสามารถในการฟักไข่ ปรับตัวได้ในสภาพขาด
แคลนอาหารในหมู่บ้าน บินหนีศัตรูได้ และต่อสู้ป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีไก่ชนพ้ืนบ้านแบ่งออกได้ 10 สายพันธุ์
ในแต่ละพ้ืนทีป่ัจจุบันมีการเลี้ยงไก่ชนเพิ่มมากขึ้นสังเกตุได้จากมีการขายไก่ชนตามสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปและยังมีการเพาะเลี้ยงไก่ชนโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่โดย
เรียนแบบมาจากธรรมชาติของแม่ไก่และสามารถฟักไข่ไก่ได้ทีละหลายร้อยฟองเพ่ือเป็นการประหยัดพ้ืนภายใน
ฟาร์มของเราอีกด้วยสามารถท าให้เราขายไก่ชนได้เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมเพ่ือสร้างเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
ภายในครัวเรือนและมีข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นการ
ยกระดับไก่พ้ืนเมืองให้ถูกต้องตามนโยบายที่เสนอไปดังนั้นการเลี้ยงไก่ชนพ้ืนเมืองเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ
ในการหารายได้ภายในครัวเรือนและเป็นการยกระดับไก่ชนให้เป็นกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกีฬาไก่ชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
https://poenkaichon.comสังคมไก่ชนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไ-3(สืบค้นเมื่อวันที่23กันยายน2562) 
https://www.thairath.co.thnewssociety1454250 (สืบค้นเมื่อวันที่23กันยายน2562) 
https://www.cheezebite.com ไก่ชน-พันธุ์ไก่ชน-วิธีล่อ(สืบค้นเมื่อวันที่23กันยายน2562) 
http://ird.stou.ac.thdbresearchuploads112บทที%่207.pdf(สืบค้นเมื่อวันที่30กันยายน2562) 
:(Standard ofperfection) หรือเรียกว่า อุดมทัศนีย์ไก่พ้ืนเมือง(บัญญัติ และ มนต์ชัย , 2555) อุดมทัศนีย์ไก่
พ้ืนเมือง 
http://revista-api.com/นิตยสารไก่ชน-อีกหนึ่งนิ/ 
https://news.mthai.comeconomy-news/544931.html 
หมู่บ้านการผลิตไก่พ้ืนเมืองครบวงจร ปี 2559 ปีที2่ 
 
 

https://poenkaichon.comสังคมไก่ชนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไ-3(สืบค้นเมื่อวันที่23กันยายน2562)
http://revista-api.com/นิตยสารไก่ชน-อีกหนึ่งนิ/
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ความคิดเห็นของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพันธ์ 
ต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
นฤนาท นามคันที1, สหภาพ พ่อค้าทอง2 

1หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี,  
2ผู้อ านวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 

1e-mail : namejarrett2@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่ งในศูนย์อาหารของผู้บริ โภค โดยท าการศึกษากับผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยวิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 300 ชุด โดยการน าลิงค์แบบสอบถามไปโพสต์ในเพจร้านอาหาร และวิดีโอแนะน าร้านอาหารใน 
www.youtube.com ร่วมกับการลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จากร้านอาหารตามสั่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต ที่ได้รายชื่อจากการสุ่มรายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขต
บางเขน เขตจตจุักร เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ และเขตบางแค เขตละ 20 ชุด รวมจ านวน 100 ชุด และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และใช้สถิติ    
t-test / ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การทานอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารท าให้ดูดีมีระดับมีรสนิยมมากกว่าการ
ทานอาหารตามสั่งทั่วไป โดยจะให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อบริการ
ร้านอาหารตามสั่ง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจใช้บริการ, ร้านอาหารตามสั่ง
ในศูนย์อาหาร 
  

http://www.youtube.com/
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The Attitude and The Marketing Mix Factors Relating to the Decision 
Making in Thai Food Cooked at Food Center in Bangkok Province 
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2 Director of Master of Communication Arts Program Sripatum University Chonburi Campus, Tell. 081-312-6560 
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Abstract 

 This research  is aims to study attitude and marketing max factor and the decision-
making in thai food cooked at food center. Case study for this research is gathering from 400 
sample from customer in Bangkok and collect data from the questionnaire by online 
questionnaire of the 300 series by adding a link to a questionnaire posted on the restaurant 
page. And recommendations on restaurants www.youtube.com and manual query storage. 
From the restaurant in Bangkok. The number of five districts listed in the random list of 
Bangkok is composed of Bangkhen, Chatuchak, Khet Laksi and Bangkae. 20 sets per region, 
total 100 series. Data analysis from percent, frequency, mean, standard deviation, variance, 
T-teat/ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient. The result of research is the customer 
has attitudes are used of Thai Food Cooked at Food Center is food center is good reputation 
and good taste more than over the other restaurant and place importance marketing mix ; 
The most is Promotion, the second is Process and analyze hypothesis is the attitude for thai 
food cooked at food center and marketing max factor relate to the decision Making in Thai 
Food Cooked with statistical significance level 0.01. 
 
Keywords : The Attitude, The Marketing Mix Factors, The Decision Making, Thai Food Cooked 
at Food Center  
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บทน า 
ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งสามารถพบได้ทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมือง หรือเขต

ชนบทก็ตาม ถ้าหากบริเวณนั้นเป็นเขตชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่ก็จะมีร้านอาหารตามสั่ง เกิดขึ้นตามไปด้วย 
และถึงแม้ว่าร้านอาหารจะเป็นธุรกิจให้บริการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารง ชีวิตประจ าวันของคนไทย ส่งผลให้
มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบในระดับต่ า แต่ก็ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปในกลุ่ม ที่ไม่ใช่เชนร้านอาหาร (Chain Restaurants) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาด กลางและขนาดเล็กต่างก็เผชิญความท้าทายที่หลากหลาย 
(วีระ เจียรนัยพานิชย์, 2561) ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ปี 2561 นี้ มีแนวโน้มการแข่งขัน ที่สูงขึ้น เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างชะลอตัวลง การมี
ร้านอาหารขนาดกลางและ ขนาดเล็กรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเผชิญภาวะต้นทุน
สูงขึ้น รวมถึงการแข่งขันจากอาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน ในปี 2561 นี้ทั้งมีการคาดว่าธุรกิจ
ร้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงร้านอาหาร และร้านอาหารทั่วไป มีมูลค่าตลาดประมาณ 375,000 - 385,000 
ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 4.0 - 6.8 จากในปี 2557 ที่มีมูลค่า 360,600 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2561) 

โดยจากการเติบโตของธุรกิจประเภทการขายอาหารตามสั่งนี้เอง ท าให้ในปัจจุบันได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการด้านอาหารเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารใน
ห้างสรรพสินค้า การสร้างอะเวนิว ที่เป็นแหล่งซื้อสินค้า และให้บริการร้านอาหารต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหารตาม
สั่งโดยตรง ซึ่งร้านอาหารตามสั่งในลักษณะนี้มักจะมีข้อได้เปรียบจากร้านอาหารตามสั่งทั่วไป คือ ความสะดวก
ของการเดินทาง และพ้ืนที่จอดรถ ความสวยงามของร้าน บรรยากาศของร้าน เป็นต้น จากที่มาและ
ความส าคัญที่ผู้วิจัยกล่าวถึงในข้างต้น ท าให้ได้ข้อสรุปว่า สิ่งส าคัญที่สุดที่ จะท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ตามสั่งรายเล็ก ๆ สามารถอยู่รอดได้ที่ส าคัญ คือ การปรับตัว ปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารจาก สมาคม
ภัตตาคารไทย (2562) ที่ได้มีการเสนอรัฐบาลในการจ ากัดจ านวนร้านอาหาร เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างผู้ให้บริการ
กับลูกค้า เพราะเมื่อภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟ้ืนตัว กระแสข่าวต่างๆ ทั้งในเชิงรายงาน โพลล์ เรียกร้องขอ
ความช่วยเหลือ ก็เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งผลโพลล์ที่ระบุถึงความคิดเห็นของประชาชนว่าเศรษฐกิจ
ยังไม่ดี หอการค้าเผยผลส ารวจว่าประชาชน ยังล าบากในภาวะเศรษฐกิจฝืด อัตราเงินเฟ้อ ไม่สอดคล้องกับ
รายรับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารโดยตรง คือ  
 1.  ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว อยู่ในภาวะซบเซา ขณะที่รายได้ยังเท่าเดิมท าให้ลูกค้าจ าเป็นต้อง
ประหยัดเงิน และหันไปท าอาหารทานเอง หรือไม่ก็ลดจ านวนครั้งในการทาน อาจจะเหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
รวมถึงลดจ านวนเมนูที่สั่งลง 
 2.  ร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ในเมื่อความต้องการ ยังเท่าเดิมหรืออาจลดลง เมื่อเกิดปัญหา
เศรษฐกิจแต่จ านวนร้านอาหารกลับมีเพิ่มขึ้น ก็เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างกันตามมา 
 3.  สังคมบางส่วนจะมองร้านอาหารเพ่ือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ หรือกิจกรรมหนึ่งๆ เท่านั้น จะเข้า
ร้านอาหารเมื่อมีวาระกิจกรรม เช่น งานเลี้ยงวันเกิด นัดประชุม ฉลองความส าเร็จต่างๆ แต่พอไม่มีกิจกรรม
พวกนี้ก็จะไม่เข้าร้านอาหาร 
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 4.  การแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน แต่เน้นส่งตรงถึงบ้านก าลังมาแรง เพราะ
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องฝ่ารถติด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มาทานร้านอาหารอีกย่าน สามารถสั่งไปทานถึงที่บ้าน
ได้เลย 
 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น หากผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งไม่มีการปรับตัว ปรับรูปแบบใน
การให้บริการให้อดคล้องกับพฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภค ย่อมมีความเสี่ยงที่จะด้รับผลกระทบสูง   
จนอาจเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการในที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผู้บริโภค ที่มีตอ่บริการในร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยัง
ท าการศึกษาถึงการให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
โดยประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งในการน าไปปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการให้บริการของร้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคได้มากขึ้น อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจร้านอาหารตามสั่งของผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อย และช่วยผลักดันให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งขนาดเล็ก เงินทุนน้อยได้มีโอกาสในการอยู่รอดและมีรายได้จากการท าธุรกิจ
ร้านอาหารตามสั่งท่ามกลางการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในท้องตลอดได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับความคิดเห็นที่มีต่อบริการ
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
ของผู้บริโภค กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งใน
ศูนย์อาหารแตกต่างกัน 
 2.  ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารแตกต่างกัน 
 3.  ความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
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 4.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อการให้ช้บริการของร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร  การให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร และการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  ท าให้ทราบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารกับการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
 5.  ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านอาหารตามสั่ง 
ในการปรับตัวให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารที่มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาไปทั่ว
ประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาบริการของร้านค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการพูด หรือเขียน ภายใต้พ้ืนฐานของความรู้.ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของบุคคล
นั้น (สงวน ค ารศ, 2551) โดยลักษณะความคิดเห็น จะแสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน วัตถุ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในแง่บวก และลบ คือ ความรู้สึกที่ดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ ที่กระตุ้นให้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา (Remmer, 1954) ซึ่ง
ถึงแม้ว่า ความคิดเห็นจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ความรู้สึกของบุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ 
แต่ก็สามารถท าการวัดถึงระดับความคิดเห็นได้ โดยการวัดความคิดเห็น หรือการส ารวจความคิดเห็น เป็น
การศึกษาถึงความรู้สึกของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และอาจส่งผลถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของเจ้าของความคิด การวัดระดับความคิดเห็นจะช่วยให้สามารถก าหนดแนวทาง หรือนโยบายให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนรวมได้ ซึ่งดวงเพ็ญ ทุคหิต (2550) ได้กล่าวถึงหลักการวัดความ
คิดเห็นว่ามาตรวัดเจตคติ หรือทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมี 4 วิธีคือ 

1.  วิธีคิดแบบสเกลวัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scale = Semantic Differential Scale) เป็นวิธีวัด 
ทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี – เลว, ขยัน - ขี้เกียจ เป็นต้น 

2.  วิธีลิเคิร์ทสเกล (Liket Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่นิยมกันมากที่สุด
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลาผู้ตอบเวลาผู้ตอบแบบ สามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบ
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หรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก 5หรือ 4 ค าตอบ และให้คะแนน 5 4 
3 2 1 หรือ -2 -1 0 1 2 ตามล าดับ 

3.  วิธีกัทแมนสแกล (Guttman Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นในแนว
เดียวกัน และสามารถจัดอันดับ ทัศนคติสูง – ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและ กันได้อย่างต่างสุดหรือสูงสุดและ
แสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น 

4.  วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็น ปริมาตรแล้ว
เปรียบเทียบต าแหน่งความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียวกัน และเสมือนเป็น Scale ที่มีช่วงห่างกัน 

กล่าวโดยสามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกของแต่ละบุคคลในการ
ตัดสินใจ ประเมินค่า หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีความเชื่อ ทัศนคติ 
และค่านิยมเป็นองค์ประกอบ ความคิดเห็นแสดงออกได้ทางการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้า หรือเจ้าของบริการสามารถขาย

สินค้า หรือบริการของตนเองได้มากกว่าคู่แข่ง โดยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จะ
ประกอบไปด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 4 องค์ประกอบ แต่ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจด้านการ
บริการจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ โดยที่ธงชัย สันติวงษ์ (2550) ได้ให้ความหมายของ
ส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการก าหนดราคา 
การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และระบบการจัดจ าหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพ่ือใช้ส าหรับการ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการ นอกจากนั้นศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2556) ยังได้กล่าวไว้เพ่ิมเติมว่า การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย (Personnel Selling) ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจด้านการ
บริการจะประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนประสมทั้งหมด 7 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย กระบวนการให้บริการ บุคลลากร โดยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ส่วนประสมนี้ ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการจะต้องเลือกให้ความสนใจและจัดล าดับความส าคัญ
ให้ถูกต้อง จึงจะสร้างความสนใจ ความพึงพอใจ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้  ซึ่งปัจจัยส่วน
ประสมทั้งหมด 7 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกน าเสนอสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ้น 

2.  ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
(สินค้าและ/หรือบริการ) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค 

3.  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานที่จะท าให้สินค้าหรือบริการไปสู่
ตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ โดยต้องพิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท าเลที่ตั้ง
เพ่ือให้อยู่ในพื้นท่ีที่เข้าถึงลูกค้าได้ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจของลูกค้า 
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4.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการสื่อสาร
ทางการตลาด ให้แน่ใจว่าตลาดและผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้ขายเสนอ 

5.  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการอาศัย
กระบวนการบางอย่างเพ่ือจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง 

6.  ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่ง
หมายรวมถึง ทั้งลูกค้า บุคลากรที่จ าหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการขาย บุคลากรผู้ ให้บริการจ าเป็นต้อง
คัดเลือก ให้มีการฝึกอบรม และมีสิ่งจูงใจ เพ่ือท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
รายอื่น ๆ 

7.  ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้  

กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจด้านการบริการจะประกอบไปด้วยส่วนประสมทั้งหมด 7 องค์ประกอบด้วยกัน คือ  
ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย กระบวนการให้บริการ บุคลลากร 
โดยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ส่วนประสมนี้ ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการจะต้องเลือกให้ความสนใจและ
จดัล าดับความส าคัญให้ถูกต้อง จึงจะสร้างความสนใจ ความพึงพอใจ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
จากการศึกษาพบว่า อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ว่าเป็น

กระบวนการที่ผู้บริโภค การตระหนักถึงปัญหาของตนเอง และการเสาะแสวงหาทางเลือกต่าง ๆ โดยมีการ
ประเมินค่าทางเลือกต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 
ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่าการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกหนึ่งซึ่ง
คาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ โดยขั้นตอนในการตัดสินใจ ประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน ดังนี้ 

1.  ผู้ตัดสินใจรับรู้ถึงโอกาส หรือปัญหาที่เกิดข้ึน 
2.  ผู้ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ 

เพ่ือการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ 
3.  ผู้ตัดสินใจจะท าการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและ

สถานการณ์ เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
4.  ผู้ตัดสินใจจะด าเนินการ เพ่ือน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
5.  ภายหลังการน าผลการตัดสินใจไปด าเนินงาน ต้องท าการติดตามผลของการปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบ

ว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วย 5 ขั้น คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การแสวงหา

ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กว่าที่บุคคล
จะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่
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อาจจะเกิดขึ้นได้จากการซื้อ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายมากข้ึน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
การใช้ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก เพราะทุกอย่างดูจะเร่งรีบไปซะหมด 

แต่ถึงแม้เวลาจะมีน้อยแค่ไหน กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง การรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและขาด
ไม่ได้เลย ธุรกิจร้านอาหารจานด่วนจึงเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง รวมไปถึงร้านอาหารประเภทข้าวแกงและอาหาร
ตามสั่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวและคนท างาน นิยมรับประทาน
อาหารไทยประเภทข้าวแกงและอาหารตามสั่งนั้น ก็คงเป็นเพราะว่า มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้เลือก
มากมาย อีกทั้งเป็นอาหารจานเดียวที่หารับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว แถมอร่อยและไม่แพง โดย      
นิภาวรรณ สุนทรโอวาท (2555) กล่าวว่า เทคนิคการเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและไม่ขาดทุนนั้น เป็นที่รู้กันดี
ว่าร้านอาหารประเภทข้าวแกงมีอยู่ทั่วทุกมุม มือใหม่ที่ต้องการจะเปิดร้านอาหารจึงต้องมีการวางแผนและมี
เทคนิควิธีการที่จะท าให้ร้านอยู่รอดโดยไม่ขาดทุน กลยุทธ์ก็คือต้องสร้างความแตกต่าง แยกตัวเองออกมาจาก
ความจ าเจ ดังนี้ 

1.  การตกแต่งร้าน ร้านอาหารประเภทจานเดียวโดยมากจะไม่จ าเป็นต้องลงทุนอะไรมาก แต่เบื้องต้น
ควรจะตกแต่งร้านให้ดูสะอาดท าให้มีสไตล์แบบเรียบง่าย และการจัดแสงไฟในร้านและในตู้กระจก จะท าให้
อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 

2.  ความสะอาด เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาด อุปกรณ์ จาน ชาม แก้วน้ า หม้อ ถาด ต้องคอยดูแลให้ดี 
โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องดูสะอาดตา เพราะถ้ามีเศษอาหารลงเหลือ จะเป็นบ่อเกิดให้มีแมลงวัน แมลงสาป และหนูมา
รบกวน และที่ร้ายไปกว่านั้นจะท าให้ลูกค้ารับประทานอาหารไม่ลง และจะไม่กลับมายังร้านของท่าน แถมบอก
ต่อและแชร์ไปให้คนอื่นรู้อีกด้วย 

3.  การบริการและการดูแลลูกค้า ร้านอาหารประเภทข้าวแกงโดยส่วนใหญ่ มีข้อดีคือไม่ต้องดูแล
ลูกค้าอะไรมาก บางร้านก็ให้ลูกค้าบริการตัวเอง แต่สิ่งที่ร้านอาหารทุกร้านจะขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดก็คือ การยิ้ม
แย้มแจม่ใส่ การทักทายพูดคุยเพื่อให้เกิดความเป็นกันเอง เพื่อสร้างฐานลูกค้าเก่าและใหม่ และจงจ าไว้ต่อให้ยุ่ง
ขนาดไหน อย่าหงุดหงิดใส่ลูกค้าเป็นอันขาด 

4.  เมนูอาหาร เมนูอาหารที่หลากหลาย จะเป็นจุดที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลายประเภทให้เข้ามาในร้าน
ของเรา การออกแบบเมนูอาหารหลายรูปแบบ เช่น อาหารเผ็ด อาหารไม่เผ็ด อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารเจ 
อาหารลดน้ าหนัก ย่อมเป็นทางเลือกและเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับร้านอาหารของเราให้มากขึ้นอีกด้วย 

5.  รสชาติและราคา อันนี้ส าคัญมาก อย่าลืมว่าลูกค้าที่จ่ายเงินให้ค่าอาหาร ลูกค้ามักจะคาดหวัง
รสชาติอาหารที่อร่อย ลูกค้าพร้อมจะเปลี่ยนร้านได้ตลอดเวลาถ้าเจอการการเอารัดเอาเปรียบด้านราคาและ
รสชาติอาหารที่ไม่ได้เรื่อง 

6.  คุณภาพ วัตถุดิบที่สดใหม่มีคุณภาพ บ่งบอกถึงความใส่ใจของเจ้าของร้าน และการอุ่นอาหารให้
ร้อนตลอดเวลา จะท าให้อาหารอร่อยมากขึ้นด้วย 

7.  ท าเลที่ตั้งร้าน ถือเป็นหัวใจทางด้านการลงทุน เป็นที่รู้ๆกันว่าการได้ท าเลที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง 
ดังนั้นผู้ที่จะลงทุน จะต้องพยายามหาแหล่งชุมชนให้ได้ เช่น โรงเรียน ย่านธุรกิจบริษัท หมู่บ้าน ตลาด 
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นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารตามสั่งในกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหาร ที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 14 ,413 ราย คิดเป็น 1.98% ของ
ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น มูลค่าทุน 99,155.96 ล้านบาท คิดเป็น 0.59%ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 
โดยกรุงเทพมหานคร จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีธุรกิจร้านอาหารหนาแน่นมากที่สุด ซึ่งในส่วนของการท าก าไรในธุรกิจ
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 
2557-2560 ซึ่งในปี 2560 มีรายได้รวม 230,194 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 12.12% โดยอัตรา
การเติบโตของรายได้ สูงสุดในปี 2559 อยู่ที่ 13.66% เฉลี่ยอยู่ที่ 10.10% ต่อปี โดยแนวโน้มของธุรกิจ
ร้านอาหารยังคงมีโอกาสเติบโตและท าก าไรได้สูง และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับ
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 
เข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจึงควรปรับตัวตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ไม่เพียงแต่ให้ความส าคัญกับรสชาติและคุณภาพของอาหาร แต่ยังต้องค านึงถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค และการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการเพื่อเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและลด
ต้นทุนในการด าเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น (ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ 
กระทรวงพาณิชย์, 2561) 

โดยการศึกษาประเภทของร้านอาหาร เพ่ือให้สามารถน าไปสรุปปัจจัยในการออกแบบ และจัดท า
เครื่องมือในการวิจัย เพ่ือดูว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่ไปส่งผลต่อ  
ความน่าเข้าร้าน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณัชญาณ์ภัส โชติพัชราภิรมย์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 
Gen M ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ความแตกต่างลักษณะทางประชากรด้าน เพศ สถานภาพ 
การศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์
ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ในเขตกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ด้านความถี่ในการใช้
บริการ บุคคลที่ร่วมใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M  
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
เอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ราคา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ปัจจัยด้านบุคคล และกระบวนการ ปัจจัยด้านการสร้าง และ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ในส่วนของอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านเอสแอนด์พี โดยผู้ที่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสูงกว่า 60,000 บาท จะมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พีมากกว่าผู้บริโภคในกลุ่มอ่ืนๆ 

ธัญญ์ธิชา รักชาติ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน ผู้บริโภค
ที่มีบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันจ านวนบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง และสื่อที่ท าให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใบริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการ
ศึกษาวิจัยเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัย หรือท างานอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล  
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1  ประชากร คือ ผู้บริโภคท้ังเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัย หรือ

ท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดที่แน่ชัด ดังนั้น

จึงท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดย W.G. 
Cochran (1953) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ ร้อยละ 95 ซึ่งพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม เท่ากับ 384 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ง่ายต่อการค านวณข้อมูลร้อยละ และการน าเสนอข้อมูลมากขึ้น ซึ่งส าหรับการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ที่สร้างจาก Google Form ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด โดยการ
น าลิงค์แบบสอบถามไปโพสต์ในเพจร้านอาหาร และวิดีโอแนะน าร้านอาหารใน www.youtube.com ซึ่งใน
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การคัดเลือกตัวอย่างให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา จึงได้มีการตั้งค าถามคัดกรองผู้ที่เข้ามาท า
แบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ คือ  

ข้อ 1 ท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่  
ข้อ 2 ท่านเคยใช้บริการร้านอาหารตามสั่งตามสั่งในศูนย์อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

หรือไม ่
ข้อ 3 ท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ใช่หรือไม่ 
หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบ “ไม่ใช่” ในข้อใดข้อกนึ่ง หรือทั้งหมด 3 ข้อ ถือว่ามีคุณสมบัติ

ไม่ครบตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ระบบจะท าการจบการตอบแบบสอบถาม โดยจะไม่ขึ้นหน้าแบบสอบถามหน้า
ต่อไปให้ตอบ ร่วมกบกรลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จากร้านอาหารตามสั่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 เขต ที่ได้รายชื่อจากการสุ่มรายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตดินแดง เขตลาดพร้าว 
เขตพญาไท เขตบางกะปิ เขตราชเทวี เขตบางเขน เขตบางนา และเขตดอนเมือง เขตละ 25 ชุด รวมจ านวน 
200 ชุด รวมเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน 

1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างจากการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท าการน าไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ จากนั้นจึงน าไป
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งพบว่า แบบสอบถามทุกตอนมีค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
มากกว่า 0.70 ทุกตอน จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง ไปสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีจ านวน
ทั้งสิ้น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามลักษณะทางประชากร มี 6 ข้อ ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ 4. 
ระดับการศึกษา 5. รายได้ต่อเดือน และ 6. สถานภาพสมรส โดยมีลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อ
เดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert scale 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตาม
สั่งในศูนย์อาหาร โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert scale 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร โดยลักษณะ
ค าถามเป็นแบบ Likert scale  

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.3  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
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1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากผู้บริโภคท้ังเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่
อาศัย หรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จนได้จ านวนครบทั้ง 400 ตัวอย่าง 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจั ยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และด าเนินการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติดังนี ้

1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน 
(Variance) และน าเสนอข้อมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย สถิติ t-test / ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient  

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารในกรุงเทพมหานครจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 26 
– 35 ปี มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท – 30,000 บาท และพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด 

2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อบริการในร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเห็นด้วยต่อบริการในร้านอาหารตามสั่ง
ในศูนย์อาหารในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นว่า การทานอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารท าให้ดูดีมีระดับมีรสนิยมมากกว่าการทานอาหารตามสั่ง
ทั่วไป (เช่นร้านอาหารตามสั่งหน้าปากซอย ร้านริมฟุตบาท ร้านในตลาด เป็นต้น) มากที่สุด โดยมีความเห็น
ด้วยในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมา คือ โดยภาพรวมแล้วร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นบริการที่มีมาตรฐาน โดยมีความเห็นด้วยในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
รองลงมา คือ ด้านด้านกระบวนการ โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และปัจจัยด้านที่
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ผู้บริโภคให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี1  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวความคิดเห็นที่มีต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารโดยรวม 
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร x̄ S.D. ความส าคัญ 

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product)  3.73 1.00 สูง 
2.  ราคา (Price)  3.64 0.98 สูง 
3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  3.57 0.91 สูง 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  3.77 1.05 สูง 
5.  บุคลากร (People)  3.74 1.10 สูง 
6.  กระบวนการให้บริการ (Process)  3.65 1.02 สูง 
7.  สภาพแวดล้อม (Physical) 3.67 0.98 สูง 

โดยรวม 3.68 0.91 สูง 
 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์
อาหารมีอาหารให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลาย เช่น อาหารเหนือ อาหารใต้ อาหารญี่ปุ่น อาหารแบบ
บุฟเฟต์ เป็นต้น มากที่สุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร มี
การบอกราคาของแต่ละเมนูที่ชัดเจนมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ   
การที่ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท าเล ที่เข้าถึงได้สะดวกมากที่สุด โดยให้ความส าคัญ 
ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม
อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร ที่มีภาพถ่ายตัวอย่างอาหารแต่ละเมนู ติดอยู่บริเวณหน้าร้านช่วยดึงดูดให้
ผู้บริโภคสนใจในการบริโภคอาหารมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่ร้านอาหารตามสั่งใน
ศูนย์อาหาร ควรมีจุดแลกคูปองเงินสดที่เพียงพอส าหรับผู้บริโภคมากที่สุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่พนักงานของร้านอาหารตาม
สั่งในศูนย์อาหารมีการแต่งกายที่เหมาะสม เช่น มีหมวกคลุมผม มีการใส่ถุงมือในการหยิบจับอาหาร เป็นต้น 
มากที่สุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดย
รวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร มีการแบ่งโซนที่นั่งที่เหมาะสม เช่น โซนส าหรับทางคนเดียว ทานเป็นกลุ่ม
หลายที่นั่ง โซนส าหรับครอบครัวที่มีเด็ก เป็นต้น มากที่สุด โดยให้ความส าคัญในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76 

3.  ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจว่า จะ
ใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร ในการรับประทานอาหารในมื้อต่อ ๆไป มากที่สุด โดยมีการตัดสินใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 

การตัดสินใจใช้บรกิาร 
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 

ระดับการตัดสนิใจ 

x̄ S.D ความส าคัญ สูงมาก 
 

(5) 

สูง 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยมาก 
(1) 

1.  จะใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์
อาหาร ในการรับประทานอาหารในมื้อต่อ ๆ
ไป 

98 
(24.50) 

155 
(38.75) 

72 
(18.00) 

51 
(12.75) 

24 
(6.00) 

3.63 1.16 สูง 

2.  จะแนะน าและบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการ
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร ด้วย 

80 
(20.00) 

135 
(33.75) 

113 
(28.25) 

39 
(9.75) 

33 
(8.25) 

3.48 1.16 สูง 

3.  ตัดสินใจบริโภคอาหารตามสั่งในศูนย์
อาหารจากร้านที่ได้รับการรับรองจากบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆ ( เช่น ป้ายมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food 
Good Taste ป้ายธงฟ้า เป็นต้น ) 

90 
(22.50) 

134 
(33.50) 

117 
(29.25) 

33 
(8.25) 

26 
(6.50) 

3.57 1.12 สูง 

4.  มีความพึงพอใจในการรับประทานอาหาร
ตามสั่งในศูนย์อาหาร 

75 
(18.75) 

132 
(33.00) 

132 
(33.00) 

31 
(7.75) 

30 
(7.50) 

3.48 1.11 สูง 

รวม  3.54 0.99 สูง 

 
4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคที่ มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ มีต่อบริการ

ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่  3 ความคิดเห็นที่ มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่
มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริโภคมีความเห็นด้วยต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง ( r = 0.750) โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร  กับการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
ตัวแปร การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์

อาหาร 
P 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อบริการรา้นอาหารตามสั่งในศูนย์
อาหาร 

0.750** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 
สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร

ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตาม

สั่งในศูนย์อาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร 
ตัวแปร การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร P 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 0.779** 0.000 
ด้านราคา 0.734** 0.000 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.712** 0.000 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.740** 0.000 

ด้านกระบวนการ 0.724** 0.000 
ด้านบุคลากร 0.715** 0.000 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.778** 0.000 
โดยรวม 0.821** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า  
 1.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.779) 

 2.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคามาก 
ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับสูง (r = 0.734) 

 3.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมาก
ตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.712) 

 4.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมาก
ตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.740) 

 5.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
กระบวนการมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.724) 

 6.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลากรมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.715) 

 7.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค 
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมาก
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ตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.778) 
 8.  ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค

โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูง (r = 0.821) 

 
อภิปรายผล 

1.  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งใน
ศูนย์อาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในส่วนของเพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มี
อายุ 15 – 25 ปี จะมีความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากกว่ากลุ่มคนในระดับอายุ
อ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มคนในช่วงอายุดังกล่าวมักจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงคนวัยท างานที่เพ่ิง
เริ่มท างาน ท าให้ยังไม่มีเวลา และไม่เห็นความส าคัญในการท าอาหารรับประทานเอง จึงท าให้มีความคิดเห็นที่
มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากกว่ากลุ่มคนวัย 36 – 45 และมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ที่ส่วนใหญ่
มักจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว ในขณะที่สถานภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่มี
ต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสด จะมีความคิดเห็นที่มีต่อ
บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รูปแบบการให้บริการของร้านตามสั่ง
ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนโสด ที่มีอิสระในการด าเนินชีวิต มีกิจกรรม
หลากหลายที่ต้องการท าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้มีเวลาในการปรุงอาหารรับประทานด้วยตนเองน้อย และมี
ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารถูกกว่าการซื้ออาหารมาท ารับประทานเอง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวัฒนา รัตนเรืองรักษ์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาการประเภทติ่มซ า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุและสถานภาพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาการ
ประเภทติ่มซ า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของขณะเดียวกันทิวา พงษ์ธน
ไพบูลย์ (2554) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่า อายุ โดยจะเป็น
ตัวก าหนดความต้องการในสินค้านั้นๆ เช่นเดียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลท าให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงโสดท างาน ย่อมต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคุณ
แม่ท างานดังนั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงสะท้อนในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ชนชั้นทางสังคม บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด การใช้เวลาว่าง บทบาทของรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงช่วยให้
นักการตลาดท างานได้อย่างมีทิศทาง 

2.  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้เนื่องจาก
เพศ อายุ และสถานภาพสมรส เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ และรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน 
มีกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน ท าให้มีพฤติกรรมในการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละ
ด้านแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า เพศหญิงจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
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เช่น การเลือกรับประทานอย่างหลากหลาย เช่น อาหารเหนือ อาหารใต้ อาหารญี่ปุ่นมากกว่าเพศชาย หรือ
การที่ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา โดยคนที่อายุ 15 – 25 ปี จะให้
ความส าคัญกับราคาอาหารตามสั่งที่มีการบอกราคาของแต่ละเมนูที่ชัดเจนมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 
ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องของอายุ จะเกี่ยวเนื่องปัจจัยประชากรด้านรายได้ด้วย ซึ่งคนที่มีอายุ 15 – 25 ปี ส่วนใหญ่
จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนในระยะเริ่มท างาน ซึ่งยังได้รับค่าตอบแทนไม่สูงเท่ากับคนที่ท างานมาเป็น
ระยะเวลาที่นานกว่า ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของราคาในการรับประมานอาหารแต่ละมื้อมากกว่า
กลุ่มคนที่มีอายุที่สูงกว่า ดังนั้นจึงพบว่า คนที่มีอายุ 15 – 25 ปี จะให้ความส าคัญกับราคาอาหารตามสั่งที่มี
การบอกราคาของแต่ละเมนูที่ชัดเจน เพ่ือค านวณความสามารถในการจ่ายของตนเองมากกว่ากลุ่มคนวัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับสามารถ มูลพิมาย (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทสวนอาหารของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ 
อายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารประเภท
สวนอาหารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกันทิวา พงษ์ธนไพบูลย์ (2554: 34) ได้กล่าวถึง อายุเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวกับกับเรื่องของสภาวางการเงิน โดยสภาวะการเงิน ในที่นี้ หมายถึง เงินเดือนจากการท างาน ยัง
รวมถึงรายได้อ่ืนๆ เช่น เงินค่าจ้างพิเศษ เงินโบนัส เงินออม ผู้บริโภคที่มีสภาวะการเงินที่มั่นคงย่อมมีโอกาส
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าผู้ที่มีสภาวะทางการเงินไม่มั่นคง 

3.  ความคิดเห็นที่มีต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่
พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีความเห็นด้วยต่อบริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมาก ก็จะท า
ให้มีการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับสูง (r = 0.750) โดยผลการศึกษาที่พบ สอดคล้องกับแนวคิดของสงวน ค ารศ (2551) กล่าวว่าความคิดเห็น
เป็นการแสดงออกโดยการพูด หรือเขียนเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของบุคคล ความคิดเห็นไม่
เหมือนทัศนคติตรงที่ไม่จ าเป็นต้องแสดงความรู้อารมณ์ หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งหนึ่งเป็น
ค าพูดพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา ซึ่งในแง่ของการตลาด พบว่า คนที่มีความคิดเห็นเห็นด้วยต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้น ๆ มักจะมีพฤตติกรรมในการซื้อสินค้า หรือเลือกใช้บริการบริการนั้น ๆ มากข้ึนตามไปด้วย 

4. ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารของผู้บริโภค
โดยรวม และรายด้านทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านทั้ง 7 ด้านมาก ก็จะท าให้มีการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมากตามไปด้วย โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของณัชญาณ์ภัส โชติพัชราภิรมย์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ ม Gen M ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญญ์ธิชา รักชาติ (2559) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
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ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่ร้านอาหารตามสั่งในศูนย์อาหารมีอาหารให้
เลือกรับประทานอย่างหลากหลาย ดังนั้นผู้ประกอบการศูนย์อาหารและร้านอาหารตามสั่งจึงควรมีการวางแผน
ในการก าหนดเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ในการวางแผนในเรื่องของการก าหนด ความหลากหลายของเมนูอาหารนั้น ร้านอาหารตามสั่งควรมีเมนูอาหาร
หลักประจ าร้าน ที่ไม่ว่าลูกค้าจะมารับประทานอาหารเมื่อใด ก็มีเมนูหลักให้เลือกรับประทานทุกครั้งร่วมกับ
การมีเมนูพิเศษ ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ให้ลูกค้าที่ไม่อยากรับประทานอาหารในเมนูหลัก ได้เลือก
รับประทาน ซึ่งการจัดการด้านความหลากหลายของเมนูในลักษณะนี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มที่อยากรับประทานอาหารเมนูเดิม ซ้ า ๆ และกลุ่มลูกค้าที่ชอบทดลองการรับประทานอาหารเมนู
ใหม่ แตกต่างกันไปในแต่ละวันได้อย่างครอบคลุม 

2.  จุดแข็งของร้านอาหารตามสั่งที่ท าให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เลือกรับประทานอาหารตาม
สั่ง มี 2 ประเด็นหลัก คือ เร็วและถูก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารจึงต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ให้บริการในร้าน ที่จะต้องมีทั้งกระบวนการให้บริการที่รวดเร็วตั้งแต่การรับออร์เดอร์รายการอาหารจากลูกค้า 
กระบวนการในการปรุงอาหาร กระบวนการจ่ายเงินค่าอาหารที่รวดเร็ว  ดังนั้นส าหรับร้านอาหารตามสั่งที่ใน
แต่ละวันมีผู้เข้าไปใช้บริการจ านวนมากควรมีจ านวนของบุคลากรที่ให้บริการที่เหมาะสมกับกระบวนการท างาน 
และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วย 

3.  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสะอาดได้มาตรฐานของทั้งอาหาร และพนักงานที่ให้บริการด้วย 
ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง นอกจากเรื่องรสชาติของอาหารที่จะต้องอร่อย ถูกปากผู้บริโภค
แล้ว สิ่งส าคัญไม่แพ้กัน คือ อาหารต้องสด สะอาด ถูกหลักอนามัย พนักงานให้บริการ และผู้ประกอบอาหาร
จะต้องมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เช่น การใส่ผ้ากันเปื้อน การใส่หมวกคลุมผม เพ่ือป้องกันเส้นผมหลุดร่วงลง
สู่อาหาร เป็นต้น  

4.  ท าเลร้านอาหารที่หาง่าย เดินทางสะดวก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริ การได้
ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ท าเลที่ดี มักจะมีอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ที่สูง และมักจะมีผู้ประกอบการอ่ืน ๆ จับจองพ้ืนที่
แล้ว ดังนั้นหากผู้ประกอบการไม่สามารถเลือกท าเลพ้ืนที่ที่ง่ายต่อการเดินทางไปใช้บริการได้ สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ 
คือ การใช้สื่อออนไลน์ในการแนะน าร้านค้าของตนเอง ว่ามีเมนูน่าสนใจอย่างไร สามารถเดินทางมาใช้บริการ
ได้ที่ไหน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งและการเดินทางของร้านให้กับผู้บริโภคได้รู้จักนอกจากนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรมีการให้บริการ  เดลิเวอร์รี่ คือ การสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้าน หรือที่ท า งานได้ โดย
ไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันบริการส่งอาหารแบบเดลิเวอร์รี่มีให้เลือกใช้บริการจ านวนมาก 
เช่น Grap Food / Food Panda / Line Man เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางการศึ กษาที่เป็น

ประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัยอย่างดียิ่งจาก ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาปรับปรุงให้งานนิพนธ์ฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ให้ค าแนะน า และข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคุณประโยชน์จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนแด่บุพการี
ผู้ให้ก าเนิด ผู้มีพระคุณ และคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 

กันทิวา พงษ์ธนไพบูลย์.  (2554).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาวิชาการ. 
เกียรติสุดา ศรีสุข.  (2552).  ระเบียบวิธีวิจัย.เชียงใหม่ : โรงพิมพค์ รองช่าง.  
ณัชญาณ์ภัส โชติพัชราภิรมย์. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้ บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen M ในเขต
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. 

ดวงเพ็ญ ทุคหิต.  (2550).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานีเขต2. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. 

ธงชัย สันติวงษ์.  (2550).  องค์การและการบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช. 
ธัญญ์ธิชา รักชาติ.  (2559).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

นิภาวรรณ สุนทรโอวาท (2555). ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร และระดับของร้านอาหาร
กรณีศึกษา : ร้านอาหารญี่ปุ่น.  วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555 

วัฒนา รัตนเรืองรักษ์.  (2551).  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาการประเภทติ่มซ า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วีระ เจียรนัยพานิชย์. (2561). ตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กในปี 2561.  สืบค้นจาก  
https://kasikornresearch.com 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2556). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  (2561).  ธุรกิจร้านอาหาร.  สืบค้นจาก https://kasikornresearch.com 
สงวน ค ารศ.  (2551).  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหาร และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท บัณฑิตวิทยาลัย หมาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

https://kasikornresearch.com/


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1610 

สมาคมภัตตาคารไทย.  (2562).  สัญญาณร้านอาหารเริ่มล้นตลาด เศรษฐกิจซึม คนกินต้องประหยัดเงิน .  
สืบค้นจาก: https://www.thaihotelbusiness.com/hot-issue/ร้านอาหารเริ่มล้นตลาด/. 

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ . (2561). ธุรกิจร้านอาหาร.  
สืบค้นจาก : https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201902.pdf 

สามารถ มูลพิมาย.  (2552).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทสวนอาหาร
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครราชสีมา. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Remmer, H. H. (1954). Introduction to Opinion and Attitude. New York: Harper and Brothers 

Publisher Measurement. 
 

https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201902.pdf


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1611 

การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชนเกาะเกร็ด  
ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์1, บุญอนันต์ บุญสนธิ์2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
E-mail: Siriluck.in@gmail.com1, Boonanan@vru.ac.th2 

 

บทคัดย่อ 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นมรดกทางสังคมที่
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และรักษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นบทความวิชาการนี้จึงอยากน าเสนอการศึกษาวัฒนธรรมสาม
ชาติพันธุ์ในชุมชนเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันประกอบไปด้วย วัฒนธรรม
ของคนไทยพุทธ วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมุสลิม ซึ่งทั้งสามชาติ
พันธุ์ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย อาหาร 
และภาษาในการสื่อสาร เช่น ลักษณะการแต่งกายของคนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายมอญ และคนไทยเชื้อสาย
มุสลิม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ผู้คนใน
ชุมชนเกาะเกร็ดต่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจที่ผู้คนในชุมชนต้องการน าเสนอให้ผู้คนโดยทั่วไปได้รู้จักกับชุมชน
วัฒนธรรมสามชาติพันธุ์เกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 

ค าส าคัญ : ชุมชนเกาะเกร็ด, วัฒนธรรมสามชาติพันธุ์, คนไทยพุทธ, คนไทยเชื้อสายมอญ, คนไทยเชื้อสายมุสลิม 
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Abstract 

Culture is an expression of prosperity, regularity and social heritage that the ancestor 
has originated and maintained from the past to the present that is worth and proud 
conserving to remain sustainably. Therefore, this academic article purpose is to study the 
culture of three ethnicities. In Koh Kret, a small island in the Chao Phraya River, at Koh Kret 
Sub-district of Pak Kret District in Nontaburi Province. It consisted of culture of the Buddhist 
Thai, the Mon Thai and the Muslim Thai. And all three ethnicities of the Buddhist Thai, the 
Mon Thai and the Muslim Thai were different in culture whether it be tradition, dressing 
style, food and language for communication. For example, their dressing style could nicely 
indicate each ethnic identity. And for this reason, people in Koh Kret community were all 
participated in their cultural tradition conserving and inheriting in order to remain it as a 
worth cultural heritage. It also was a pride of them to present other people know Koh Kret 
three ethnic culture community at Koh Kret sub-district of Pak Kret district in Nontaburi 
province. 
 
Keywords : Koh Kret Community, Three ethic culture, The Buddhist Thai, The Mon Thai, 
Muslim Thai 
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บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะแยกแยะ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นมีมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนกระทั้งในปัจจุบัน โดยเริ่มในระยะแรกนั้นจะมนุษย์ 
จะแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรมจากรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกของวัฒนธรรมที่มนุษย์สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ความแตกต่างของภาษา, เครื่องแต่งกาย, อาหารและวิธีการด ารงชีวิตของผู้คนที่มีความ
แตกต่างกันตามพ้ืนที่อาศัย แต่ในระยะหลังเกิดลัทธิการล่าอาณานิคมขึ้น ชาวยุโรปตะวันตกได้เริ่มใช้อคติทาง 
ชาติพันธุ์มาเป็นพ้ืนฐานในการแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมของประชากรทั่วโลก โดยการแบ่งแยก
เชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งแฝงนัยยะของล าดับชั้นที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของกลุ่มคน ดังเช่นจัดให้คนผิวขาวเป็น 
ชาติพันธุ์ที่มีความยิ่งใหญ่และสูงส่งที่สุดและจัดล าดับให้ชาวผิวสีด าอยู่ล าดับต่ าที่สุด จนก่อให้เกิดลัทธินิยมเชื้อ
ชาติตามสีผิวอย่างบ้าคลั่งหรือลัทธิเหยียดสีผิว ซึ่งเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นนับ  
ไม่ถ้วนในหน้าประวัติศาสตร์     

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, 2556)  
กล่าวว่าหากมีใครเอ่ยประโยคนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ 60 ปีก่อนถือเป็นความคิดที่แปลก เพราะเมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับความแตกต่างผู้คนจะมองเห็นและเข้าใจเพียงว่าความแตกต่างเป็นปัญหา เป็นความยุ่งยากท าให้
เกิดความแตกแยก จนก่อให้เกิดมุมมองที่จ ากัดต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะ
ประกอบไปด้วยผู้คนมากกว่า 30 เชื้อชาติ ด้วยสาเหตุมาจากนโยบายทางการเมืองและสังคมที่เน้นการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมอง
ว่าตนเองเป็นประเทศที่มีความเป็นชาติพันธุ์เดียว มีวัฒนธรรมเดียวและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็น
เวลาช้านาน แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงไม่ได้ถูกเน้นย้ ามากนักในประเทศไทย  

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โลกรวมทั้งสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้รับการยอมรับมาขึ้น จนน ามาซึ่งการเคลื่อนย้ายของผู้คนและข้อมูลข่าวสาร
ที่เปิดกว้างในประเทศไทย ดังเช่นที่เราได้เห็นการเดินทางเข้ามาของชาวตะวันตกและผู้ที่อพยพมาจากประเทศ 
เพ่ือนบ้านของไทยเพ่ือเข้ามาพักอาศัยหรือใช้แรงงาน รวมถึงการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เพ่ิมมากขึ้น   
ท าให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไม่อาจถูกกดทับไว้ได้ดังเช่นที่เคยเป็นในอดีต 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ดังนั้นประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดพ้ืนที่
ให้ความแตกต่างมีท่ียืนในสังคม มองความหลากหลาย ของคนเป็นเรื่องของความสวยงามไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม 
หากคนส่วนน้อยหรือคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีที่ยืนและเป็นที่ยอมรับ ความ
ขัดแย้งย่อมจะไม่เกิดขึ้น ดังเช่นชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชนที่อยู่กลางล าน้ า
เจ้าพระยาทีซ่ึ่งรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคน ไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายมอญและคนไทยเชื้อสาย
มุสลิมไว้ด้วยกัน โดยทั้งสามชาติพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในบาง
ประการ  

วัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ที่ผู้เขียนใช้ศึกษาในบทความนี้ประกอบไปด้วย วัฒนธรรมทางด้านประพณี
ความเชื่อ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมอาหารการกิน และวัฒนธรรมด้านภาษาและการสื่อสารของ
ผู้คนสามชาติพันธุ์ ได้แก่ คนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายมอญ และคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่
ชุมชนเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เขียนต้องการน าเสนอวัฒนธรรมที่
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เปรียบเหมือนมรดกทางวัฒนธรรณของทั้งสามชาติพันธุ์ที่ถูกอนุรักษ์และรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยมีประเด็น
ที่จะเสนอดังนี้  
ความเป็นมาชุมชนเกาะเกร็ด 

(พิศาล บุญปลูก 2560:45-53) ชุมชนเกาะเกร็ดหรือเกาะเกร็ด เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางล าน้ าเจ้าพระยา   
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีมกีารจดบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาและ  
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั้งแต่ในอดีตควบคู่มากับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรี นับตั้งแต่  
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่าง  
มาก โดยในอดีตเกาะเกร็ดไม่ได้มีชัยภูมิพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นเกาะ แต่เกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยา  
บริเวณส่วนที่เป็นแหลมของเกาะ เนื่องจากชาวบ้านต้องการขุดคลองเพ่ือให้เกิดการสัญจรน้ าที่สะดวกมากขึ้น   
จึงเป็นชื่อเรียกคลองในหมู่ชาวบ้านว่า “เกร็ด” หรือ “เตร็ด” 

กระทั้งในปีพ.ศ.2265 รัชสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญที่9 หรือ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ  
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ราชวงศ์บ้านพลูหลวง) ได้ทรงโปรดเกล้า ให้ท าการขุดขยาย
คลอง “เกร็ด” จากเดิมที่ชาวบ้านได้ท าการขุดไว้ให้มีความกว้างและลึกมากขึ้น โดยเรียกเส้นทางคลองนี้ว่า 
“คลองลัดเกร็ด” การขุดขยายคลองลัดเกร็ดเกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตการค้าทางส าเภานั้นมีความเจริญมาก มี
เรือชาวต่างชาติมาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับกรุงศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก ท าให้เรือ
เหล่านั้นต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากเมื่อเดินทางถึงบริเวณล าน้ าโค้งท่ีปากเกร็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระจึง
โปรดเกล้าฯ ให้พระธนบุรีเป็นแม่กองคุมคนจากหัวเมืองปากใต้คือ เมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี  เมือง
สมุทรปราการ เมืองชลบุรี เมืองสมุทรสาคร เมืองสมุทรสงคราม เมืองนครชัยศรี (นครปฐม) และเมืองราชบุรี 
รวมคนได้หนึ่งหมื่นขุดขยายคลองลัดเกร็ด เพ่ือให้เรือขนาดใหญ่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกและเป็นการ
ลดเวลาในการเดินทางและช่วยให้การเดินทางไปมาระหว่างปากน้ า เจ้าพระยาถึงกรุงศรีอยุธยาสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 ผังเกาะเกร็ด 
ที่มา :  https://www.sarakadee.com/knowledge/2001/may/kred_island_map.htm  

 
เมื่อแรกขุดคลองลัดเกร็ดนั้น สภาพความเป็นเกาะยังไม่ชัดเจนเพราะคลองที่ขุดนั้นยังไม่กว้างมากนัก 

จึงยังคงเรียก “เกร็ด” ตามท่ีเคยเรียกกันมาแต่เดิม ดังปรากฏหลักฐานในช่วงที่สุนทรภู่เดินทางไปนมัสการพระ
พุทธบาททีก่รุงเก่าเมื่อผ่านเกาะเกร็ดนั้นยังคงเรียกชื่อบริเวณนี้ว่า “เกร็ด” โดยกล่าวในนิราศภูเขาทองว่า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://www.sarakadee.com/knowledge/2001/may/kred_island_map.htm
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“นิราศภูเขาทองว่า ถึงเกร็ด ย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา” 
กระทั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คลองลัดเกร็ดมีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วย 

กระแสน้ าได้กัดเซาะตลิ่งพังเป็นเหตุให้ล าคลองกว้างขึ้นสภาพการเป็นเกาะดูชัดเจน การเรียกขานชื่ อเกาะจึง 
เริ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ ส่วนการเรียกชื่อเกาะว่าอะไรนั้นได้น าเอาชื่อของชุมชนที่เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านแถบนั้นมา 
รวมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีสภาพเป็นเกาะจึงเกิดเป็นชื่อ “เกาะศาลากุน” โดยชื่อเกาะศาลากุนนั้นได้มา 
จากชื่อของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายกที่รับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้สร้างศาลาส าหรับเป็นที่จอดพักเรือส าเภาให้ลูกเรือและบริวารได้พักระหว่างรอรับซื้อสินค้าเพ่ือไป 
ขายที่ประเทศจีน ศาลานี้อยู่ชายน้ าเป็นที่พักของเรือจ านวนมากที่เดินทางจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า   
“ศาลาเจ้าสัวกุน” จึงกลายมาเป็นชื่อเกาะที่ชาวบ้านในพื้นที่และผู้เดินทางเรียกกันจนติดปาก 

จากเกาะศาลากุนมาเป็นเกาะเกร็ด ชื่อเกาะเกร็ดนั้นเริ่มจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหาร
ราชการ แห่งราชอาณาจักรสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกาะศาลากุนมีฐานะเป็น
ต าบลหนึ่งของอ าเภอปากเกร็ด ดังนั้นจึงมีการใช้ค าว่า “เกาะเกร็ด” เป็นชื่อของเกาะด้วยเป็นการน าเอาค าสอง
ค ามารวมกันคือค าว่า “เกาะ” ซึ่งเป็นสภาพทางภูมิประเทศของพ้ืนที่บริเวณนี้ และค าว่า “เกร็ด” ซึ่งเป็นชื่อ
ดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้ที่เรียกกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ที่เรียกว่า “เกร็ด” ด้วยเหตุนี้เมื่อน าค าสองค านี้มา
รวมกันจึงเรียกว่า“เกาะเกร็ด” และเป็นชื่อของเกาะและชื่อต าบลมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
การด ารงชีวิตในชุมชนเกาะเกร็ด 

อลิสา รามโกมุท (2542) ในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงเกาะเกร็ดคนทั่วไปมักจะได้ยิน
หรือสัมผัสความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนไทยเชื้อมอญ ด้วยในอดีตเกาะเกร็ดเป็นพ้ืนที่อาศัยที่มีคนมอญซึ่ง
อพยพมาจากพม่าเมื่อครั้งตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในหลากหลายภูมิภาค
ของประเทศเป็นจ านวนมาก คนมอญเหล่านี้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และด้วยจ านวนคนไทยเชื้อสายมอญที่มีอยู่เป็นจ านวนมากท าให้พ้ืนที่โดยรอบเกาะเกร็ดจะแสดงถึงความเป็น
มอญอย่างชัดเจน ท าให้วัฒนธรรมประเพณีของคนมอญบนเกาะเกร็ดมีความโดดเด่นมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน 
รองลงมา คือ คนไทยพุทธ ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกับวัตนธรรมประเพณีของมอญ เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ รวมไป ถึงสถาปัตยกรรมที่มีความโดนเด่น เช่น วัดเสาธงทอง วัดปรมัยยิกาวาส เป็นวัดที่
สร้างโดยชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวไทยพุทธที่รวมกันสร้างขึ้น ซึ่งจะสังเกตเห็นสถาปัตยกรรมของตัววัดที่มี
การผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมขึ้น เช่น เสาหงส์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ 

แต่ชุมชนเกาะเกร็ดไม่ได้มีเพียงคนไทยเชื้อสายมอญและคนไทยพุทธอาศัยอยู่เท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่ง
ชาติพันธุ์ คือ คนไทยเชื้อสายมุสลิมที่ได้ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูใ่นชุมชนเกาะเกร็ดมานานกว่าร้อยปี ซึ่งสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าบนเกาะเกร็ดมีอิสลามอาศัยอยู่ คือ มัสยิดญาซีรอตุ้ลญันนะห์  ที่ตั้งอยู่ในหมู่ 2และ หมู่ 3 ของ
ชุมชนเกาะเกร็ด สะท้อนให้เห็นว่า “เกาะเกร็ด” มีความเป็นพหุวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดย
ปราศจากความขัดแย้งของผู้คนในชุมชนมาเนิ่นนาน 
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           ภาพที่ 2 จ านวนประชากรสามชาติพันธุ์เกาะเกร็ด 

ที่มา : ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย – ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) 
 

ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนเกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี โดยวัฒนธรรมแรก คือ วัฒนธรรมไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ด  

1. วัฒนธรรมไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ด 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2550) ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคนไทยที่หนีภัย

สงครามได้อพยพกลับมาอยู่ที่เกาะเกร็ดในสมัยนั้นรวมกับคนมอญ โดยได้มาอยู่บริเวณด้านตะวันตกของเกาะ
เกร็ด คนไทยที่มาอยู่เกาะเกร็ดเป็นผู้มีความช านาญในด้านการท าสวนผลไม้ จึงเกิดผลไม้ที่มีรสดีนานาพันธุ์มี
ชื่อต่างๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง  

ในปัจจุบันกลุ่มคนไทยพุทธเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักในประเทศไทย แต่เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เกาะเกร็ดที่มปีริมาณน้อยกว่าคนไทยเชื้อสายมอญที่มีมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใน
แถบหมู่ที่ 2 บ้านศาลากุนนอก  หมู่ที่ 3 บ้านศาลากุน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสระน้ าอ้อย  และหมู่ 5 บ้านท่าน้ า 
พร้อมทั้งด ารงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในด้านประเพณีวัฒนธรรมความเป็นพุทธที่มีเพ่ือนรวมชุมชนเป็นคนมอญและ
คนมุสลิมโดยปราศจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  
การศึกษาวัฒนธรรมไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ด 

1.1 วัฒนธรรมประพณีและความเชื่อ 
1.2 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน 
1.3 วัฒนธรรมวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
1.4 ด้านภาษาและการสื่อสาร 
1.1 วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีไทยมีความประณีตสวยงามแสดงออกถึง

ความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนอ่อนช้อยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้รูปลักษณ์ประจ าชาติที่มีรูปแบบ
เฉพาะ โดยส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมประเพณีไทยจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่แบบไทยและสะท้อนให้เห็น
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณี
ทีค่นไทย พุทธนิยมท าเพ่ือขอขมาต่อแม่น้ าหรือพระแม่คงคา 

เช่นเดียวกับคนไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ดที่ให้ความส าคัญต่อประเพณีที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์   
ของประเทศ ส าหรับประเพณีลอยกระทงในเกาะเกร็ดนั้น ทางอ าเภอปากเกร็ดและเทศบาลต าบลปากเกร็ดได้  
จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นที่ที่วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในชุมชนเกาะเกร็ด โดยภายใน

43% 

15% 

42% 

จ านวนประชากรสามชาติพันธุ์เกาะเกร็ด 

คนไทยเช้ือสายมอญ 
คนไทยเช้ือสายมุสลิม 
คนไทยพุทธ 
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งานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดการประดิษฐ์กระทง การประกวดนางนพมาศ เมื่อถึงเวลาค่ า
ผู้คนในชุมชนทั้งคนไทยพุทธคนไทยมอญที่เข้าร่วมประเพณี ทุกคนพร้อมใจกันลอยกระทงบริเวณริมแม่น้ า 
เจ้าพระยา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีท่ีดึงดูดให้คนในชุมชนไดท้ ากิจกรรมร่วม 

 

 
ภาพที ่3 ประเพณีลอยกระทง 
ที่มา : ไทยโพสต์ (18 พ.ค. 2561) 

 
1.2 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย "เสื้อผ้า” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน

ที่ไม่ใช่เพียงการน ามาปกปิดร่างกายหรือให้ความอบอุ่นเท่านั้น เสื้อผ้ายังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ คุณค่า ความ
เป็นมาทางวัฒนธรรม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติอย่างหนึ่ง ดังเช่นผ้าไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทยทีม่ีความแตกต่างกัน  

ในส่วนของคนไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ด มีวัฒนธรรมส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของคนไทยใน
ภาคกลาง เช่น วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายของคนไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ด ผู้คนในชุมชนต่างมีอิสระ
ทางด้านการแต่งกายเป็นของตนเองเช่นเดียวกับคนไทยภาคกลางที่นิยมแต่งกายตามสมัยนิยมและจะสวมใส่
เสื้อผ้าแบบประเพณีไทยเมื่อมีงานส าคัญ เช่น งานศพ ด้วยเหตุนี้การแต่งกายของคนไทยพุทธในชุมชนเกาะ
เกร็ดจึงมีความเป็นอิสระ โดยขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคลของผู้แต่งกาย 
 

 
 

           ภาพที ่4 การแต่งกายแบบไทยในงานท าบุญประเพณ ี
           ที่มา : http://www.joodnee.com  
  

1.3 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน (จริยา เดชกุญชร, 2552) ความกลมกล่อมของรสเปรี้ยว หวาน 
มัน เค็ม เผ็ด ในอาหารไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทย ด้วยอาหารไทยในแต่ละจานจะมี
รสชาติที่หลากหลาย ส าหรับอาหารไทยในทุกจานที่ได้รับประทานไม่ใช่เพียงแค่อ่ิมท้อง หากคุณค่าที่มากับ

http://www.joodnee.com/
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ความอร่อยนั้นยังแทรกไปด้วยประโยชน์ในการรักษาป้องกันร่างกาย จึงเป็นความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของ
อาหารไทย  

วัฒนธรรมอาหารของคนไทยพุทธในชุมชนเกาะเกร็ดมีความคล้ายคลึงกับอาหารไทยในภาคกลางด้วย
มีวัตถุดิบและวิธีการปรุงที่ไม่ได้แตกต่างกัน และมีรสชาติที่ครบรสทั้งรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ตามแบบ
อาหารไทยนิยมในปัจจุบัน โดยอาหารไทยที่ขึ้นชื่อ คือ ห่อหมกหน่อกะลา อาหารพ้ืนบ้านของคนไทยพุทธใน
ชุมชนเกาะเกร็ด มีวัตถุดิบทีส่ าคัญชื่อคือ "หน่อกะลา" เป็นพืชผักพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกาะเกร็ดและ
พบได้ท่ีเกาะเกร็ดเท่านั้น ผู้คนในชุมชนจึงนิยมเอาหน่อกระลามาประกอบอาหารรต่างๆมากมาย  

 

 
 
 

ภาพที ่5 ห่อหมกหน่อกะลา จากร้านพรเทพ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   
ที่มา : Welove หมอนข้าง (https://www.welovetogo.com) 
 
1.4 วัฒนธรรมด้านภาษาและการสื่อสาร ในปัจจุบันมนุษย์มีภาษาเป็นของตัวเองแลมีมากกว่า 100 

ภาษาที่มีภาษาเขียน ภาษาไทยถือเป็นหนึ่งใน 100 ภาษาที่กล่าวมา โดยภาษาไทยปรากฏครั้งแรกใน
พุทธศักราช 1826 พ่อขุนรามค าแหงกษัตริย์องค์ที่ 3 ของอาณาจักรสุโขทัยเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เรียก
กันว่า “ลายสือไทย” ประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และเครื่องหมายวรรณยุกต์ ทั้งหมด 44 ตัว อักษรไทยที่
เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นตัวเขียนที่พัฒนามาจากลายสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์ขั้น ซึ่งดัดแปลงมา
จากภาษาบาลี ภาษามอญและเขมรในอดีต 

ภาษาไทยปรากฏอย่างสากลและใช้ในงานของราชการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ด้วย
การก่อตั้งส านักงานราชบัณฑิตยสภาขึ้นและปฏิรูปภาษาไทย ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาราชการของประเทศ
ไทยและภาษาแม่ของคนไทยทุกคนรวมถึงชนเชื้อสายอ่ืนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   

 

       
 

ภาพที่ 6 อักษรภาษาไทย 
ที่มา :  ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1619 

2. วัฒนธรรมมอญในชุมชนเกาะเกร็ด 
อรสา  เงินฉาย (2550) ชนชาติมอญได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตามเมืองต่างๆมาอย่างยาวนาน 

“มอญเกาะเกร็ด” อพยพเข้ามายังประเทศไทยถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2317 สมัยกรุงธนบุรีโดยมี
เจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) เป็นหัวหน้าไพร่พลคนมอญเดินทางเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ท ากินให้แก่คนมอญที่ปากเกร็ดในขณะนั้นบ้านเมือง (ไทย) 
เพ่ิงฟ้ืนตัวจากสงครามคราวเสียกรุงพลเมืองไทยยังมีน้อยคนมอญจึงกลายเป็นก าลังส าคัญในการฟ้ืนฟูเกาะ
เกร็ดจากการเผ่าท าลายจากเหตุการณ์เสียกรุงให้กับพม่าและการอพยพของคนมอญครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2357       
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) พม่าบังคับใช้แรงงานมอญอย่างหนักคนมอญ
ได้รับความเดือดร้อนจึงก่อกบฏขึ้นและอพยพเข้ามายังไทย ดังนั้นชาวมอญที่อพยพมาทั้ง 2 ครั้งนี้ถือเป็นต้น
บรรพบุรุษที่สืบทอดมาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญปากเกร็ดในปัจจุบัน   
การศึกษาวัฒนธรรมมอญเกาะเกร็ด 

2.1 วัฒนธรรมประพณีและความเชื่อ  
2.2 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
2.3 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน 
2.4 วัฒนธรรมด้านภาษาและการสื่อสาร 
2.1วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ คนมอญเกาะเกร็ดให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและประเพณี

เป็นอย่างมาก ในทุกช่วงเวลาของชีวิตจะมีพิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอโดยเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต 
รวมไปถึงความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ คือ การนับถือ “ผี” แต่ผีที่คนมอญเกาะเกร็ดนับถือ 
คือ  ผีปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษ วัฒนธรรมและประเพณีมอญโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเล่นมีความ
สนุกสนานเป็นที่น่าสนใจของผู้พบเห็น เช่น ประเพณีสงกรานต์ คนมอญให้ความส าคัญกับเทศกาลสงกรานต์ 
ใน ฐานะวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแห่
ข้าว แช่ การแห่น้ าปลาหวาน และการฟ้อนร ามอญเจ้าประจ าปีของแต่ละหมู่บ้าน คนมอญถือกันว่าประเพณีนี้
เป็นการข้ึนศักราชใหมจ่ึงจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ด้วย    

 

 
ภาพที่ 7 ประเพณีสงกรานต์ของคนมอญ 

 ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  
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2.2 วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการแต่งกายประจ าท้องถิ่นของคนมอญนั้นจะคล้ายคลึงกับ
การแต่งกายของพม่า เมื่อครั้งมอญเสียเอกราชแก่พม่า พม่ารับเอาศิลปะวัฒนธรรมทุกประการของมอญไปใช้ 
เมื่อพบเห็นศิลปะวัฒนธรรมมอญ คนทั่วไปจึงเข้าใจว่าเป็นการแต่งงานแบบพม่า  

การแต่งกายตามประเพณีหรือแต่งกายแบบมอญ จะแต่งเมื่อมีงานประเพณีหรือเทศกาลส าคัญ เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น เมื่อถึงประเพณีนั้นๆ ผู้ชายจะนุ่งโสร่งลายหมากรุก สวมเสื้อกุยเฮงมีผ้า
พาดไหล่ ผู้หญิงจะนุ่งซิ่นสวมเสื้อลูกไม้ตัดตามนิยมและมีผ้าสไบพาดไหล่ ส่วนผู้สูงอายุอาจนุ่งโจงกระเบนหรือ
นุ่งซิ่นสวมเสื้อผ่าอกตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าชนิดอ่ืนๆ และผ้าสไบเฉียง ส่วนการไว้ทรงผมหรือการท าผมผู้ชาย
จะท าผมทรงเดียวกับชายไทยท่ัวไป ผู้หญิงบางส่วนยังพยายามรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบมอญไว้โดยการ 
เกล้าผมมวย  

 

 
ภาพที ่8 การแต่งกายแบบวัฒนธรรมมอญ 
ที่มา : ส านักข่าวนิวส์พลัส (19พ.ค.2562) 
 
ในปัจจุบันคนมอญเกาะเกร็ดจะไม่นิยมใส่เครื่องแต่งกายเป็นชุดแบบชาวมอญเหมือนในสมัยก่อน แต่

เมื่อมีงานพิธีหรือมีประเพณีต่างๆ ทุกคนในชุมชนก็ยังคงพร้อมใจกัน ใส่ชุดประจ าชาติพันธุ์เพ่ือเป็นการ
แสดงออกและน าเสนออัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์มอญให้บุคคลภายนอกได้รู้จักดังเช่นที่พบเห็นในปัจจุบัน
เมื่อเราเดินทางไปยังเกาะเกร็ด  

2.3 วัฒนธรรมอาหารการกิน (ศรุดา นิติวรการ, 2557) อาหารพ้ืนบ้านมอญจัดเป็นวัฒนธรรมอาหาร
ที่มีการจดบันทักไว้คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนาน เมื่อครั้งมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาจนเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมระหว่างอาหารมอญโบราณละอาหารไทยชาววัง  

อาหารมอญโบราณซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ข้าวแช่ เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อีก
หนึ่งอย่างท่ีท าให้ผู้คนทั่วไปรู้จักมอญ แต่ส าหรับคนไทยเชื้อสายมอญเกาะเกร็ดในชุมชนปากเกร็ด อาหารมอญ
ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยม คือ “ทอดมันหน่อกะลา” โดยหน้าตาจะคล้ายทอดมันทั่วไปแต่ผสมหน่อกะลาเข้าไป
ด้วย หน่อกะลาถือเป็นพืชที่มีเฉพาะในเกาะเกร็ดเท่านั้น จึงเป็นที่มาของค าพูดที่ว่าถ้ามาเกาะเกร็ดแล้วไม่ทาน
ทอดมันหน่อกะลาเท่ากับมาไม่ถึงเกาะเกร็ด  

อาหารชาววังจากกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวมอญได้รับถ่ายทอดจากชาววังในช่วงที่พระมหากษัตริย์เสด็จ  
ประพาสพระราชวังบางปะอินและมักใช้เกาะเกร็ดเป็นที่พักระหว่างทาง เช่น ไข่ในรังทอง ทองหยิบ ทองหยอด
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ขนมหวานชาววังของไทยที่ได้ถ่ายทอดให้กับคนมอญและในปัจจุบันกลายเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชนคนมอญเกาะเกร็ด 

 

   
ภาพที ่9 ทอดมันหน่อกะลา                                  ภาพที ่10 ขนมหวานไทย  
ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี                ที่มา : จ๊ะจ๋า ขนมหวานเกาะเกร็ด 
 
2.4 วัฒนธรรมภาษาและการสื่อสาร คนไทยเชื้อสายมอญเกราะเกร็ดยังคงใช้ภาษามอญในการ

สื่อสารกันบ้างในกลุ่มของผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยในชุมชนเกาะเกร็ดก็จะมีส าเนียงเฉพาะที่แตกต่างไปจากชุมชน
อ่ืน ผู้ใหญ่ในชุมชนยังคงมีการสอนลูกหลานให้พูดภาษามอญ แต่การใช้ภาษามอญเพ่ือการสื่อสารในปัจจุบัน
ของคนไทยเชื้อสายมอญเกาะเกร็ดเริ่มมีน้อยลง ถือเป็นข้อเสียอย่างมากส าหรับผู้ที่ต้องการด ารงอัตลักษณ์ทาง
ภาษามอญไว้  

สาเหตุนั้นเป็นเพราะคนมอญรุ่นใหม่ในชุมชนเกาะเกร็ดไม่เห็นถึงความส าคัญของภาษามอญ เลยส่งผล
ให้แทบทุกครัวเรือนในชุมชนมอญเกาะเกร็ดไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษามอญและเนื่องจากชุมชนมอญ
เกาะเกร็ดส่วนใหญ่ใช้ภาษามอญท้องถิ่นจึงท าให้คนที่ได้รับฟังส่วนมากเกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นภาษาพม่า จน
บางครั้งท าให้เกิดปัญหาการเข้าใจผิดเรื่องชาติพันธุ์ขึ้น เช่น ส าหรบัเด็กท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่หรือ
โรงเรียนที่มีคนไทยเป็นส่วนมาก เด็กบางคนท่ีพูดภาษามอญมักจะถูกล้อเลียนจากเพ่ือนว่าเป็นคนพม่าและด้วย 
สาเหตุนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ไม่ยอมใช้ภาษามอญในการสื่อสาร   

 

  
ภาพที ่11 อักษรภาษามอญ 
ที่มา :  ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
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3. วัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนเกาะเกร็ด 
กรมการศาสนา กระทรวงการศึกษาธิการ (2545) เมื่อนึกถึงคนมุสลิมในประเทศไทย คนส่วนใหญ่มัก

นึกถึงภาพของมุสลิมมลายูที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ แต่ประเทศไทยยังมีมุสลิมนอกสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ส าคัญเป็นมุสลิมมลายูเช่นกันนั้นคือมุสลิมในชุมชนเกาะเกร็ด เป็นคนไทยเชื้อสายมุสลิม
มลายูที่มีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากชวาได้เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองประเทศราช
ของไทยในแถบแหลมมลายู เมื่อครั้งอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เจ้าเมืองปัตตานีต้องการตั้งตัว
เป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่อกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้ยกทัพไป
ปราบ ชาวปัตตานีจึงถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นเชลยในสมัยนั้น   

ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองปัตตานีที่ถูกจับเข้ามาเป็นเชลยในพ้ืนที่ภาคกลางส่วนใหญ่จึงด าเนินชีวิตอยู่แถว
อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา นนทบุรี กรุงเทพฯและพ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืนๆ โดยเมืองปัตตานีในอดีตนั้นรัชกาลที่ 
5 ทรงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยยุบ 7 หัวเมืองให้เหลือเพียง 4 และต่อมายุบ
มณฑลปัตตานี โดยท าการแบ่งมณฑลปัตตานีออกเป็น 3 จังหวัดใน พ.ศ. 2476 คือ ปัตตานี นราธิวาส และ
ยะลา ดังนั้น “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ก็คือเมืองปัตตานีเก่านั่นเอง 
การศึกษาวัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนเกาะเกร็ด  

3.1 วัฒนธรรมประพณีและความเชื่อ 
3.2 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
3.3 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน 
3.4 วัฒนธรรมด้านภาษาและการสื่อสาร 
3.1 วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ส าหรับมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆต้องเป็นวิถีชีวิต 

มิใช่สิ่งที่เอามาปฏิบัติกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว โดยการด าเนินชีวิตต้องไม่ขัดแย้งกับคุณค่าที่ประเพณีนั้นมุ่งสั่ง
สอน ด้วยอิสลามเป็นศาสนาที่มีประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์กับหลักค าสอนของศาสนา ศาสนาอิสลามสอนว่า          
มีพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงองค์เดียว เรียกว่า องค์อัลเลาะห์ ผู้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ผู้อยู่เหนือกว่ามวลมนุษย์  

ดังนั้นที่มาของวัฒนธรรมอิสลามจึงมาจากแหล่งส าคัญ 2 ประการคือ คัมภีร์อัลกุรอานและค าสอนของ
ศาสดามุฮัมมัด มุสลิมทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลามเปรียบได้กับธรรมนูญแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ประเพณีถือศีลอด ภารกิจถือศีลอดเดือน
รอมฎอนเป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ 
เพ่ือฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยต่อความยากล าบากที่เผชิญ 
อยู่ ณ เบื้องหน้า  
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ภาพที ่12 การถือศีลอดของคนมุสลิม 
ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 พ.ค. 2562) 
 
3.2 วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การแต่งกายของคนไทยเชื้อสายมุสลิมในเกาะเกร็ดนั้นเป็นไปตาม

รูปแบบของสังคมมุสลิมที่มีลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ ซึ่งตามหลักการแต่งกายในศาสนาอิสลามมี
วัตถุประสงค์ส าคัญคือต้องการปกปิดร่างกาย โดยเฉพาะร่างกายของผู้หญิงมุสลิมทั้งนี้เพ่ือที่จะไม่ให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเรือนร่างเพศหญิงกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชายซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในสังคม 

การแต่งกายหญิงมุสลิมในเกาะเกร็ดนั้นส่วนมากจะใส่เสื้อผ้ามัสลินหรือเสื้อลูกไม้ตัวยาวแบบมลายู นุ่ง   
ซิ่นปาเต๊ะหรือซิ่นทอและสวม “ฮิญาบ” คือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิมเป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้กันเป็นประจ า
ในชีวิตของสตรีทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลาม สวมเพ่ือป้องกันตนเองจากฟิตนะห์ (ความไม่ดีไม่งามทางสังคม) 
เช่น ป้องกันการถูกแซวหรือการหยอกล้อเชิงชู้สาว  

การแต่งกายมุสลิมชายในเกาะเกร็ด โดยส่วนมากจะแต่งตัวตามสมัยนิยมทั่วไป แต่จะสวมหมวกที ่
เรียกว่า“หมวกกปิเยาะ” ในชีวิตประจ าวันและจะแต่งกายแบบเป็นทางการในกรณีประกอบศาสนกิจ เช่น                
การประกอบพิธีละหมาด 

 

 
ภาพที1่3 การแต่งกายแบบคนไทยเชื้อสายมุสลิม 
ที่มา : สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 3.3 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน ในปัจจุบันคนมุสลิมยึดหลักการบริโภคอาหารตามแนวทางของ  
ศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับคนไทยเชื้อสายมุสลิมในชุมชนเกาะเกร็ดนั้นอาหารที่พวกเขา  
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รับประทานในชีวิตประจ าวัน คือ อาหารไทย เพราะว่าอาหารมุสลิมมีเครื่องปรุงและขั้นตอนในการท าอาหาร  
ค่อนข้างยุ่งยาก อีกทั้งมีรสชาติเผ็ดร้อนไม่เหมาะที่จะรับประทานทุกวัน ดังนั้นอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  
และศาสนาจะจัดในสถานการณ์พิเศษ เช่น งานเลี้ยงฉลอง โดยจะจัดเป็นส ารับเป็นชุด ย าหรือผัดและชุด 
เครื่องแกง (แกงมัสมั่น แกงกุรหม่า แกงกะหรี่) อาหารที่กินคู่กับแกงมักเป็นอาหารประเภทแป้ง เช่น โรตี  

อาหารแขกถือเป็นต้นแบบของอาหารมุสลิม แต่ในปัจจุบันอาหารแขกได้ผสมผสานกับอาหารไทยจน
แยกได้ยาก ทั้งนี้เพราะได้ประยุกต์และแปลงรสให้เข้ากับลิ้นของคนไทยสิ่งที่หลงเหลือและแสดงลักษณะเฉพาะ
ของอาหารแขก คือ กลิ่นฉุนของเครื่องเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนชาติได้เป็นอย่างดี    
 

  
ภาพที่ 14 อาหารมุสลิม (อาหารแขก)  
ที่มา :  สุนิติ จุฑามาศ The Cloud x สถาบันศิลปะอิสลาม (ประเทศไทย)  
 
3.4 วัฒนธรรมด้านภาษาและการสื่อสาร ภาษาที่ใชพูดกันมากในชีวิตประจ าวันของคนไทยเชื้อสาย     

มุสลิมมีอยู่ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายูท้องถิ่น หรือนิยมเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าภาษานายู    
ภาษามลายูท้องถิ่นใช้กันมากในหมู่คนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา        
คนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าภาษาไทย คือ ภาษาต่างด้าว ภาษามลายูคือภาษาหลักโดยพ่ีน้อง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นแทบจะไม่พูดภาษาไทยเลย ภาษาไทยจึงมีฐานะเป็นภาษาต่างด้าว  

แต่ในส่วนของคนไทยเชื้อสายมุสลิมในชุมชนเกาะเกร็ดนั้น มีความเคร่งครัดในความเชื่อและหลักค า 
สอนทางศาสนา “ภาษามลายู” ถือเป็นภาษาส าคัญที่ต้องใช้สนทนาในกลุ่มคนเชื้อสายมุสลิมด้วยกัน แต่คนไทย
เชื้อสายมุสลิมก็ให้ความส าคัญต่อภาษาไทย โดยจะเห็นได้จากการที่คนในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย คนไทยพุทธ  
คนไทยเชื้อสายมอญ คนไทยเชื้อสายมุสลิมสามารถสื่อสารและสนทนารวมกันได้อย่างเข้าใจในภาษาและใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารรวมกัน เรียกได้ว่าไม่ทิ้งภาษาของชาติพันธุ์และเรียนรู้ภาษาเสริมอย่าง  
ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมไร้ซึ่งปัญหา 
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  ภาพที่ 15 อักษรยาวี ชุดอักขระที่ใช้ในการเขียนภาษามลายู 

ที่มา : www.pataniforum.com 
 

ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด  
ในอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบัน เมื่อพูดถึงเกาะเกร็ดเรามักจะได้ยินหรือสัมผัสความเป็นอัตลักษณ์

เฉพาะของคนไทยเชื้อมอญ ด้วยจ านวนคนไทยเชื้อสายมอญที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก มากกว่าคนไทยพุทธและ 
คนไทยเชื้อสายมุสลิม ท าให้วัฒนธรรมประเพณีของคนมอญบนเกาะเกร็ดมีความโดดเด่นกว่าอีกสองชาติพันธุ์ 
แตก่ระนั้นทั้งสามชาติพันธุ์ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาและ
บ ารุงทุกข์สุขร่วมกัน โดยลึกๆแล้วต่างก็คาดหวังให้เกิดภาพของพหุวัฒนธรรมขึ้นในชุมชนเกาะเกร็ด จึงเป็น
ช่องทางให้เกิดงานวิจัยแนวทางการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมเกาะเกร็ด งานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมมือกับนักวิจัยชุมชนจากทั้งสามชาติพันธุ์ใน
นาม “คณะกรรมการสร้างสรรค์อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมร่วมเกาะเกร็ด” และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ดชุมชนเกาะเกร็ด จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้ได้เห็นถึงความพยายามของคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสาย
มอญที่พยายามทลายก าแพงทางด้านศาสนาเพ่ือให้คนไทยเชื้อสายมุสลิมสามารถร่วมกิจกรรมของชุมชนได้และ
ความพยายามในการให้เกียรติและให้ความส าคัญของกันและกันของผู้คนทั้งสามชาติพันธุ์ในชุมชน ซึ่งต้องการ
ที่จะน าเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสามชาติพันธุ์ เช่น การแต่งกายชุดพ้ืนบ้าน การแสดงทาง
วัฒนธรรมต่างๆของคนไทยเชื้อสายมอญและคนไทยเชื้อสายมุสลิม ในงาน “ร้อยรักษ์วัฒนธรรมพหุวัฒนธรรม 
3 ชาติพันธุ์ เกาะเกร็ด” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมของผู้คน
ทั้งสามชาติพันธุ์ที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ รวมความหลากหลายของ
วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันทั้งวัฒนธรรมไทยพุทธ วัฒนธรรมมอญ และวัฒนธรรมมุสลิม รวมไปถึงส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ให้คงอยู่เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าและความภาคภูมิใจที่รักษาไว้ให้คนรุ่น
หลังสืบสานต่อไป 
 

http://www.pataniforum.com/
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ภาพที่ 16 โครงการร้อยรักษ์วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ เกาะเกร็ด 
ที่มา : ส านักข่าวนิวส์พลัส (19 พฤษภาคม 2562)  

 
บทสรุป 

ผู้เขียนขอสรุปบทความเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรีว่า : ชุมชนเกาะเกร็ดนั้นเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานควบคู่มากับประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรี โดยสาเหตุที่ท าให้ชุมชนเกาะเกร็ดมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์มาอาศัยอยู่ใน 
พ้ืนที่นั้นเป็นเพราะการอพยพหนีภัยสงคราม รวมไปถึงผู้คนที่ถูกจับมาเป็นเชลยจากการท าศึกสงครามในอดีต  
อันได้แก่ ชาวไทยและชาวมอญที่อพยพหนีภัยสงครามจากพม่าจนได้มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนเกาะเกร็ด        
และชาวมุสลิมมลายูที่ถูกต้อนมาเป็นเชลยศึกจากการแข่งข้อของเจ้าเมืองปัตตานีในอดีต ซึ่งการเดินทางเข้ามา
ของ คนทั้งสามชาติพันธุ์ได้น าเอาวัฒนธรรมของตนติดตัวมาด้วยทั้งสิ้น ท าให้ชุมชนเกาะเกร็ดกลายเป็นชุมชนที่
มี ความหลายทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมอญ และวัฒนธรรมมุสลิม   

ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ในชุมชนเกาะเกร็ดเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนว่าไม่ใช้สิ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเสมอไป โดยผู้คนที่มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมสามารถอาศัยอยูร่วมกันได้อย่างสันติสุข เมื่อทุกคนในชุมชนรู้จักที่จะเคารพและให้เกียรติซึ่งความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของกันและกัน ดังเช่นชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชมที่รวม
ผู้คนสามชาติพันธุ์อันประกอบไปด้วย คนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายมอญและและคนไทยเชื้อสายมุสลิม ทั้งสาม
ชาติพันธุ์ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย อาหาร และภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ต่างฝ่ายต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละชาติพันธุ์ได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้คนในชุมชนเกาะเกร็ดจึงได้จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่
เปรียบเหมือนมรดกที่ทรงคุณค่าของบรรพบุรุษให้อยู่คู่กับคนในยุคปัจจุบันและอยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพ่ือ
ไม่ให้ทุกคนลืมว่าตนเองนั้นมีที่มาอย่างไร  
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บทคัดย่อ 

ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกล่าวได้ว่า 
ในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัญหายาเสพติดได้อยู่คู่
กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน การด ารงอยู่ของปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบมากมายหลายประการต่อ
ประเทศ ทั้งการเกิดความไม่สงบในสังคม ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนและระดับประเทศ รวมถึงการท าลาย
ทรัพยากรบุคคลให้กลายเป็นบุคคลที่ไร้คุณภาพเป็นภาระที่สังคมจะต้องแบกรับอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ และ
นับวันปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการขยายพ้ืนที่การแพร่ระบาด ความหลากหลายและ
ความซับซ้อนของตัวยาตลอดจนปัญหาเยาวชนที่มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก าลังได้รับ
ความสนใจและเอาใจใส่จากผู้ที่รับผิดชอบ เพ่ือเอาชนะยาเสพติดโดยการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจรวมทั้งประชาชนเข้ามามีบทบาทเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการ
ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว ดังนั้นบทความนี้จึงน าเสนอการขับเคลื่อนแนวทางการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคน
ต้องให้การสนใจสนับสนุนและร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเด็กและเยาวชน 
 
ค าส าคัญ : ปัญหายาเสพติด , เด็กและเยาวชน  
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Abstract 

The problem of drugs in Thailand was continuously intensify that it was also said this 
problem spread to all over Thailand nowadays. It was paired with Thailand for a long time. 
The existence of drugs affected country in many things, whether it be a social unrest, an 
economic condition both household and national economy, and a destruction of human 
resource as a low quality person that unavoidably became burden for social. The problem 
of drugs became heated, be it an expansion of drug to wide area, a diversity and complexity 
of drugs, and an increased tendency of a taking drugs in juvenile. These problems were 
interested and attended by a responsible man. To win the drugs, it will be done by the 
corporation of all sectors. These were government, private, state enterprise including 
people. And all of them had to play a role to prevent and solve problem by the driving 
guideline for solve as above problem. Therefore this article is to present the driving 
guideline for problem solving of drugs in Thai children and juvenile according to the national 
strategy in part of the prevention in a group that has a chance to involve in drugs. And in 
order to be a guideline for practically prevent and solve the drugs problem. It was 
considered as the important thing that everyone has to seriously interest, support and 
corporate to drive a problem solving of drugs in children and juvenile. 
 
Keywords : Drug problems, Children and youth 
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บทน า 
ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งปัญหายาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบันซึ่งมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ผู้
เสพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสทนลองใช้ยาเสพติดด้วยความคึก
คะนองอยากรู้อยากลอง จึงมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มประชากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ใช้ยาเสพติดได้สะดวกกว่าในอดีต ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมเนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่รู้เท่าทัน
ต่อเล่ห์กลของผู้ค้ายาเสพติด ประกอบกับ ความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนอง การต้องการความยอมรับ
ในกลุ่มเพ่ือน จิตใจที่ไม่หนักแน่น ถือเป็นจุดด้อยที่ท าให้เด็กและเยาวชนหลงกลเข้าไปติดบ่วงหรือตกเป็นทาส
ของยาเสพติด ดังนั้นการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถขับเคลื่อนโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนได้โดยเครือข่ายของเยาวชนเอง ตลอดจนการให้ความรู้ผ่าน
กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชผ่านองค์
ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันนี้ ยาเสพติดได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน มอร์ฟีน และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ก็ยังมีเยาวชนไทยอายุน้อยลงไปติดยาเสพติดเหล่านี้
อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพราะนอกจากผู้เสพยาเสพติด
ทั้งหลายจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ยังมีแนวโน้มก่ออาชญากรรม ตลอดจนท าให้เกิดปัญหาต่อสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่เกิดจาก
ความอ่อนแอของหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือ ครอบครัว ซึ่งเกิดจากพ่อแม่ด้อยคุณภาพ การที่เอาแต่รักลูก
โดยที่ไม่รู้จักสอนหรือให้ค าแนะน าลูกจึงท าให้ยาเสพติดสามรถแพร่ระบาดในเข้าไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป็นไปได้โดยง่ายอีกทางหนึ่ง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงต้องยังคงด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด (ศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต, 2559) 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นบ่อนท าลายทรัพยากรและความ
มั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิให้
มีการเสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและ
สลับซับซ้อนต่อการด าเนินการ และไม่ได้มีแต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอ่ืนๆก็มีการเสพ การซื้อ
ขาย และการผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อ ง
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการ 
ด าเนินงานต่อสถานการณ์ด้านยาเสพติดที่ชัดเจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด าเนินการป้องกัน
แก้ไขและปรับปรามอย่างเต็มที่เพ่ือหยุดยั้งการขยายตัวของปัญหาและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพ
ติดตามล าดับแต่ปัจจัยทีแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติดได้พัฒนาการผลิตระบบเครือข่ายการค้าเพ่ือขยายตลาดให้กว้างขึ้นรวมทั้งได้พยายามพัฒนาวิธีการต่างๆ
เพ่ืออ าพรางหลีกเลี่ยงการตรวจค้นและจับกุมของเจ้าหน้าที่และมีเครือข่ายของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีส่วน
ร่วมในการใช้สารเสพติดตลอดจนเป็นผู้ขาย การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจ าเป็นต้อง
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มีการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการให้
สารเสพตลอดจนการให้ความรู้ของภัยยาเสพติดที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตลายต่อตนเองและผู้อ่ืนในกลุ่มของเด็ก
และเยาวชน ดังนั้น การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งรัฐจะต้อง
ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงแก้ไขปัญหาและให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนที่จะ
ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง 
 
ความหมายของยาเสพติด 

(พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน : 2542) ให้ความหมาย“ยาเสพติดให้โทษ” ว่ายาเสพติดให้โทษ 
คือ  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้า สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการ
ใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่นต้องเพ่ิม ขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการ
ถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการ เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดย ทั่วไป
จะทรุดโทรมลง กับรวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือ ให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่ หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมายว่า
ด้วยยาที่มี ยาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : 2560) ให้ความหมาย “ยาเสพติด” ไว้ว่า 
สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วท า
ให้เกดิผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่นต้องการเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยา เมื่อ
ขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง ซึ่ง
ยาเสพติดนี้ อาจรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพ
ติดให้โทษและสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย  

สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or 
WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุด
เสพได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุด จะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น 
 
สถานการณ์ยาเสพติด  

(ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต , 2559) สถานการณ์ยาเสพติด
ในช่วงปี 2556-2561 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง จากระบบรายงาน  ของ
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2556-2558 จ านวน 156,884  คน 98,421 คน และ 55,683 คน ตามล าดับ โดยเป็นผู้เข้ารับ
การบ าบัดรักษาในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จ านวน 3,975 คน 4,071 คน และ 3,912 คน ตามล าดับ 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) จากสถิติการเข้ารับการบ าบัดรักษาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่กลับ
พบว่าผู้เข้ารับบ าบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 เยาวชนอายุระหว่าง 
15-24 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
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เสพติด ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด และปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต
เพ่ือป้องกันการกลับไปใช้ซ้ า ซึ่งเมื่อจ าแนกชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด คือ ยาบ้า ร้อย
ละ 75.20 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.83 และกระท่อม ร้อยละ 4.17 ด้านพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดที่น่า
เป็นกังวล คือ การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้การบ าบัดรักษามีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการน าสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกัน
เพ่ือให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชนมีการทดลองดื่มสารเหล่านี้เนื่องจากมองว่าเกิดจาก
ส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้ค านึงว่ามีฤทธิ์เสพติด ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัย
ร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองโดยเฉพาะในเด็ก
และเยาวชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเยาวชนที่มีอายุ
ต่ ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 32.44 ของประชากรทั้งหมดในปี 2557 และ
เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 25 ซึ่งเป็นวัยที่ด าเนินชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ใฝ่หาความรู้ อยากเห็น อยากลอง
ของใหม่ รักพวกพ้อง รักเพ่ือน เชื่อเพ่ือน และมองหาแบบอย่างเพ่ือด าเนินรอยตามแบบ ทัศนคติที่ผิดๆเก่ียวกับ
การใช้สารเสพติดในวัยรุ่น เช่น การเสพไอซ์ ท าให้ผอม ผิวขาว การเสพยาบ้าท าให้เพ่ิมความตื่นเต้นในการมี
เพศสัมพันธ์ อ่านหนังสือได้นานขึ้น ท าให้มีก าลังวังชา ท าให้มีจิตใจแจ่มใส   ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้สติปัญญาดี 
สามารถรักษาโรคบางอย่างได้ จากทัศนคติดังกล่าวท าให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้ จนมีการติดสารเสพติดนั้น
ในที่สุด  

 

 
ภาพที่ 1 สถานการณ์เด็กและเยาวชน 
ที่มา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2560  
 
สาเหตุของปัญหายาเสพติด 

ปัญหาการเสพติดมาจากสาเหตุทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ความยากจน ได้รับการศึกษาน้อย มาจาก
ครอบครัวที่ยากล าบาก การเลี้ยงดูเด็กมีปัญหา ใช้ความรุนแรง ขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และการ
ท าให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการทางสุขภาพจิตที่บกพร่องหรือผิดปกติในบางเรื่อง ท าให้วัยรุ่ นบางคนที่มาจาก
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สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะลองและติดยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่นที่มาจากสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า 
ครอบครัวคนรวย คนชั้นกลาง บางครอบครัวและหรือสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม บางแห่งก็อาจสร้าง
ปัญหาแรงกดดัน สร้างปัญหาด้านความคิดจิตใจให้เด็กบางคนไปเสพติดได้ด้วยเช่นกัน  

(ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต, 2559) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ใช้ยาเสพติด 4 ประการ ดังนี้ 

1. ตนเอง เช่น การอยากรู้ อยากลอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน ไม่มีความรู้เรื่องสารเสพ
ติด ประสบความล้มเหลวในชีวิต หรือเกิดจากการเจ็บป่วย กรณีอยากทดลองด้วยตนเอง เกิดจากความอยากรู้
อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไปและไม่คิดว่าตนจะติดสารเสพติด จึงไปท าการทดลองใช้ ในการทดลอง
ใช้ครั้งแรกๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดสารเสพติดก็อาจประมาทไปใช้อีก จนในที่สุดก็ติดสาร
เสพติดนั้น หรือ ถ้าไปทดลองใช้สารเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้ติดได้
และ กรณีถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่างๆ มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนได้กินเข้าไปนั้น 
เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง หรือเป็นอะไรตามที่ผู้หลอกลวงแนะน า ผล
สุดท้ายกลายเป็นผู้ติดสารเสพติด 

2. ครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น มีการทะเลาะเบาะ
แว้งกัน การหย่าร้างและแต่งงานใหม่ของหัวหน้าครอบครัว พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก รักลูกไม่เท่ากัน และมีการ
เปรียบเทียบระหว่างลูกแต่ละคน หรือเปรียบเทียบกับลูกเพ่ือนบ้าน 

3. สิ่งแวดล้อม เช่น มีแหล่งผลิตหรือแหล่งระบาดของยาเสพติดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีตัวอย่างจาก
สื่อประเภทต่างๆ สังคมไม่เปิดโอกาสหรือไม่ยอมรับผู้ติดยาได้กลับเข้ามาสู่สังคมปกติ อาศัยอยู่ในในสิ่ง
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการติดยาเสพติด 

4. เศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจ ตกต่ า ว่างงาน มีหนี้สินล้นพ้นตัวกลุ้มใจที่เป็นหนี้ก็ไปกินเหล้า หรือสูบ
กัญชาให้เมาเพ่ือที่จะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บางคนต้องการรายได้เพ่ิมขึ้นโดยพยายามท างานหนักมากขึ้นทั้งๆ ที่
ร่างกายอ่อนเพลียมาก จึงรับประทานสารกระตุ้นประสาทเพ่ือให้สามารถท างานต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าท าอยู่เป็น
ประจ าท าให้ติดสารเสพติดนั้นได้ 
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ภาพที่ 2 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างคน ตัวยา และสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 
( กรมสุขภาพจิต 2559 ) กล่าวว่าเส้นทางการติดยาตั้งแต่เริ่มเสพจนกระทั่งติดสามารถแบ่งได้ เป็น 4 

ระยะ ได้แก่ 
1. เริ่มทดลองอยากรู้อยากเห็น (Experiment and first-time use) เมื่อมีคนแนะน าให้ทดลอง 

ร่วมกับความรู้สึกอยากลอง หรือใช้ gateway drug อยู่แล้ว เช่น บุหรี่ เหล้า ซึ่งสารเหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้
ว่าสารท าให้เกิดความพึงพอใจ สบายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ หรือเพ่ิมพละก าลังในการท างาน 

2. ใช้เป็นครั้งคราว (Occasional use) เกิดความติดใจในผลของสารเสพติด เรียนรู้ว่าหากใช้ปริมาณ
มากขึ้นกจ็ะได้รับผลความรู้สึกดีมากข้ึน เกิดความรู้สึกเป็นสุขอย่างมาก 

3. ใช้สม่ าเสมอใช้อย่างพร่ าเพรื่อ (Regular use) หมกมุ่นกับการหาสารมาเสพ มีอาการเมายา การ
ท างาน การเรียนแย่ลง สัมพันธภาพกับคนรอบข้างไม่ดี ใช้จ่ายเงินเปลือง อาจถูกจับเนื่องจากเสพหรือค้า 

4. เกิดภาวะพ่ึงพาสุรายาเสพติด (Dependence) ใช้สารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดอาการทน
ต่อยา (Tolerance) และภาวะถอนยา (Withdraw) หรือ มีการใช้เกินขนาด (Drug Overdose) โดยไม่ตั้งใจ 
ผลกระทบของปัญหายาเสพติด 

ผลกระทบของปัญหายาเสพติด ( วินัดดา ปิยะศิลป์ 2545 ) กล่าวว่าผลกระทบของปัญหายาเสพติดมี 
4 ประการ ดังนี้ 

1. ผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ 
1.1 ท าลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า วิตกกังวล เลื่อนลอย และเกิดภาวะผิดปกติทางจิต

จากสารเสพติดนั้นๆพิษจากสารเสพติดท าลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ร่างกายซูบซีด 
อ่อนเพลีย 

1.2 เสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะการควบคุมกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทบกพร่อง ท าให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย 

2. ผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อครอบครัวและสังคม 
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2.1 ครอบครัวที่มีผู้ติดสารเสพติด มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดสารเสพติดในทุกด้าน เช่น การ
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดความเครียด และต้องแก้ไขปัญหา
บ่อยๆ 

2.2 ท าให้สูญเสียสมรรถภาพ การท างาน ท าให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมเสียทรัพย์สินรายได้ของครอบครัวเนื่องจากต้องซื้อสารเสพติดมาเสพ และรักษาโรคที่เกิดจากสารเสพติ 

2.3 ปัญหาสารเสพติดก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคมเป็นวงกว้าง เนื่องจาก
เกรงว่าบุตรหลานจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือถูกประทุษร้ายจากผู้เมาสารเสพติด หรือมีความผิดปกติ
ทางจิตจากการใช้สารเสพติด     

3. ผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
 เป็นภัยต่อความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุขของคน

ในประเทศประเทศชาติสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

( ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ) กล่าวถึงแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาโดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสม
กับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – อุดมศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พัฒนาและส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝัง หล่อหลอมให้เด็กสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

ปลอดภัยจากยาเสพติด เช่น ทักษะสมอง ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ฯลฯ โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริม
พัฒนา การเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัย - อุดมศึกษา รวมถึงการสร้างจิตส านึกที่ดีควบคู่การมี
คุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของช่วงวัยปฐมวัยและประถมศึกษา ต้องอาศัยกลไกครูเป็นหลักในการถ่ายทอด 
และสร้างการรับรู้ ที่มีประสิทธิภาพได้ และในส่วนของช่วงวัยมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ต้อง
อาศัยกลไกเพ่ือนเป็นหลักในการถ่ายทอด และสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ 

1.1 ระดับปฐมวัย  
พัฒนาทักษะสมอง เพื่อวางรากฐานภูมิคุ้มกันระยะยาว ด้วยองค์ความรู้เพ่ือการบริหารจัดการชีวิต 

(Brain Executive Functions : EF) ให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ ยั้งคิดไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ ยืดหยุ่น ปรับตัว 
ฯลฯ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โตขึ้นจะลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การทุจริต เป็นต้น โดยด าเนินการผ่านกลไก  ครู
อนุบาล/ครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 

1.2 ระดับประถมศึกษา  
เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย

ด าเนินการผ่านกลไกบุคลากรป้องกัน เช่น ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม 
วิทยากรป้องกันต่าง ๆ ในการสอนสอดแทรกความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลายตามบริบท 

1.3 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 
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เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน เครือข่าย/องค์กรเยาวชน 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตน 

1.4 ระดับอุดมศึกษา 
เสริมสร้างทักษะสังคม การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา สร้างพลังการ

มีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพ้ืนที่ 
2. ด้านการค้นหา 
ส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ฯลฯ และแบ่งกลุ่ม

เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม ได้แก่ กลุ่มท่ัวไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มใช้ยาเสพติด 
3. ด้านการรักษา 
ให้โอกาสเมื่อเด็กพลั้งพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

โดยการปรับความคิด/พฤติกรรม สร้างค่านิยมใหม่ ดูแลช่วยเหลือ ติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องเปิดให้โอกาสให้เด็กได้เรียนต่อตามปกติ 

- กลุ่มเสี่ยง : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง การให้ค าปรึกษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
- กลุ่มใช้ยาเสพติด : กรณีค้นพบในสถานศึกษา โดยการท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา ร่วมมือ

กันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4. ด้านการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /1 ต ารวจ 1 โรงเรียน /การจัด
ระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ฯลฯ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาบุคลากร /การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง /การจัดท าแผนงาน 

งบประมาณ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 (ต าราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2559) ให้ข้อมูลว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือ โดย

อาศัยความรัก ความเข้าใจ เป็นพื้นฐานในการท าใจยอมรับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน และปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 
1. ระงับสติอารมณ์ อย่าวู่วามยอมรับความจริง ยอมรับสภาพว่าลูกติดยา เพ่ือเตรียมตัวช่วยเหลือบุตร

หลาน 
2. ไม่ควรแสดงความก้าวร้าวกับลูก เพราะจะท าให้ลูกปกปิดซ่อนเร้นมากขึ้น 
3. แสดงความรัก ความเห็นใจอย่างจริงใจ เพ่ือให้ลูกหลานยอมเปิดใจ ยอมรับความช่วยเหลือ 
4. ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า บุตรหลานติดสารเสพติดประเภทใด ฤทธิ์รุนแรงแค่ไหน ใช้สารเสพติด

มานานแล้วหรือยัง ใช้ปริมาณแค่ไหน โดยอาจหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เพ่ือนสนิท ครูที่โรงเรียน 
ห้องนอน กระเป๋าเสื้อผ้า เป็นต้น 

5. ปรึกษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาสารเสพติดหากลูกหลาน
ติดสารเสพติดมานาน จนท าให้สภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป หรือมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
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เบี่ยงเบนไปจากเดิม และครอบครัวหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ปกครองควรส่งลูกเข้ารับการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ในสถานบ าบัดรักษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
 
ความเชื่อมโยงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 

(ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2561-2580) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2561-2580 : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป้าหมาย 

คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

2. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 4 คือ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร
ประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ  

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุธศาสตร์ 5 ปี (2558-2562) เป้าหมาย 5 ประการ ดังนี้ 
3.1 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
3.2 หมู่บ้าน/ขุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการมีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด 
3.3 ท าลายเครือข่ายการค้าและองค์การอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ลดพ้ืนที่ปลูกพืชเสพติดและท าลาย

แหล่งผลิต 
3.4 ผู้เสพติดได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างมีมารตฐาน 
3.5 ประเทศไทยเป็นศูนย์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเซียน  
หน่วยงานบูรณาการที่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย มีทั้งหมด 8 

กระทรวง 25 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 รายชื่อหน่วยงานมีงบประมาณด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรรามยาเสพติด  
 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติดโดยสรุปคือ  
1. แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายเรื่องการป้องกันปราบปรามปัญหาการเสพติดให้มีความ

ยืดหยุ่น ใจกว้าง สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง (วิธีคิด พัฒนาการ พฤติกรรมมนุษย์) เพ่ิมขึ้น เช่น ถือว่าคน
ติดยาเป็นคนป่วย ไม่ใช่อาชญากร ในยุโรปบางประเทศเมื่อต ารวจตรวจพบคนที่มียาไว้บริโภคส่วนตัวไม่เกิน 1 
สัปดาห์ จะไม่ถูกจับว่าเป็นคนขาย เพียงแต่บันทึกไว้ว่าเป็นคนป่วย และแนะน าให้ไปเข้ารับการบ าบัด 

2. การปฏิรูปวิธีการบ าบัดเยียวยาผู้เสพติด โดยเน้นความใจกว้าง ความรัก ความเมตตา การให้เกียรติ 
ไว้วางใจ สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้ค่อยๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. วิจัยและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาการเสพติดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานยืนยันว่าได้ผลจริง
เพ่ิมข้ึน 

 
บทสรุป 

ผู้เขียนสรุปบทความเรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยว่า : 
ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด โดย
การให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีการ
ติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตรายน่าจะการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด และเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมมือกันที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
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ยาเสพติดและเร่งฟ้ืนฟูการแก้ไขปัญหาโดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เท่า
ทันภัยยาเสพติดอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันเป็นเครือข่าย และแนวทางการ
ปฏิบัติและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมได้นั้นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนตลอดจน
การเป็นภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังโดยผ่านนโยบายของ
รัฐและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบผลส าเร็จ
และสามารถป้องกันและฟ้ืนฟูบ าบัดผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ ฉะนั้นแล้วการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยจึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดูแลสอดส่องภายใน
ชุมชนและการดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัว 
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บทคัดย่อ 

ปลากัดไทยเป็นปลาน ้าจืดชนิดหนึ่งที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปลากัดมีลักษณะ
เด่นคือเป็นนักสู้ที่มีความทรหดอดทนมีสีสันที่สวยงาม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดให้มีความ
สวยงาม จึงท้าให้คนไทยและคนทั่วโลกต่างนิยมเลี ยงเป็นปลาสวยงามอีกทั งยังเป็นสัตว์น ้าที่มีศักยภาพการ
ส่งออกที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่ยอมรับว่าปลากัดเป็นสัตว์น ้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยสามารถช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี ยง นอกจากนี ปลากัดไทยถูกประกาศให้เป็นสัตว์น ้าประจ้า
ชาติ โดยพิจารณาองค์ประกอบส้าคัญสามมิติ 1.)ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมาคู่
กับประเทศไทยยาวนาน 2.)ด้านความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยปลากัดไทยที่เสนอให้เป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติมี
ชื่อว่า Betta splendens ชื่อสามัญ Siamese Fighting Fish 3.)ด้านประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมการเพาะเลี ยงและการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ซึ่งน้าไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกปลากัดไปยังต่างประเทศกว่า 95 ประเทศ 
โดยเฉพาะช่วงพ.ศ. 2556-2560 ส่งออกปลากัดประมาณ 20.85 ล้านตัวต่อปี มูลค่าไม่ต่้ากว่า 115.45 ล้าน
บาทต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นทุกปี ได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตรเกี่ยวกับปลากัด อีกทั งการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี ยง 

 
ค้าส้าคัญ : ปลากัดไทย สัญลักษณ์สัตว์น ้าประจ้าชาติ สัตว์น ้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ 
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Abstract 
Thai fighting fish is one kind of freshwater fish that was paired with a life style of Thai 

people since past till present. Its outstanding characteristic are tough and colorful. 
Nowadays, there is the breeding development of fighting fish to be more beautiful that Thai 
and other people around the world prefer to keep it as an ornamental fish also it has a high 
potential export value and it was accepted as Thailand number one export of aquatic 
animals that can drive the economy and make income for the aquaculture agriculturists. 
Furthermore, it was announced as the national aquatic animals that considered in 3-D 
important elements :-   

1) The culture and history that it was paired with Thailand for a long time.  
2) The unique that it was announced as the national aquatic animals with the name 

of “Betta Splendens” as well as a common name “Siamese Fighting Fish. And 
3) The utility that especially in the promotion of aquaculture or aquafarming, the 

innovation creating of aquaculture that lead to a commercial trade and an economic value 
added. 

Thailand now exports aboard more than 95 countries especially during the year of 
2013 – 2017, it exported for 20.85 million fighting fish a year with export value not less than 
115.45 million baht per year and it also trends upward every day. Additionally, it has been 
adjusted on the bill for fighting fish, including the supporting and enriching from government 
sector to make income for the aquaculture agriculturists.   
 
Keywords : Thai fighting fish, National aquatic animals symbol, Thailand number one export 
of aquatic animals 
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บทน้า 
ปลากัดไทยมีประวัติความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานสามารถพบเห็นปลากัดได้ทั่วไปในแอ่งน ้า

ตามร่องสวนไร่นาเนื่องจากปลากัดไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ ปลากัดมักมีนิสัยดุร้ายและหวงถิ่นถ้า
หากเลี ยงปลาสองตัวไว้ในอ่างเดียวกันปลาก็จะไล่กัดกันเพราะว่าห่วงถิ่น สมัยก่อนคนไทยจึงมักน้าปลากัดมา
เลี ยงส้าหรับเล่นการพนัน มีหลักฐานชั นต้นที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของปลากัดระบุไว้อย่างชัดเจน ในยุคสมัย 
ที่มีการบันทึกข้อมูลและความส้าคัญเก่ียวกับปลากัดยกตัวอย่างเช่น 

สมัยรัชกาลที่1 พระราชก้าหนดห้ามเล่นการพนันชนไก่ชนนกกัดปลาประมวลกฎหมายตราสามดวง จ.
ศ. 1166 (พ.ศ.2347) ความว่าดังนี  “แต่นี สืบไปเมื่อหน้าห้ามอย่าให้ผู้ใดคบหาชักชวนกันชนไก่ชนนกคุ่มชนนก
กระทานกศรีชมภู แลจับปลาให้กัดพนันกันเป็นอันขาดทีเดียวถ้าผู้ใดมิฟังจับได้พิจารณาเป็นสัจ จะให้ลงพระ
ราชอาญาขับเฆ่ียนปรับไหมตามโทษานุโทษ”  

สมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2383 พระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวได้มอบปลากัดของพระองค์ให้กับ
ชายไทยคนหนึ่งโดยชายผู้นั นได้น้าให้กับเพ่ือนชื่อนายแพทย์ทีโอดอร์ เอดเวิร์ด แคนเทอร์ เป็นแพทย์ชาว
อเมริกันซึ่งได้ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับปลากัดไทยชนิดดังกล่าว จนกระท่ังปีพ.ศ. 2452 นายชาลส์ เท็ตเร
แกนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ท้าการตรวจสอบอีกครั งแล้วตั งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens  

ในยุคปัจจุบัน ปลากัดไทยสร้างความภูมิใจผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ iPhone โดยรูปถ่ายปลากัด
ไทย ของนายวิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพชาวไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ ถ่ายภาพพื นหลังของโทรศัพท์ 
iPhone รุ่น iPhone 6s และ iPhone 6sPlus ท้าให้ความสวยงามของปลากัดไทยได้รับการชื่นชมอย่าง
แพร่หลาย 
(กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ที่มาและความส้าคัญปลากัดในสังคมไทยอดีตถึงปัจจุบัน,2562:
ออนไลน์) 

ปลากัดสายพันธุ์แท้หรือสายพันธุ์ดั่งเดิมของประเทศไทยมีทั งหมด 2 ชนิดดคือปลากัดอมไข่แบ่ง
ออกเป็น 2 สายพันธุ์  และปลากัดก่อหวอด แบ่งออกเป็น 5สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ทั งรูปร่างสีของเกล็ดบนล้าตัวใบหน้าและหางก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละพื นที่แม้แต่ชื่อที่ใช้เรียกก็
ต่างกัน ส่วนใหญ่จะเรียกจากลักษณะของปลากัด และแหล่งพื นที่ที่มีการค้นพบปลากัดอาศัยอยู่ ดังนี  

ปลากดัอมไข่สงขลา จัดเป็นปลากัดประเภทปลากัดอมไข่ชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทย โดยพบครั ง
แรกจากการส้ารวจที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบในแหล่งน ้าที่มีกระแสน ้าไหลบนภูเขาอาศัยบริเวณราก
ไม้หรือใบไม้ใกล้ฝั่ง  

ปลากัดอมไข่กระบี่ หรือ ปลากัดหัวโม่งกระบี่ เป็นปลาน ้าจืดชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทย มีสีสัน
สวยงาม ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบหางสีแดง ครีบท้องจะมีริมสีน ้าเงิน อาศัยตามแหล่งน ้าทั่วไปในจังหวัดกระบี่ 

ปลากัดมหาชัย เป็นปลาน ้าจืดจ้าพวกปลากัดชนิดหนึ่ง เป็นสายพันธุ์เฉพาะที่พบเฉพาะใน 3 สมุทร 
คือ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครลักษณะเด่นของปลา
กัดป่ามหาชัย ใบหน้าแก้มจะมีสีเขียวและมีขีดที่ข้างแก้ม เกล็ดแวววาวสีเขียวแก่หรือ เขียวอ่อน เรียงตัวคล้าย
กับเม็ดข้าวโพด และหางโพธิ์สวยงาม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Betta mahachaiensis 

ปลากัดป่าภาคกลาง ปลากัดป่าสายพันธุ์นี แพร่กระจายพันธุ์อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ลักษณะ
เด่นของปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือคือแก้มจะมีสีแดง (บางครั งจึงเรียกว่า “ปลากัดแก้มแดง”) ล้าตัวมีสี
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น ้าตาลแดงหรือด้าแดง หางสีแดง กระโดงจะมีทั งสีแดงและสีด้าบางๆ ส่วนชายน ้ามีสีแดงลายขีดสลับน ้าเงิน
แกมฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta Spenders 

ปลากัดป่าภาคใต ้ ปลากัดป่าสายพันธุ์นี แพร่กระจายพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะเด่นของ
ปลากัดป่าภาคใต้คือแก้มเป็นสีเขียว บางครั งจึงเรียกกันว่า “ปลากัดแก้มเขียว” หางเป็นวงโค้งสีแดงคล้ายรูป
พระจันทร์เสี ยว ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta Imbellis 

ปลากัดป่าภาคตะวันออก ปลากัดป่าสายพันธุ์นี แพร่กระจายพันธุ์ในภาคตะวันออกของไทย ลักษณะ
ของปลากัดป่าภาคตะวันออกจะคล้ายคลึงกับปลากัดป่าภาคใต้ แต่แตกต่างกันที่ใบหน้าและล้าตัวจะเป็นสีด้า
เข้ม และมีเกล็ดแวววาวสีเขียวเด่น ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta Siamorientails  

ปลากัดป่าภาคอีสาน ปลากัดป่าสายพันธุ์นี แพร่กระจายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มี
เกล็ดที่ใบหน้าเป็นแผ่นๆลักษณะคล้ายของใบหน้างู เกร็ดสีเขียว ตัวใหญ่เป็นอันดับต้นๆของสายพันธุ์ปลากัดป่า 
ในปลากัดป่าอีสานจะแยกออกเป็นสองสาย คือ อีสานหน้างูธรรมดา กับ อีสานหางลาย (กีต้า)  ช่ือวิทยาศาสตร์
คือ Betta smaragdina (ความรู้เกี่ยวกับปลากัด/สายพันธุ์ของปลากัดป่า  2562,   ออนไลน์) 

ปัจจุบันปลากัดมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามและสีสันที่โดดเด่น ต่างจากปลากัดพื นบ้าน
ของไทยสายพันธุ์ดั่งเดิม เพ่ือให้มีขนาดตัวขนาดหางที่ใหญ่กว่าปลาสายพันธุ์ดั่งเดิม ลักษณะหางที่มี หลาย
รูปแบบ สีสันของปลาที่มีความแปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ นโดยมีทั งจากการพัฒนาสายพันธุ์จากผู้
เพาะเลี ยงปลากัดที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีสายพันหลักๆ
ดังนี  

ปลากัดฮาร์ฟมูน (Half Moon) เป็นปลากัดท่ีมีหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลม โดยขอบครีบหางจะแผ่เป็น
แนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม 180 องศา ได้มีแนวคิดและความพยายามในการที่จะพัฒนาปลากัดสายพันธุ์นี 
ตั งแต่ พ.ศ. 2500 ในประเทศเยอรมนี แต่เพ่ิงประสบผลส้าเร็จเมื่อราว พ.ศ. 2530 โดยนักเพาะเลี ยงปลากัด
ชาวฝรั่งเศสและชาวเยอรมัน ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซีกมีลักษณะที่ส้าคัญ คือ ครีบหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลม 
โดยขอบครีบด้านหน้าจะแผ่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นมุม 180 องศา ครีบด้านนอกเป็นขอบเส้นโค้งของครึ่ง
วงกลม ก้านครีบหางแตกแขนง 2 ชั น เป็น 4 แขนง หรือมากกว่า 

ปลากัดสองหาง (Double Tails)ปลากัดสองหางจัดว่าเป็นประเภทปลาเครื่องสั นที่มีสองหาง มีแฉก
หางบนกับหางล่างดูคล้ายรูปหัวใจโดยมีการพัฒนาจนทรงหางตรงกลางมีลักษณะเว้าลึกเข้ามาจนดูคล้ายกับมี
สองหาง 

ปลากัดหางมงกุฏ (Crown Tails)พัฒนาสายพันธุ์ขึ นใน พ.ศ. 2543 โดยนักเพาะเลี ยงปลากัดชาว
อินโดนีเซีย เป็นปลากัดสายพันธุ์ใหม่ที่มีหางจักเป็นหนามเหมือนมงกุฎ ลักษณะส้าคัญของปลากัดชนิดนี คือ 
ก้านครีบจะโผล่ยาวออกไปจากปลายหาง ลักษณะดูเหมือนหนาม ซึ่งอาจยาวหรือสั นแตกต่างกันออกไป  

ปลากัดจีน (Veil Tails)เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวมาช้านาน มาจากลักษณะครีบที่ยาวรุ่ยร่ายสี
ฉูดฉาดเหมือนงิ วจีน โดยผสมคัดพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่มีครีบและหางยาวขึ น ความยาวของครีบหางส่วนใหญ่จะ
ยาวเท่ากับ หรือมากกว่าความยาวของล้าตัวและหัวรวมกัน มีการพัฒนาให้ได้สีใหม่ ๆ และสวยงาม พัฒนาโดย
นักเพาะเลี ยงปลากัดชาวไทย 
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ปลากัดยักษ์ (Giant Bettas)ปลากัดยักษ์ มีลักษะพิเศษตรงที่มีขนาดใหญ่กว่าปลากัดชนิดอ่ืน คือมี
ความยาวล้าตัววัดตั งแต่ปากถึงโคนหางตั งแต่ 2 นิ วครึ่งขึ นไป ปลากัดยักษ์มีทั งแบบครีบยาวและครีบสั น (แต่
ครีบยาวหาได้ยาก) รวมถึงยังมีปลากัดป่ายักษ์สายพัฒนาที่ถูกพัฒนาขึ นจากปลากัดป่าจนมีขนาดล้าตัวเกิน 2 นิ ว 

ปลากัดหูช้าง (Big Ear)ปลากัดหูช้าง คือปลากัดที่ถูกพัฒนาให้ครีบอกมีขนาดใหญ่และแผ่กว้างกว่า
ปลากัดชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด จึงท้าให้ดูคล้ายกับหูของช้าง ปลากัดหูช้างถือเป็นปลากัดที่เพ่ิงถูกพัฒนาขึ นมา
ไม่นานนักหากเทียบกับปลากัดแฟนซีชนิดอื่น 

ปลากัดป่าลูกผสม (Hybrid) คือการน้าปลากัดแฟนซีและกัดป่ามาพัฒนาร่วมกัน หรือปลากัดป่าที่
เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ มีชื่อเรียกเช่น ปลากัดป่าสายพัฒนา, ปลากัดเอเลี่ยน หรือ ปลากัดไฮบริด ซึ่ง
แปลว่า ลูกผสม ปัจจุบันรู้จักในชื่อ ปลากัดป่าลายไทย  (ความรู้เกี่ยวกับปลากัด/ชนิดของปลากัดแฟนซี 2561,  
ออนไลน์) 

ฟาร์มปลากัดและตลาดการส่งออกปลากัด การท้าฟาร์มปลากัดเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ดีเป็น
อย่างมาก จนบางคนยึดเป็นอาชีพหลัก นอกจากการท้าปลากัดเพ่ือขายในประเทศแล้ว การส่งออกปลากัดก็
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี ยงหันมาให้ความสนใจ และยังช่วยสร้างรายได้ในแก่คนในชุมชน ท้าให้เกิด
การจ้างงานในชุมชนทั งจากการเพาะพันธุ์ปลากัดเพ่ือขายตัวปลา และการแปรรูปสิ นค้าที่เกี่ยวกับปลากัด ใน
ปัจจุบันมีฟาร์มปลากัดหลายแห่ง ที่ประสบผลส้าเร็จในการท้าปลากัดเพ่ือส่งออก และแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า
เกี่ยวกับปลากัดมากมาย เพ่ือเป็นของฝากหรือของขวัญมอบให้กัน ยกตัวอย่างเช่น สิรินุช เบตต้าฟาร์ม เป็น
ฟาร์มเพาะเลี ยงปลากัด ที่แบ่งแยกการเพาะพันธุ์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. สายพันธุ์ดั งเดิม คือ ปลากัดป่า เลี ยง
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั งเดิมเพ่ือไม่ให้สูญพันธุ์ 2. สายพันธุ์พัฒนา คือ ปลากัดที่เน้นสีสันสวยงาม ท้า
เป็นธุรกิจส่งออกและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี  ปลากัด Half moon , ปลากัด Crowntail , 
ปลากัดสองหาง Double Tail , ปลากัดจีน Veiltail   ที่ สิรินุช เบตต้าฟาร์ม จะเน้นผลิตปลากัดให้หลากหลาย
สายพันธุ์ การแปรรูป : ด้านการแปรรูปสินค้ามี 2 ชนิดด้วยกัน คือ การท้าเสื อและกระเป๋าลายปลากัด 
เนื่องจากปลากัดเป็นปลาสวยงามไม่สามารถแปรรูปได้ แต่ สิรินุช เบตต้าฟาร์ม พยายามขยายการตลาดโดยท้า
เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้าเป็นเสื อลายปลากัด กระเป๋าลายปลากัด เพราะบางทีคนที่ชอบปลากัดก็ไม่พร้อมที่
จะเลี ยงปลากัด เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ น สามารถซื อเป็นของฝากได้ โดยศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตัวอย่างประเทศออสเตรเลีย เวลาคนไปเที่ยวก็จะซื อพวกเสื อ กระเป๋า ลายจิงโจ้ หมีโคอาร่า เป็นของ
ฝาก เป็นการโปรโมทปลากัดของไทยเราด้วย โดยจะใช้รูปปลากัดที่ฟาร์มถ่ายเสนอต่อยอดสกรีนเป็นลายเสื อ 
กระเป๋า ใส่ค้าว่า Siamese fighting fish ชี ให้เห็นว่าเป็นปลากัดของไทยเรา รูปปลากัดที่ใช้ก็จะดึงความโดด
เด่นเรื่องสีของปลากัด ให้เห็นถึงความสวยงามของปลากัด การตลาด : แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ตลาดล่าง
และตลาดบน ตลาดล่าง คือ เป็นการขายส่ง ในลักษณะการขายปริมาณมากให้กับบริษัทส่งออกซึ่งก้าหนด
ราคาไว้ไม่สูงมาก เพื่อให้ลูกค้าบริษัทส่งออกน้าไปขายต่อได้อีกที ราคาขึ นอยู่กับสายพันธุ์ของปลากัด ตลาดบน 
คือ เป็นการขายจ้านวนน้อยให้กับลูกค้าโดยการถ่ายรูปขายทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะนิยมซื อปลากัดจาก
รูปภาพ จะขายให้กับลูกค้าต่างประเทศ ราคาขึ นอยู่กับสายพันธุ์ของปลากัด (เกษตรกรต้นแบบ/สิรินุชเบตต้า
ฟาร์ม 2560 , ออนไลน์ ) 

ตลาดการส่งออกปลากัด ปลากัดถือได้ว่าเป็นปลาสวยงานส่งออกที่สร้างรายได้เป็นอย่างมากให้กับ
ประเทศและยังเป็นปลาสวยงามอันดับหนึ่งที่มียอดการส่งออกปลายังต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
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จีน สิงคโปร์ อิหร่าน  ได้มีการบันทึกสถิติการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพ่ือบันทึก
ปริมาณของสัตว์น ้าทั งหมดที่น้าเข้า ส่งออก ในแต่ละรอบเดือน ซึ่งปลากัดมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดเป็นสัตว์น ้า
ส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ยอดการส่งออกปลาสวยงาม10ดันดับจากสถิติการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนมิถุนายน , กันยายน  

เดือนมิถุนายน 2561 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม 10 อับดับแรกโดย ปลากัด มี
ปริมาณการส่งออกสูงที่สุดเป็นจ้านวน 1,415,241 ตัวคิดเป็นมูลค่า 11,896,273.70 บาท คิดเป็น 39% ของ
จ้านวนการส่งออกปลาสวยงามทั งหมด 

 
 

(สถิติการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนมิถุนายน 2561 , ออนไลน์ ) 
เดือนกันยายน 2561 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม 10 อับดับแรกโดย ปลากัด มี

ปริมาณการส่งออกสูงที่สุดเป็นจ้านวน 1,650,531.00 ตัว คิดเป็นมูลค่า 16,171,405.81 บาท คิดเป็น 44% 
ของจ้านวนการส่งออกปลาสวยงามทั งหมด 

 
(สถิติการน้าเข้า ส่งออก สัตว์น ้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2561 , ออนไลน์ ) 
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การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ ตามที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยกรมประมงเสนอ รองนายกรัฐมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ซึ่งที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติ
ให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ และการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติให้ปลากัดไทยเป็น
ปลาประจ้าชาติ จนได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีส้าหรับสาระส้าคัญของการเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์
น ้าประจ้าชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  2. ด้านความเป็นเจ้าของ และ
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ปลากัดไทย” 3. ด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
ในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่ง
น้าไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จึงได้มีมติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562(กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/การประชุม
คณะรัฐมนตรี/ปลากัดสัตว์น ้าประจ้าชาติ 2562 : ออนไลน์)   

จึงน้ามาสู่การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐถือได้ว่ามีส่วนส้าคัญในการการช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกร
และผู้เลี ยงปลากัด ตั งแต่การเริ่มต้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือค้าแนะน้าส้าหรับเกษตรกรมือใหม่ที่
สนใจในการเพาะเลี ยงปลากัด การจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ในการเพาะเลี ยง การหาสายพันธุ์ปลากัด การให้
ความรู้หรือค้าแนะในการเพาะเลี ยง แหล่งอาหารปลากัด ไปจนถึงการหาตลาดปลาส่งออก จึงท้าให้เกษตรกรที่
เพาะเลี ยงปลากัดมีรายได้และสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคง นอกจากนี ยังมีการร่วมมือระหว่างกรมประมงและ
เกษตรกรหรือฟาร์มผู้เพาะเลี ยงปลากัด เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี ยงปลากัดอีกหลายแห่ง เพ่ือใน
ความรู้แก่ประชาชนที่สนในการเลี ยงปลากัด หรือการเริ่มต้นในการท้าฟาร์มปลากัดได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
เพ่ือน้าไปสร้างต่อยอดเป็นรายได้เสริมหรือเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ ยกตัวอย่างเช่น สิรินุช เบตต้าฟาร์ม ฟาร์มปลา
กัดส่งออกในจังหวัดนครปฐม เป็นฟาร์มปลากัดที่ได้รับความสนับสนุนการ กรมประมงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยงปลากัดเพ่ือการส่งออกแบบครบวงจร ตั งแต่การเริ่มต้น
เพาะปลากัด การผลิตอาหารให้ปลากัดโดยการเพาะไรแดง ซึ่งเป็นอาหารหลักในการในการเพาะเลี ยงปลากัด 
การแนะน้าและให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลากัด ไปจนถึงการจัดการบริหารฟาร์มปลากัดเพ่ือส่งออก 
(Sirinut Betta Farm/ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี ยงปลากัดสวยงามเพ่ือการส่งออกแบบครบวงจร 
2562 :  ออนไลน์)   

นอกจากนี ยังมีการจัดงานประกวดพันธุ์ปลาสวยงามที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น การประกวดปลาสวยงามและสัตว์น ้าสวยงาม การจัดตู้ปลาและพรรณไม้
น ้า และการประกวดวาดภาพระบายสี ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั งที่ 31 งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั งที่  
31 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตลอดจนหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้า
รายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุ รักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับพันธุ์สัตว์น ้าและปลาสวยงาม และพรรณไม้น ้าชนิดต่างๆ ให้กับประชาชน เกษตรกร และเป็น
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การยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล โดยในปีนี  คณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ด้านการประกวด
ปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยไฮไลท์ เป็นการประกวด “ปลากัดสีและลายธงชาติ” และ “ปลากัด
ไทยสัตว์น ้าประจ้าชาติ Betta splendens” คู่ไปกับ การประกวดวาดภาพ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting 
Fish) สัตว์น ้าประจ้าชาติ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “การสอนเพาะปลากัด/
ปลากัดลายธงชาติ” การพูดคุยในหัวข้อ : กว่าจะเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ , ปลากัดไทยเอกลักษณ์ของชาติ ใน
ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย , การเพาะพันธุ์การเลี ยงปลากัดยักษ์ , การสอนถ่ายภาพปลากัด และการ
ประมูลภาพถ่ายปลากัด , ศิลปะโมเดลเรซินปลากัด , การสร้าง logo เพ่ือส่งเสริมการขายปลากัด (กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั งที่ 31 ประจ้าปี 2562 2562 : ออนไลน์) 

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับปลากัด ด้านนโยบาย  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(สศช.) หน้าที่สนับสนุนเชิงนโยบายและช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี
กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบด้านการส่งเสริม ให้มีการประสานงานกันระหว่าง
องค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีการ
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลส้าคัญ 3 ประการ คือ 1. ความส้าคัญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น บทประพันธ์
วรรณคดีและบันทึกพงศาวดาร แสดงถึงความผูกพันต่อปลากัดของคนไทย 2. ความส้าคัญด้านเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ทั งยังมีความความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3. ความส้าคัญด้านเศรษฐกิจและ
การค้า การเพาะเลี ยงและเพาะพันธุ์ปลากัดก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลที่มีแนวโน้มการส่งออก
เพ่ิมขึ นทุกปี นอกจากนี ยังมีการคุ้มครองปลากัดในฐานะสัตว์น ้าประจ้าชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการ
ด้าเนินการเพื่อยกระดับความคุ้มครองต่อทรัพยากรพันธุกรรมของปลากัดไทยดังนี   

1. แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สิทธิบัตรโดยก้าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของทรัพยากรพันธุกรรม 

2. ผลักดันการจัดท้าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้กรอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 

3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการขอรับสิทธิบัตร 

4. พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปลากัดไทยให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ้าชาติไทย 
(แนวทางการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ 2561 : ออนไลน์ ) 

 
สรุป 

 ปลากัดมีความเป็นมาในอดีตที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างยาวนาน มาจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนา
สายพันธุ์ให้มีความโดดเด่นสวยงาม จนเป็นยอมรับในระดับสากลท้าให้ปลากัดไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
จึงท้าให้มีผู้คนหันมาให้ความสนใจในการเลี ยงปลากัดมากยิ่งขึ น อีกทั งยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั งการ
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ฝึกอบรมการเพาะพันธุ์แก่ผู้ที่สนใจการเลี ยงปลากัดเพ่ือเป็นอาชีพ และการหาตลาดส่งออกให้แก่เกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงปลากัดสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและท้าให้เกิดการจ้างงาน การจัดงานประกวดพันธุ์ปลาสวยงาม
เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่ฟาร์มปลากัดหรือผู้ที่เพาะเลี ยงปลากัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ น ซึ่งสามารถช่วยสร้าง
ยอดขายและรายได้เป็นอย่างมาก จนท้าให้ปลากัดกลายเป็นสัตว์น ้าที่ยอดการส่งออกสูงที่สุด ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ภายหลังได้มีการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติไทยโดยมีมติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และได้ประกาศให้ปลากัดเป็นสัญลักษณ์สัตว์น ้าประจ้าชาติ โดยมีมติส้าคัญสามด้าน 1.ด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น บทประพันธ์วรรณคดีและบันทึกพงศาวดาร แสดงถึงความผูกพันต่อปลากัด
ของคนไทย 2. ความส้าคัญด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั งยังมีความความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 3. ความส้าคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลที่มีแนวโน้มการส่งออก
เพ่ิมขึ นทุกปี นอกจากนี ยังมีนโยบายโดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 
สนับสนุนเชิงนโยบายและช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ต่างเกี่ยวกับปลากัด สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง และการคุ้มครอง
ปลากัดในฐานะสัตว์น ้าประจ้าชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการด้าเนินการเพ่ือยกระดับความคุ้มครองต่อ
ทรัพยากรพันธุกรรมของปลากัดไทย 
 

อ้างอิง 
สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องท่ี ๗ ปลากัด / การเลี ยงปลากัดของคนไทย ค้นหาเมื่อ 23 

กันยายน 2562 จาก, http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=7 
&page=t30-7-infodetail01.html 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ที่มาและความส้าคัญของปลากัดในสังคมไทยตั งแต่อดีถึงปัจจุบัน 
ค้นหาเมื่อ 23 กันยายน 2562 จาก , https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/ 
20190313104859_1_file.pdf 

ต้านานและความเป็นมาของปลากัด ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 จาก , https://il.mahidol.ac.th/e-
media/siam-fighting-fish/history.html 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า / ป ล า กั ด อ ม ไ ข่ ส ง ข ล า  ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  23 กั น ย า ย น  2562 จ า ก  , 
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลากัดอมไข่สงขลา 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า / ป ล า กั ด อ ม ไ ข่ ก ร ะ บี่  ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  23 กั น ย า ย น  2562 จ า ก  , 
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลากั ดอมไข่กระบี่  ค้ นหา เมื่ อ  23 กั นยายน 2562 จาก  , 
https://www.rakbankerd.com/agriculture/rbk-view.php?id=194 

ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ป ล า กั ด / ส า ย พั น ธุ์ ข อ ง ป ล า กั ด ป่ า  ค้ น ห า เ มื่ อ  23 กั น ย า ย น  2562 จ า ก   , 
https://www.thbetta.com/ความรู้เกี่ยวกับปลากัด/สายพันธุ์ของปลากัดป่า 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติไทย  ค้นหาเมื่อ 23 กันยายน 2562 จาก  , 
https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201810180950101_pic 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี ค้นหาเมื่อ 23 กันยายน 2562 จาก, https://www.fisheries.go.th/strategy/ 
UserFiles/files/strategy%202560-2564 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=7
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190313104859_1_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190313104859_1_file.pdf
https://il.mahidol.ac.th/e-media/siam-fighting-fish/history.html
https://il.mahidol.ac.th/e-media/siam-fighting-fish/history.html
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลา
https://www.rakbankerd.com/agriculture/rbk-view.php?id=194
https://www.thbetta.com/ความรู้เกี่ยวกับปลากัด/สาย
https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201810180950101_pic
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการของไทยในโคลงโลกนิติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาค า
ประพันธ์ในโคลงโลกนิติที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และเพ่ือเป็นแนวทางในการน าค าสอนจาก
โคลงโลกนิติไปปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บทโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร  จ านวน 438 บท  

จากการศึกษาพบว่าโคลงโลกนิติมีเนื้อความที่น าไปใช้ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการของรัฐบาลได้
เพียง 11 ประการ เนื้อความในบทโคลงส่วนใหญ่ปรากฏค าสอนในค่านิยมประการที่ 4 เรื่องการใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด รองลงมาคือค่านิยมประการที่ 6 เรื่องการมีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน ส่วนค่านิยมประการที่ 12 เรื่องค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ปรากฏเนื้อความในบทโคลงโลกนิติที่จะน ามาใช้เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวได้ 

ส่วนแนวทางในการน าค าสอนจากโคลงโลกนิติไปปลูกฝังค่านิยมของรัฐบาลนั้น รูปแบบของค าสอนจะ
มี 2 ลักษณะคือ การกล่าวโดยตรงเพ่ือบอกให้บุคคลต้องประพฤติ ปฏิบัติให้เป็นคนดีในด้านต่าง ๆ  และการ
กล่าวเปรียบเพ่ือสร้างจินตภาพให้คนเห็นคล้อยตามแล้วเลือกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
 
ค าส าคัญ : ค่านิยมหลัก 12 ประการ, โคลงโลกนิติ 
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Abstract 

The study of 12 National Core Values in Lokaniti Poems aims to analyze and find the 
poetry in Lokaniti Poems, which is linked to the 12 core values and to be a guideline for 
bringing the teachings from Lokaniti Poems to indoctrinate the 12 core values. 

The sample was 438 poems in the volume of Lokaniti Poems composed by H.R.H. 
Prince Kromphraya Dechadisorn.  

The research found that Lokaniti Poems has a body that can be used to instill the 12 
core values of the government in only 11 aspects. 

Most of the texts in the poems appear in the teachings of the fourth value which is 
the pursuit of knowledge and education, keep studying, both directly and indirectly. 
Followed by the sixth value which is morality, faithfulness, good hope tothe others, 
generous and sharing. The twelfth value, which is to consider the interests of the public and 
the nation, rather than their own interests, does not appear in the text of Lokaniti poems 
that will be used to indoctrinate such values. 

For the guidelines for bringing the teachings from Lokaniti poems to instill the 
government's values, there are 2 styles of teachings which are direct instruction to tell 
people to behave and practice to be good in various fields and making comparison to create 
imagery for people to see and follow and then choose to behave as a good person with 
virtue. 
 
Keywords : 12 National Core Values, Lokaniti Poems  
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บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยท่ามกลางกระแสของสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อม ตลอดจนการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวน
มาก ท าให้รัฐบาลต้องมีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเริ่มจากการสร้าง
ความเข้มแข็งของคนในชาติ ด้วยการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
กันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลังมาเป็นแนวปฏิบัติ อันจะน าพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่น า
นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ จากการที่ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ บุคคลจึง
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้คนในสังคมไทยจึงต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความประพฤติ  
แนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตที่ดี มีจิตส านึกในความเป็นส่วนรวม รักสังคม ประเทศชาติ  รัฐบาลจึงได้ก าหนด
ค่านิยมหลัก 12 ประการขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับประชาชนไทย อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
ต่อไป ค่านิยมทั้ง 12 ประการนี้ ได้แก่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตาม  
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ค่านิยมทั้ง 12 ประการนี้
เป็นแนวปฏิบัติของบุคคลเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสงบสุข 

โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมค าสอนเรื่องหนึ่งที่สอนประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้รู้หรือผู้มีปัญญา คนดี 
คนพาล ผู้เป็นมิตร สตรี ผู้ปกครองหรือพระราชา อีกทั้งยังมีค าสอนเบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต โคลงโลกนิติจึงเป็นวรรณกรรมที่นิยมถ่ายทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องยาวนาน ค าสอนในโคลง
โลกนิติมีความหมายลึกซึ้ง ชัดเจน แจ่มแจ้ง แสดงให้เห็นความจริงตามหลักของเหตุและผลบนพ้ืนฐานแนวคิด
ตามหลักพุทธธรรม และเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต จึงมีคุณค่าต่อบุคคลทุกเพศ วัย ทุก
สถานภาพ ด้วยเหตุนี้หากต้องการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล ค าสอนในโคลงโลกนิติ
จึงมีส่วนส าคัญในการน ามาปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากค าสอนในโคลงโลกนิติมีถึง 438 บทและ
ไม่ได้ล าดับเนื้อหาค าสอนประกอบกับมีลักษณะการประพันธ์เป็นร้อยกรองที่อาจปรากฏค าศัพท์ที่ต้องแปล 
ผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์โคลงโลกนิติเพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนน ามาประกอบการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักท้ัง 12 ประการตามประกาศของรัฐบาล  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์หาค าประพันธ์ในโคลงโลกนิติที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการน าค าสอนจากโคลงโลกนิติไปปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
โคลงโลกนิติเป็นโคลงสุภาษิตเก่าแก่แต่งมาแต่โบราณครั้งกรุงเก่า  ค าน าในหนังสือประชุมโคลงโลกนิติ

ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (ทองย้อย แสงสินชัย, 2542 : 6) กล่าวว่าเดิมนักปราชญ์ผู้แต่งเที่ยวเลือกหาคาถาสุภาษิต
ภาษาบาลีและสันสกฤตอันมีอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ คือคัมภีร์โลกนิติบ้าง คัมภีร์โลกนัยบ้าง คัมภีร์อ่ืน เช่น ชาดก 
ตลอดจนคัมภีร์พระธรรมบทก็มี เลือกคาถาสุภาษิตเหล่านั้นมาตั้ง แล้วแปลแต่งเป็นค าโคลงไปทุกคาถา รวม
เป็นเรื่อง เรียกว่า โคลงโลกนิติ  

นิยะดา เหล่าสุนทร (2535 : 75-90) กล่าวถึงท่ีมาของคัมภีร์โลกนิติเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรก เชื่อว่าคัมภีร์โลกนิติเป็นงานประพันธ์ของชาวมณีปุระ (ชื่อแคว้นที่ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของ

อินเดีย ใกล้กับพรมแดนของพม่า)  เดิมคัมภีร์นี้เป็นภาษาสันสกฤต มี 109 คาถา เทื่อถ่ายทอดเป็นภาษาพม่า 
มี 167 คาถา 

กลุ่มสอง เชื่อตามทรรศนะของชาวพม่าว่า คัมภีร์โลกนิติเป็นผลงานของจตุรงคพล นักปราชญ์คน
ส าคัญในราชส านักของราชวงศ์ปินยะ คัมภีร์โลกนิติได้รับความนิยมแพร่หลายในพม่า และยังได้ใช้ศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ สุปาณี พัดทอง (2545 : 65) ได้กล่าวถึงโคลงโลกนิติที่เข้ามาในประเทศไทยไว้ว่า ไม่มี
หลักฐานแน่ชัด แต่นักวรรณคดีศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าช่วงปี พ.ศ. 1882-1903 เป็นปีที่แต่งคัมภีร์โลกนิติ 

ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ 
และมีพระราชประสงค์ให้เป็นบ่อเกิดแห่งวิทยาการ จึงโปรดฯ ให้ผู้มีความรู้ในวิชาการต่าง ๆ รวบรวมความรู้
จารึกไว้บนแผ่นศิลา ติดไว้ตามระเบียงและผนังภายในบริเวณวัด เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษา
เล่าเรียน เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาไทย  และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
(ขณะด ารงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร) ทรงรวบรวมโคลงโลกนิติส านวนเก่าที่มีอยู่  แต่มี
ความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากการคัดลอกต่อ ๆ กันมา น ามาช าระแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจารึกในแผ่นศิลา
ประดับไว้บริเวณศาลาทิศของพระมณฑปในวัดพระเชตุพนฯ โคลงโลกนิติจึงปรากฏแพร่หลายนับแต่นั้นมา ชื่อ
โลกนิติ แปลตามชื่อได้ว่า ระเบียบแบบแผนโลก  โคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาเดชาดิศร เป็นส านวนที่คนไทยรู้จักกันแพร่หลายมากที่สุด ดังโคลงบทแรกที่ว่า 
    อัญขยมบรมนเรศร์เรื้อง  รามวงศ์ 
   พระผ่านแผ่นไผททรง   สืบไท ้
   แสวงยิ่งสิ่งสดับองค์   โอวาท 
   หวังประชาชนให้    อ่านแจ้งค าโคลง 
 

โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่าจนมีผู้ที่ศึกษาวิจัยในหลายแง่มุมดังนี้ 
สุปาณี พัดทอง (2545) ศึกษาเรื่อง “โคลงโลกนิติ” อมตะวรรณกรรมค าสอน และวรรณศิริ ตั้งพงศ์ธิติ 

(2556) ศึกษาเรื่อง โคลงโลกนิติ สายธารแห่งสารธรรม ได้กล่าวถึงค าสอนในโคลงโลกนิติในด้านต่าง ๆ สรุป
ความได้ดังนี้ 

1. สอนให้รู้จักกฎเกณฑ์ของเหตุและผล เช่น 
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    ใครท าโทษโทษนั้น แทนทด 
   ใครคิดจิตคดคด   ต่อบ้าง 
   ใครจริงจึ่งจริงจรด  รักต่อ กันนา 
   ใครใคร่ร้างเร่งร้าง  รักร้างแรมไกล ฯ 
 2. สอนให้รู้เท่าทันวิสัยของมนุษย์และสัจธรรมตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งเรื่องของโลกและชีวิต เช่น 
    ห้ามเพลิงไว้อย่าให ้ มีควัน 
   ห้ามสุริยแสงจันทร์  ส่องไซร้ 
   ห้ามอายุให้หัน   คืนเล่า 
   ห้ามดั่งนี้ไว้ได้   จึ่งห้ามนินทา ฯ 
 3. สอนให้รู้ลักษณะของนักปราชญ์ คุณค่าของการศึกษาหาความรู้ พร้อมยกย่องผู้เป็นปราชญ์ เช่น 
    คนใดยืนอยู่ร้อย  พรรษา 
   ใจบ่มีปรีชา   โหดไร้ 
   วันเดียวเด็กเกิดมา  ใจปราชญ์ 
   สรรเพชญบัณฑูรไว้  เด็กนั้นควรยอ ฯ    

4. ลักษณะของคนพาล คนโง่ หลงผิด โอ้อวดและคุณและโทษของการสมาคมกับคนดีและคนชั่ว เช่น 
   หิ่งห้อยส่องก้นสู้  แสงจันทร ์

ปัดเทียบเทียมรัตน์อัน  เอ่ียมข้า 
ทองเหลืองลู่สุวรรณ  ธรรมชาติ 
พาลว่าตนเองอ้า   อาจล้ าเลยกวี ฯ 

 5. สอนให้รู้จักวิเคราะห์พิจารณาตนเอง ประมาณตน ด าเนินชีวิตให้พอเหมาะพอดี เช่น 
    รู้น้อยว่ามากรู้  เริงใจ  

กลกบเกิดอยู่ใน   สระจ้อย 
   ไป่เห็นชเลไกล   กลางสมุทร 
   ชมว่าน้ าบ่อน้อย   มากล้ าลึกเหลือ ฯ 
 6. สอนให้รู้จักพิจารณาคน เพ่ือให้รู้จักคนและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
    พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
   สายดิ่งทิ้งทอดมา   หยั่งได ้
   เขาสูงอาจวัดวา   ก าหนด 
   จิตมนุษย์นี้ไซร้   ยากแท้หยั่งถึง ฯ 
 7.  สอนให้รู้จักระมัดระวังในการใช้ค าพูด เช่น 
    งาสารฤๅเหี้ยนห่อน หดคืน 
   ค ากล่าวสาธุชนยืน  อย่างนั้น 
   ทุรชนกล่าวค าฝืน   ค าเล่า 
   หัวเต่ายาวแล้วสั้น  เล่ห์ลิ้นทรชน ฯ 
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 8. สอนให้รู้จักการให้ รู้จักไหว้หรือแสดงเคารพ และรู้จักรักต่อผู้สมควรได้รับ เช่น 
    ให้ท่านท่านจักให้  ตอบสนอง 
   นบท่านท่านจักปอง  นอบไหว้ 
   รักท่านท่านควรครอง  ความรัก เรานา 
   สามสิ่งนี้เว้นไว้   แต่ผู้ทรชน ฯ 
 9. สอนให้รู้หลักในการครองชีวิตให้มีความสุข ความส าเร็จด้วยความดีงาม รู้จักรักษาทรัพย์ 
    เป็นคนควรคิดก้ัง  กันภัย 
   ทรัพย์มากหมั่นระไว  แวดล้อม 
   เคลิ้มคลับหลับลืมไหล  เป็นเหตุ 
   รั้วหมั่นกั้นห้องห้อม  ห่อแก้วเงินทอง ฯ 
 10. สอนให้รักษาความสัตย์ เช่น 
    เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ 
   เสียศักดิ์สู้ประสงค์  สิ่งรู้ 
   เสียรู้เร่งด ารง   ความสัตย์ ไว้นา 
   เสียสัตย์อย่าเสียสู้  ชีพม้วยมรณา ฯ 
 11. สอนให้รู้จักรักในสิ่งที่ควรรัก และรักอย่างเหมาะสม เช่น 
    รักมิตรสุภาพไซร้  สมรมิตร 
   รักเผ่าพงศาสนิท   ซื่อไซร้ 
   รักหญิงอย่าพึงคิด  สินอ่อย เอานา 
   รักสัตย์ศีลจักได้ๆ   สุขแท้ทางสวรรค์ ฯ 
 12. หลักการท างานให้ประสบความส าเร็จ เช่น 
    การใดตรองผิดไซร ้ เสียถนัด 
   เอาสิ่งนั้นครองขัด  คิดแก ้
   หนามยอกสิ่งแคะคัด  ฤๅออก 
   หนามต่อหนามนั้นแล้  เขี่ยได้คืนถอน ฯ 
 13. สอนให้เห็นบาป บุญ กรรมและคุณค่าของความดี ยกย่องผู้มีศีลธรรม เช่น 
    ฟักแฟงแตงเต้าถ่ัว งายล 
   หว่านสิ่งใดให้ผล   สิ่งนั้น 
   ท าทานหว่านกุศล  ผลเพ่ิม พูนนา 
   ท าบาปบาปชั้นชั้น  ไล่เลี้ยวตามตน ฯ 

 
นอกจากนี้ พระศรีรัตโนบล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญา

สังคมเชิงพุทธ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โคลงโลกนิติโดยใช้หลักการและวิธีการตีความตามนัยของปรัชญาสังคมพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท ได้ผลวิจัยที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในเรื่องลักษณะของคน การคบคน การรักษา
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เกียรติยศและธรรม ฯลฯ แต่ก็พบประเด็นที่เพ่ิมขึ้นเมื่อศึกษาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎก เช่น เรื่องปากทาง
แห่งความเสื่อม ตามท่ีปรากฏใน ปราภวสูตร ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและปรากฏในโคลงโลกนิติด้วย เช่น 
    คนใดละพ่อทั้ง  มารดา 
   อันทุพลชรา   ภาพแล้ว 
   ขับไล่ไป่มีปรา   นีเนตร    
    คนดั่งนี้ฤๅแคล้ว   คลาดพ้นภัยยัน 

วรารัชต์ มหามนตรี (2558) ได้วิจัยเรื่อง อ านาจของภาษาค าสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติ พบว่า
รูปแบบการใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้รับสารปฏิบัติตามค าสอนตามท่ีปรากฏในโคลงโลกนิติ มี 7 รูปแบบดังนี้ 

1. การบอกให้กระท า ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าช่วยหน้ากริยาแสดงการบังคับให้กระท า 
ได้แก่ จง ให้ ต้อง หรือแสดงการแนะให้กระท าตาม ได้แก่พึง ควร หรือมีการละค าช่วยกริยา แต่ผู้รับสาร
สามารถทราบได้จากประโยคเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับสิ่งที่บอกให้กระท า 

2. การห้ามกระท า ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าช่วยหน้ากริยาแสดงการบังคับให้เว้นกระท า 
ได้แก่ ห้าม อย่า หรือแนะให้เว้นกระท า ได้แก่ อย่าควร ไป่ควร หรือใช้ค าช่วยหลังกริยาแสดงการบังคับให้เว้น
กระท า ได้แก่ ห่อนได้  

3. การชี้ประโยชน์ของการกระท า ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าหรือข้อความที่แสดงผลดีหรือ
ผลที่เป็นคุณแก่ตัวของผู้กระท าตาม เพ่ือโน้มน้าวใจให้ปฏิบัติตาม 

4. การชี้โทษของการกระท า ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าหรือข้อความแสดงผลเสียที่จะเกิด
แก่ตัวของผู้กระท า โดยมีวัตถุประสงค์แฝงหรือเป็นวัจนกรรมอ้อมเพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความเกรงกลัวและเว้น
จากการกระท าเหล่านั้น 

5. การชื่นชมยกย่องผู้กระท า หรือสร้างคุณค่าให้เหนือผู้อ่ืน ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าหรือ
ข้อความแสดงการชื่นชมยกย่องผู้กระท า หรือสร้างคุณค่าให้เหนือผู้อ่ืน เช่น ชม สรรเสริญ เลิศ ล้ า หายาก เพ่ือ
จูงใจให้กระท าดีตามค าสอน 

6. การเปรียบเทียบให้เห็นจริง ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ค าเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบสิ่งที่
ต้องการสอนหรือให้ข้อคิด (สิ่งที่ถูกเปรียบ) กับสิ่งอ่ืน (แบบเปรียบ) เพ่ือให้เห็นจริง เช่น ดุจ เฉก กล คือ เสมอ 
เหมือน เป็น หรือใช้ค าซ้ า ๆ เพื่อเปรียบเทียบในประเด็นเดียวกัน  

7. การใช้ความกดดันของกลุ่ม ภาษาค าสอนรูปแบบนี้เป็นการใช้ข้อความแสดงว่า หากไม่กระท า
ตามท่ีสอนจะท าให้ผู้คนรังเกียจ ต าหนิติเตียน ไม่อยากคบหาสมาคม หรือใช้ข้อความห้ามผู้อื่นมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
เช่น ข้อความว่า คนหน่ายชัง พรากผู้สมาคม เป็นที่ติเตียน อย่าเข้าสมาคม คนฉิน 

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นว่าโคลงโลกนิติมีความดีเด่นทางด้านเนื้อหาและภาษาจนมีผู้
ที่น ามาศึกษาวิจัยได้หลากหลายแง่มุม กอปรกับค าสอนจากโคลงโลกนิติมีความเป็นเหตุเป็นผล และสะท้อน
ความเป็นจริงของชีวิต สามารถน ามาปรับใช้ได้ตามยุคสมัย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าโคลงโลกนิติมาศึกษา
เชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 ประการของไทยในปัจจุบัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยนี้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
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1. ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของไทยตามนโยบายของรัฐบาล และ
ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมค าสอนโคลงโลกนิติ โคลงโลกนิติฉบับที่น ามาศึกษาวิเคราะห์เป็นพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร โคลงโลกนิติฉบับนี้เป็นโคลงโลกนิติที่กระทรวงศึกษาธิการ
น ามาพิมพ์เผยแพร่เป็นแบบเรียน 

2. จัดท าแบบวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยรายการของค่านิยมหลัก 12 ประการ และรายการของค า
ประพันธ์ในโคลงโลกนิติที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วน าไปวิเคราะห์ค าประพันธ์ ในโคลงโลกนิติทั้งสิ้น 438 บท  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ค าประพันธ์ในโคลงโลกนิติตามกรอบแนวคิดจากค่านิยมหลัก 12 ประการเพ่ือหาความเชื่อมโยง
และสรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการน าโคลงโลกนิติไปช่วยปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการต่อไป  

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการของไทยในโคลงโลกนิตินี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หา  
ค าประพันธ์ในโคลงโลกนิติที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 ประการและเพ่ือเป็นแนวทางในการน าค าสอนจาก
โคลงโลกนิติไปปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่คนทั่วไป ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โคลงโลกนิติ ฉบับของ      
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ซึ่งปรากฏค าประพันธ์ทั้งสิ้น 438 บท การน าเสนอเนื้อความ
ในค าโคลงโลกนิติผู้วิจัยได้ระบุหมายเลขประจ าโคลงตามที่ปรากฏในหนังสือโคลงโลกนิติ ฉบับกรมพระยาเด
ชาดิศรไว้ในวงเล็บท้ายเนื้อความ  

จากการศึกษาโคลงโลกนิติทั้ง 438 บท พบโคลงโลกโลกนิติที่มีความเชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 
ประการ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการปรากฏของเนื้อความในโคลงโลกนิติกับค่านิยมหลัก 12 ประการของรัฐบาล 
 

ค่านยิมหลัก 12 ประการของรัฐบาล 
การปรากฏ 
เนื้อความใน 
โคลงโลกนิติ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ √ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม √ 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ √ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม √ 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม √ 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน √ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง √ 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ √ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว √ 
10. รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

√ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1657 

 
ค่านยิมหลัก 12 ประการของรัฐบาล 

การปรากฏ 
เนื้อความใน 
โคลงโลกนิติ 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

√ 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง × 
 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าเนื้อความในโคลงโลกนิติสามารถน ามาใช้ปลูกฝังค่านิมหลัก 12 ประการ ได้ถึง 
11 ประการ ยกเว้นค่านิยมประการที่ 12 ที่กล่าวถึงค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ปรากฏเนื้อความในโคลงโลกนิติที่จะน ามาใช้ปลูกฝังค่านิยมนี้ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนโคลงโลกนิติที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ค่านิยมหลัก 12 ประการของรัฐบาล จ านวนโคลง อันดับ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10 6 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 3 10 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 14 4 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 28 1 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 4 9 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 24 2 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง 

14 4 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 2 11 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

16 3 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

6 7 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

6 7 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

0 12 

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่าค่านิยมประการที่ 4 ในเรื่องการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง

และทางอ้อมมีปรากฏในโคลงโลกนิติมากที่สุดถึง 28 บท อันดับที่ 2 คือค่านิยมประการที่ 6 เรื่องการมี



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1658 

ศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี 24 บท อันดับ 3 คือค่านิยมประการที่ 9 เรื่อง มี
สติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 16 บท อันดับ 4 เป็นค่านิยม
ประการที่ 3 เรื่องกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และค่านิยมประการที่ 7 เรื่อง เข้าใจเรียนรู้การ
เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องมีอย่างละ 14 บท อันดับ 6 เป็นค่านิยม
ประการที่ 1 เรื่องมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี 6 บท อันดับ 7 เป็นค่านิยมประการที่ 10 เรื่อง
รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี และค่านิยมประการที่ 11 เรื่องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา มีอย่างละ 6 บท อันดับที่ 9 
เป็นค่านิยมประการที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มี 4 บท อันดับที่ 10 คือค่านิยมประการที่ 2 
เรื่องซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม มี 3 บท และอันดับ 11 คือค่านิยม
ประการที่ 8 เรื่องมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ มี 2 บท 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ค่านิยมประการที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ซึ่งปรากฏในโคลงโลกนิติมากที่สุด  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
จากการศึกษาค าประพันธ์ในโคลงโลกนิติพบค าประพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่ 4 นี้จ านวนมากถึง 27 
บท โดยเน้นกล่าวถึงความส าคัญของการมีความรู้  วิธีการให้ได้ความรู้ การให้ก าลังใจเพ่ือสนับสนุนให้ใฝ่หา
ความรู้ และโทษของการไม่ใส่ใจเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ความส าคัญของการมีความรู้ 
    ความรู้ดูยิ่งล้ า                   สินทรัพย์ 

คิดค่าควรเมืองนับ                      ยิ่งไซร้ 
เพราะเหตุจักอยู่กับ                       กายอาต-  มานา 
โจรจักเบียนบ่ได้                           เร่งรู้เรียนเอา ฯ (116) 

โคลงบทที่ 116 นี้ได้รับความนิยมน ามาใช้เพ่ือสั่งสอนบุคคลให้ใฝ่หาความรู้เพราะความรู้มีค่ากว่า
ทรัพย์สินและอยู่กับบุคคลนั้นจนวันตายใครมาแย่งชิงก็ไม่ได้ 

 

ความรู้รู้ยิ่งได้                     สินศักดิ์ 
เป็นที่ชนพ านัก                             นอบนิ้ว 
อย่าเกียจเกลียดหน่ายรัก                  เรียนต่อ 
รู้ชอบใช่หอบหิ้ว                            เหนื่อยแพ้แรงโรย ฯ (120) 

โคลงบทที่ 120 นี้แสดงให้เห็นความส าคัญของการมีความรู้จะท าให้ได้ยศศักดิ์ ทรัพย์สินมีคนเคารพ
ดังนั้นบุคคลควรขยันหาความรู้ 

2) การแสวงหาความรู้ 
โคลงโลกนิติสอนให้คนตระหนักในความส าคัญของการเป็นผู้รู้ ดังนั้นบุคคลควรแสวงหาความรู้อยู่

เสมอ ความรู้อาจได้จากการสังเกต จดจ า ฟัง ดู หรือพูดคุยกับผู้รู้ หากเราแสวงหาความรู้อยู่เสมอก็จะช่วยให้
เราเป็นผู้มีความรู้มากขึ้น ดังเช่น 
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เห็นใดจ าให้แน่                    นึกหมาย 
ฟังใดอย่าฟังดาย                      สดับหมั้น 
ชนม์ยืนอย่าพึงวาย                   ตรองตรึก  ธรรมนา 
สิ่งสดับทั้งนั้น                           ผิดเพี้ยนเป็นครู ฯ (123) 

โคลงบทที่ 123 นี้สอนให้เป็นคนช่างจดจ า แม้ได้เห็นได้ฟังได้รับรู้สิ่งใดให้หมั่นจดจ าและตรึกตรองใน
สิ่งที่ผิดพลาดแล้วน ามาแก้ไข  

3) การให้ก าลังใจเพ่ือสนับสนุนให้มีความเพียรในการหาความรู้ 
      ในโคลงโลกนิตินอกจากจะให้ความส าคัญในเรื่องการมีความรู้และย้ าให้บุคคลแสวงหาความรู้แล้ว 
ยังให้ก าลังใจเพ่ือให้คนมีความพยายามในการแสวงหาความรู้อีกด้วย เช่น 
    ความรู้เรียนเมื่อน้อย               หนังสือ 

ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ                โล่ดั้ง 
รู้แล้วเลิศอย่าถือ                       ตนถ่อม เถิดพ่อ 
บุญจักให้ใครรั้ง                         เริ่มรู้เป็นเองฯ (114) 
 

แมลงวันแสวงเสพด้วย  ลามก 
พาลชาติเสาะสิ่งรก   เรื่องร้าย 
ภุมราเห็จเหินหก    หาบุษ- บานา 
นักปราชญ์ฤๅห่อนหม้าย   หมั่นสู้แสวงธรรม ฯ (33) 

โคลงบทที่ 114 และ 33 ให้ก าลังใจว่าการหาความรู้ต้องค่อย ๆ ฝึกให้เรียนรู้ทีละน้อย ต้องอาศัยความ
เพียรและเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แล้วก็ยิ่งต้องขยันหาความรู้สั่งสมเพ่ิมขึ้น 

4) ผลของการไม่ใส่ใจเรียนรู้ 
ในโคลงโลกนิติยังมีการกล่าวถึงโทษจากการละเลย ไม่ใส่ใจเรียนรู้ ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ย่อม

ท าให้เกิดผลเสียต่อการเล่าเรียนได้ เช่น 
เว้นวิจารณ์ว่างเว้น               สดับฟัง 

เว้นที่ถามอันยัง                         ไป่รู้ 
เว้นเล่าลิขิตสัง-                         เกตว่าง  เว้นนา 
เว้นดั่งกล่าวว่าผู้                        ปราชญ์ได้ฤๅมี ฯ (55)  

โคลงบทที่ 55 เป็นค าโคลงที่น ามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือให้คนตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ความรู้ เพราะถ้าไม่ฟัง ไม่ถาม ไม่เขียน ไม่สังเกตจะไม่มีวันเป็นผู้รู้ได้ 

 
แนวทางในการน าค าสอนจากโคลงโลกนิติไปปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมค าสอนที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องมานาน การน าโคลงโลกนิติไปใช้ในการ

ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการของรัฐบาลสามารถน าค าสอนที่ปรากฏไปใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ การกล่าว
โดยตรงและการกล่าวเปรียบ  

 การกล่าวโดยตรง คือ การสอนให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและถูกต้องโดยบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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จากการกระท าดีเหล่านั้นให้เห็นชัดเจน เช่น 
    เมื่อน้อยเรียนเร่งรู้                วิชา 
   ครั้นใหญ่หาสินมา                      สู่เหย้า 
   เมื่อกลางแก่ศรัทธา                     ท าแต่ บุญนา 
   ครั้นแก่แรงวอกเว้า                      ห่อนได้เป็นการ ฯ (113) 
โคลงโลกนิติบทที่ 113 นี้ สามารถน ามาประกอบการปลูกฝังค่านิยมประการที่ 4 คือ ใฝ่หาความรู้ หมั่น

ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เพราะเนื้อความของโคลงกล่าวโดยตรงแก่ผู้อ่านว่าเป็นเด็กให้เร่ง
เรียนหนังสือ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ท างานหาเงิน พอแก่ตัวลงก็เข้าวัดท าบุญเพราะเมื่อแก่ตัวแล้วจะท างานหรือจะ
แสวงหาความรู้ สังขารก็ไม่พร้อม  

เห็นท่านมีอย่าเคลิ้ม  ใจตาม 
เรายากหากใจงาม   อย่าคร้าน 
อุตส่าห์พยายาม    การกิจ 
เอาเยี่ยงอย่างเพ่ือนบ้าน   อย่าท้อท ากิน ฯ (185) 

โคลงโลกนิติบทที่ 185 สามารถน ามาใช้ประกอบการปลูกฝังค่านิยมประการที่ 10 ที่สอนให้คนรู้จัก
พอเพียง เนื้อความในโคลงมีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาให้บุคคลอย่าไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอ่ืน ถึงแม้
เราจะไม่ร่ ารวยมั่งมีแต่มีจิตใจที่ดีงาม ขยันท ามาหากินชีวิตก็จะสุขสบายได้ เป็นกล่าวในลักษณะให้บุคคลรู้จัก
ความพอเพียงในสิ่งที่ตนเป็นตนมี แต่ยังต้องขยันและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มที่ 

การกล่าวเปรียบเทียบ เป็นการสอนโดยกล่าวให้คิดตามด้วยวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นจริงตามค า
สอนนั้น เช่น 

    คุณแม่หนาหนักเพ้ียง       พสุธา 
   คุณบิดรดุจอา-                      กาศกว้าง 
   คุณพ่ีพ่างศิขรา                      เมรุมาศ 
   คุณพระอาจารย์อ้าง               อาจสู้สาคร ฯ (230) 

โคลงบทที่ 230 นี้สามารถน ามาใช้ในการปลูกฝังค่านิยมของรัฐบาลประการที่ 3 ได้ในเรื่อง ของความกตัญญู 
ผู้อ่านจะเกิดจินตนาการจากการกล่าวเปรียบความยิ่งใหญ่ในพระคุณของแม่เหมือนความกว้างใหญ่ของแผ่นดิน 
พระคุณของพ่อกว้างใหญ่เหมือนท้องฟ้า พระคุณของพ่ียิ่งใหญ่เหมือนภูเขา ส่วนพระคุณครูกว้างใหญ่เหมือน
แม่น้ า การปลูกฝังค่านิยมโดยใช้จินตนาการจากการกล่าวเปรียบจะท าให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามเห็นจริงจาก
สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบได้ และได้ดื่มด่ ากับอรรถรสของถ้อยค าและไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนโดยตรงแต่เป็นการโน้ม
น าให้คล้อยตาม 

น้ าเคีย้วยูงว่าเงี้ยว              ยูงตาม 
ทรายเหลือบหางยูงงาม               ว่าหญ้า 
ตาทรายยิ่งนิลวาม                      พรายเพริศ 
ลิงว่าหว้าหวังหว้า                        หว่าดิ้นโดยตาม ฯ (71) 

โคลงบทนี้มีเนื้อความสอดคล้องกับค่านิยมที่ 9 ที่สอนให้คนมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท าตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้อความในโคลงโดยรวมก็สอดคล้องตามค่านิยมนี้ เมื่อน าไปใช้ปลูกฝังค่านิ ยม
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ข้อ 9 จะเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการตีความหมายประกอบว่านกยูงเห็นแม่น้ าคดเคี้ยวก็คิดว่าเป็นงูจึง
กระโดดลงแม่น้ า เนื้อทรายเห็นแพนหางนกยูงที่กระโดดลงแม่น้ าก็คิดว่าหญ้าซึ่งเป็นอาหารของตนก็กระโดด
ตาม ส่วนลิงเห็นตาของเนื้อทรายที่มีสีด า ก็คิดว่าเป็นลูกหว้าซึ่ง เป็นอาหารของตนก็กระโดดตามไปเพ่ือไปกิน 
สรุปคือทุกสิ่งตายหมดเพราะไม่ไตร่ตรองขาดสติ  ในการน าโคลงโลกนิติที่มีเนื้อความกล่าวเปรียบเทียบไปใช้
ปลูกฝังค่านิยมเป็นเหมือนการสร้างจิตส านึกให้บุคคลค่อย ๆ เกิดการเรียนรู้เองจากการค่อย ๆ ถอด
ความหมายของค าประพันธ์จนเกิดความเข้าใจ 

โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมค าสอนที่แต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยผู้ประพันธ์ได้เรียง
ร้อยถ้อยค าได้อย่างเหมาะสมทั้งเสียงและความหมาย การล าดับเนื้อหาในแต่ละบทจะเรียงจากง่ายไปสู่ยาก 
และมีลักษณะของการเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องทั่วไปท่ีเข้าใจกันได้ง่ายไปสู่เรื่องเฉพาะที่สามารถเข้าใจตามได้ 
จึงเป็นวรรณกรรมที่คนไทยรู้จักกันอย่างแพร่หลายดังที่ กุสุมา รักษมณี (2530 : 11) กล่าวว่า “ โคลงโลกนิติ 
เป็นวรรณกรรมค าสอนประเภทโคลงอีกเรื่องหนึ่ง บ้างก็เรียกประชุมโคลงโลกนิติหรือสุภาษิตค าโคลง ลักษณะ
เนื้อหาเป็นค าสอนที่สามารถใช้เป็นแบบแผนทางโลกสอนแก่บุคคลทุกระดับในสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับชลดา 
เรืองรักษ์ลิขิตและสุจิตรา จงสถิตวัฒนา (2542 : 272-273) ที่กล่าวถึงโคลงโลกนิติในแง่ของการแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับโลกและการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง ที่ต้องทราบกฎเกณฑ์ในการประพฤติ ปฏิบัติตนและปฏิบัติต่อผู้อื่น  

ด้วยคุณค่าค าสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติจึงมีการน ามากลับมาท าซ้ าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทเพลง ทั้ง
ในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) กล่าวถึงโลกนิติในวรรณกรรมไทยว่า สาระค าสอนบาง
บทในโลกนิติปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามค าแหงมหาราช “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าขุน ผิดแลผิดแยกแสกว้าง
กัน สวนดูแท้แลจึ่งแล่งความแก่ขาด้วยชื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน”  และปรากฏในนิติสารสาธก ของพระยา      
ศรีสุนทรโวหาร  
   “อันความรู้รู้กระจ่างถึงอย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล 

  อาจจะชักเชิดชูฟูสกนธ์   ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ด”ี  
 

ปรากฏในกฤษณาสอนน้องค าฉันท์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ธงไชยอันไพบุลในงอน  เป็นอาภรณ์แห่งรถยาน   

ธุมาก็ปรากฏแก่กรานต์   แลเถกิงระเริงแสง 
   ราชาก็ปรากฏเป็นปิ่น  นครินทรเขตรแขวง 

สวามีเป็นศรีสวัสดิแสดง   ศักดิสง่าแก่นารี 
 

อภิปรายผล 
โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมค าสอนที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี มีบทบาทในการให้ข้อคิดคติ

สอนใจ ทั้งยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคม ด ารงตนอย่างเข้าใจแก่นแท้และธรรมชาติ
ของมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อน าเนื้อหาสาระของโคลงโลกนิติมาเชื่อมโยงกับค่านิยม
หลัก 12 ประการแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มุ่งเน้นค่านิยมประการที่ 4 คือ “ใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม” เป็นส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากค่านิยมประการนี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการ
พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เน้นการศึกษาเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต การศึกษายิ่งมีบทบาทในการสร้างคนให้มีความรู้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวได้ดี
เท่าทันความเจริญรุดหน้าของสังคมโลก 

เนื้อหาในโคลงโลกนิติน ามาใช้ในการสอนได้ทุกยุคทุกสมัย ดังที่ สุปาณี พัดทอง (2545 : 66) กล่าวว่า
ประชุมโคลงโลกนิติมีผู้นิยมน ามาจัดพิมพ์อีกหลายครั้ง และได้รับการบรรจุในแบบเรียนวรรณคดีไทยใน
สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ เนื่องจากมีเนื้อหาที่เป็นคติสอนใจอย่างดียิ่ง เนื้อหาในโคลงโลกนิติได้จ าแนก
ลักษณะของบุคคลประเภทต่าง ๆ คือ ผู้มีปัญญา คนดี คนพาล ฯลฯ  ค าสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติก็ได้รับ
ความนิยมน ากลับสอดแทรกไว้ในค าประพันธ์เรื่องต่าง ๆ  เช่น  
 

โคลงโลกนิติ 
    ทรัพย์มีสี่ส่วนไซร้  ปูนปัน 

ภาคหนึ่งพึงเกียดกัน  เก็บไว้ 
สองส่วนเบ็ดเสร็จสรรพ์  การกิจ ใช้นา 
ยังอีกส่วนควรให้   จ่ายเลี้ยงตัวตน 
 

สุภาษิตสอนเด็กของสุนทรภู่ 
   อนึ่งทรัพย์มีสี่ส่วนให้ควรแบ่ง สองส่วนแจงแจกใช้ตามปรารถนา 

อีกส่วนหนึ่งซื้อเสบียงเลี้ยงอาตมา  ส่วนหนึ่งอย่าหยิบใช้ไว้กับตน 
          (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 43-44) 

 
สาระของโคลงโลกนิติบทนี้ก็สอดคล้องกับค่านิยมประการที่ 10 ที่กล่าวว่ารู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี สาระโคลงโลกนิติก็สอนให้คนรู้จักเก็บออม มีสติตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท การน าไปใช้ปลูกฝัง
ค่านิยมด้วยโคลงโลกนิติบทนี้ก็ใช้วิธีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาให้เห็นจริงได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องที่สุปาณี 
พัดทอง (2543 : 68) กล่าวถึงโคลงโลกนิติว่า แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพที่ใช้ค าง่าย อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที กวีสรร
ค ามาเรียงร้อยได้อย่างเหมาะเจาะ จากลักษณะค าสอนในโคลงบทดังกล่าวเป็นลักษณะของการแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการกระท าดังกล่าว สอดคล้องกับที่ วรารัชต์ มหามนตรี ได้ศึกษาอ านาจของค าสอนที่ปรากฏใน
โคลงโลกนิติ ว่าค าสอนที่ชี้ประโยชน์ของการกระท าเป็นการใช้ข้อความที่แสดงผลดีหรือผลที่เป็นคุณแก่ตัวของ
ผู้กระท าตามค าสอน เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารปฏิบัติตาม (2558 : 149)  

ค าสอนในโคลงโลกนิติเป็นคติธรรมที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับค่านิยมของรัฐบาล
ที่ก าหนดไว้แต่เป็นรูปแบบการน าเสนอในรูปของวรรณคดีที่มีการเรียงร้อยถ้อยค าด้วยภาษาที่งดงามค าสอน
จากโคลงโลกนิติจึงสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน และจรรโลงใจให้ผู้อ่านมีความสุขรื่นรมย์ ในส่วนของการ
น าค าสอนจากโคลงโลกนิติไปใช้ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการก็สามารถท าได้ทั้งวิธีการน ามากล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาเพ่ือให้เข้าใจง่าย หรือจะเลือกค าประพันธ์บางบทที่มีลักษณะของการกล่าวเปรียบเทียบมาโน้ม
น้าวให้ผู้รับสารคล้อยตาม  
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ข้อเสนอแนะ 
วรรณกรรมที่มีคุณค่าในด้านค าสอนเกี่ยวกับหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และหลักธรรมค าสอน

ทางด้านการจรรโลงจิตใจ โดยมากมักจะน ามาปรับใช้ได้ตามยุคสมัย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาค่านิยมหลัก 12 
ประการของไทยหรือนโยบายของรัฐบาลตามยุคสมัย กับวรรณกรรมค าสอนเรื่องอ่ืน ๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการของไทยในโคลงโลกนิติเรื่องนี้ ส าเร็จได้ด้วยความ

อนุเคราะห์จากหน่วยงานและบุคคลหลายท่านที่ให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและก าลังใจ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เห็นคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ มอบทุนอุดหนุน

ส าหรับการท าวิจัย ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่อ านวยความสะดวกและให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวธัญวรรษ์ บรรณาธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการแปลบทคัดย่อเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของงานเขียน ข้อมูลเอกสารที่ได้กล่าวนามใน
รายงานฉบับนี้ ที่ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และข้อมูลอันมีค่าซึ่งยังประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าวิจัยและเป็น
ส่วนส าคัญให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ. (2543). โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา  
เดชาดิศร. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

กุสุมา รักษมณี. (2530). เอกสารประกอบการบรรยายเนื่องในวาระครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และสุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. (2542). สร้อยผกาวาจากวี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทองย้อย แสงสินชัย. (2542). โคลงโลกนิติ. ฉบับถอดความ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว. 
นิยะดา เหล่าสุนทร. (2537). โคลงโลกนิติ: การศึกษาที่มา. กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง.  
_________. (2535). พินิจวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง. 
พระศรีรัตโนบล. (2560). การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์. 13 (1), 155-165. 
วรรณศิริ ตั้งพงศ์ธิติ. (2556). โคลงโลกนิติ สายธารแห่งสารธรรม. วารสารศิลปศาสตร์. 13 (1), 33 - 49. 
วรารัชต์ มหามนตรี. (2557). โครงการโลกทัศน์ของคนไทยจากภาษิต. รายงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
_________. (2558). อ านาจของภาษาค าสอนที่ปรากฏในโคลงโลกนิติ. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.37(2), 141-160.  



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1664 

สถาบันพระปกเกล้า.  (2560, มิถุนายน 14). ค่านิยม 12 ประการ – ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบัน
พระปกเกล้า. [ออนไลน์]. Retrieved from http:// wiki.kpi.ac.th/index.php? title=%E0%B8% 
84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1_12_%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.  

สุปาณี พัดทอง. (2545). “โคลงโลกนิติ” อมตะวรรณกรรมค าสอน. วารสารวรรณวิทัศน์. 2 (2), 64-80. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1665 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในสวัสดิการ 
ของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก 

วราพร ปิ่นกุล1, นัทนิชา หาสุนทรี2 
1,2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวชิาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา,  

Email : S58463809015@ssru.ac.th1, natnicha.ha@ssru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพล
เรือนทหารบก 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือน
ทหารบกโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัด
สวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการกรม
กิจการพลเรือนทหารบก จ านวน 178 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  45.0..,55.3  DSX  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขอนามัย
 56.0..,68.3  DSX  ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  55.0..,47.3  DSX  ด้านการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร  67.0..,46.3  DSX  และด้านการนันทนาการ  64.0..,81.3  DSX  อยู่ในระดับ
มาก ด้านเศรษฐกิจ  66.0..,33.3  DSX  อยู่ที่ระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการรับ
ราชการส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้เสนอแนะให้ทาง
ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพ่ิมการบริหารจัดการ/มาตรการการเป็นอยู่ของข้าราชการ  
ด้านสุขอนามัยด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา รวมถึงด้านนันทนาการเพ่ือให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อ
องค์กรมากยิ่งข้ึน 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, สวัสดิการ, ข้าราชการพลเรือน 
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Abstract 

This research aims to study the satisfaction level of the welfare received from the 
directorate of Civil Affair, study the factors that influence satisfaction in welfare of the 
directorate of Civil Affair’s officers classified by personal factors, and ways to solve problems 
in the welfare of directorate of Civil Affair’s officers. The sample of this study consisted of 
178 personnel of directorate of Civil Affair’s officers. The research instrument used for data 
collection was a questionnaire. The statistical procedures employed included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

The research found that the satisfaction in the welfare of directorate of Civil Affair’s 
officers as a whole were at a high level  45.0..,55.3  DSX . When considering each 
aspect, it was found that high in terms of sanitation  56.0..,68.3  DSX , security and 
safety  55.0..,47.3  DSX , education and personnel development  67.0..,46.3  DSX , 
and recreation  64.0..,81.3  DSX . In terms of economy  66.0..,33.3  DSX  was 
moderate level. Personal factors, the duration of service affected the satisfaction in the 
welfare in terms of the economic, sanitation, and security and safety with a statistical 
significance of 0.05.In addition, the Civil Affair’s officers recommended to the management 
or those involved with the welfare increase the management/measures of officers in 
sanitation, safety, education, and recreation to make civil servants more committed to the 
organization. 

 
Keywords : Satisfaction, welfare, civil affair 
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บทน า 
ปัจจุบันองค์กรพัฒนาระดับโลกหลายองค์การได้รณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ถือว่าสวัสดิการพ้ืนฐานนั้น

เป็นสิทธิ (right) ของมนุษย์ที่สังคมต้องร่วมกันให้หลักประกันว่าสมาชิกในสังคมทุกคนได้รับอย่างเพียงพอ  
(สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ยศ วัชระคุปต์ และ นันทพร เมธาคุณวุฒิ, 2554, หน้า 3) สวัสดิการ
ถือเป็นส่วนหนึ่ งของแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน เนื่องจากในบรรดาทรัพยากรพ้ืนฐานใน  
การบริหารงานซึ่งประกอบไปด้วย คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีการจัดการคนถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุดในกระบวนการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Humane Resource Management) หรือ 
การบริหารงานบุคคล (Personnel management) เป็นกระบวนการซึ่งให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่เหมาะสมที่สุด
กับงานและให้ทรัพยากรก าลังคนนั้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึง 
การบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ มีความต้องการในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านสังคม การยกย่อง และ  
ความสมหวังของชีวิตมากขึ้น  

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานก็มีความส าคัญต่อการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ จึงได้พยายามสรรหาวิธีการในการวางแผนเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ
แทนเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกจ้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ท าให้เกิด
การแข่งขันในเรื่องของสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับลูกจ้าง ดังนั้นในเรื่องของสวัสดิการถือเป็น
มาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์สุขของผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ประสิทธิภาพการท างานที่องค์การหรือหน่วยงานที่จะได้รับ จึงจ าเป็นต้องหาผลทางส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้สึกม่ันคงในการท างาน (Sense of Security) ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การบริหารงานขององค์การด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
(1984)  และทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986) พบว่า สวัสดิการเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานและเป็นสิ่งที่พนักงานสมควรได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับตามปกติ  เมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองก็ท าให้เกิดความพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวก ถ้ามนุษย์ได้รับสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสมก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันต่อองค์การและ  
เต็มใจที่จะท างานอยู่กับองค์การต่อไป องค์การจะได้รับประโยชน์จากพนักงานในด้านผลการปฏิบัติงานใน  
ด้านการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์การให้ได้ดีขึ้น  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน นอกจากองค์กรต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูป
ของค่าจ้างและเงินเดือนที่ตอบสนองต่อความสามารถและผลงานของบุคคลแล้ว องค์กรต้องสามารถจูงใจและ
ธ ารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การได้อย่างเต็มความสามารถและด้ วยความเต็มใจ ดังนั้น 
สวัสดิการจะเป็นสิ่งนอกเหนือจากค่าจ้างแรงงานโดยตรงที่องค์การมอบให้กับสมาชิก สวัสดิการเป็นสิ่งที่
องค์การเป็นผู้จัดหาให้กับบุคลากร เช่น ที่พักอาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ทุนการศึกษาบุตร อาหารกลางวัน การจัด
สังสรรค์ประจ าปี การจัดกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เป็นต้น การบริหารสวัสดิการพนักงานจึง
กลายเป็นค าตอบและวิธีตอบแทนบุคลากรดีที่สุดที่ผู้ประกอบการสามารถจัดหามาให้กับบุคลากรได้ โดย
สวัสดิการที่ส าคัญ ๆ ที่ควรมีไว้ในองค์กร คือ การสรรหา ฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จต่อการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นพ้ืนฐานที่สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร เป็นแรงผลักดันให้
ท างานได้ดีขึ้นรวมถึงสร้างแรงปารถนาที่อยู่กับองค์การต่อไป 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีอ านาจหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และ
ก ากับการในเรื่องที่เก่ียวกับงานด้านมวลชน การเมือง การปกครองในยามสงคราม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
การบรรเทาภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนา ตลอดจน
การพิทักษ์ประชาชนและการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพบกตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือปฏิบัติการร่วมเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของกองทัพบก พัฒนาหลักนิยมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก บูรณาการการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศตามที่กองทัพบกได้รับมอบหมายเพ่ือให้ 
การท าหน้าที่ที่เต็มประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการ พนักงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ย่อมต้องการสวัสดิการที่เอ้ืออ านวย
ต่อตนและครอบครัวมากที่สุด (กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2562) 

อาชีพทหารเป็นก าลังพลที่มีบทบาทและความส าคัญในการพัฒนาและปกป้องประเทศ แต่ด้วย
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ก าลั งพลเกิดความตึงเครียดและความ
เหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานน าไปสู่ความผูกพันในอาชีพและตัดสินใจลาออกในที่สุด นับเป็นการสูญเสียกลุ่ม
ก าลังพลที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อองค์การดังนั้นการรักษาก าลังพลให้คงอยู่กับองค์การนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญ   
จึงควรศึกษาสิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจหรือสิ่งที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของก าลังพล เพ่ือลดความ
เหนื่อยล้าที่ส่งผลต่อการเกิดทัศนคติที่ไม่ดีอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้นั่นคือ ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินหรือ
สวัสดิการว่าส่งผลต่อความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานและความผูกพันในอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัด
สวัสดิการที่ตรงตามความต้องการของก าลังพลอันก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากการที่ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานลด
น้อยลงดังนั้นในสังคมแห่งสวัสดิการที่รัฐบาลพยายามก าหนดนโยบายที่เป็นรัฐสวัสดิการให้กับประชาชน ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของก าลังพล โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพ่ือเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการ
เสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์การส าหรับเสริมสร้าง และพัฒนาสวัสดิการให้แก่ก าลังพลของกองทัพบก ให้
มีประสิทธิภาพต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือน

ทหารบก 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. ความพึงพอใจและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของ

ทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มี ประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับ 
อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้ งทางบวกและทางลบ แต่ถ้า
เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ (เพ็ญนภา จรัสพันธ์, 2557, หน้า 9) 

ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสุขสมหวัง ทัศนคติ ความคิดในเชิงบวกของบุคคลเป็น
ผลจูงใจให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบรรยากาศที่ดี สวัสดิการด้านต่างๆ เป็นแรงผลักดันให้บุคคล  
ผลิตงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งมีทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้ 

1.1 ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow 
Maslow เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจ ระบุว่าบุคคล

จะมีความต้องการที่เรียงล าดับ เรียกล าดับความต้องการนี้ว่า “Hierarchy of Needs” ซึ่ง ประกอบด้วยล าดับ
ความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 

1.1.1 ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Physiological Needs) คือ ความต้องการด้านร่างกายเพ่ือ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ าและที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

1.1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความต้องการสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากอาชีพทหารเป็นอาชีพ
ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่จึงมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีพ 

1.1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพ่ือน
และการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืนเพ่ือการตอบสนองความต้องการทางสังคมอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมี
เพ่ือน การได้รับการยอมรับโดยบุคคลอ่ืนๆ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากภายใน
หน่วยงาน อาชีพทหารเหมือนกับทุกๆ อาชีพ ที่ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติงาน
ถึงแม้จะมีหน้าที่ ภาระรับผิดชอบที่แตกต่างกัน 

1.1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนยก
ย่องสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคมต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืน  
อาชีพทหารเช่นกัน เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิต
ในด้านการท างานซึ่งการที่จะประสบผลส าเร็จ เกียรติยศและชื่อเสียงจึงเป็นส่วนหนึ่งในจะให้บรรลุตามความ
ต้องการ 

1.1.5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) บุคคลมักจะต้องการ
โอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซึ่งความ
ต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ 
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ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้า
ทายความสามารถของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ 

การศึกษาทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นการศึกษา
เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย์นั้น มีล าดับขั้นตอนที่แน่นอนจากขั้นต่ าไปขั้นสูง ซึ่งความ
ปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคน คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตตามที่ตนเองมุ่งหวัง แต่
การที่มนุษย์จะประสบผลส าเร็จในชีวิตขั้นที่สูงสุดนั้น ก็ต้องเริ่มจากชั้นล่างสุดขึ้นไปก่อนแล้วไต่ล าดับขึ้นมา
เรื่อย ๆ  และจะเกิดความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน รวมถึงสามารถท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
Herzberg ศึกษาถึงเรื่องของการจูงใจ โดยเสนอว่ามีปัจจัย 2 อย่างที่มีผลต่อการจูงใจ

พนักงานให้ท างาน คือ  
2.1.1 Hygiene Factors เรียกว่า ปัจจัยอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องมีในการท างานถ้าขาด

ส่วนนี้ไปจะมีปัญหากับพนักงาน แต่ปัจจัยอนามัยนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานอยากท างานโดยตรง 
ประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการ การบังคับบัญชา สภาพการท างาน สถานภาพในการท างาน ความมั่นคง
ในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายต่าง ๆ ในการท างาน เป็นต้น 

2.2.2 Motivator Factors เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากท างานได้ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ประกอบไปด้วยความส าเร็จในการท างาน การได้รับความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในงานที่ท้าทาย 
ความน่าสนใจในของงาน การเจริญเติบโตในการท างาน เป็นต้น 

จากทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่าเงินเดือนรวมอยู่ในปัจจัยอนามัยโดย Herzberg มองว่า 
เงินเดือนเป็นปัจจัยที่ต้องมีและต้องจ่ายเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานของพนักงาน แต่การใช้เงินเดือนเป็น
ตัวจูงใจโดยตรงจะไม่ได้ผลในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การและยังรวมถึงความส าเร็จในงาน การได้รับ  
การยอมรับนับถือรวมถึงการเติบโตในหน้าที่การงานด้วยจึงจะเกิดประสิทธิภาพกับองค์การ ดังนั้นองค์กรควร
จะตอบสนองความต้องการของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
โดยความพึงพอใจในการท างานเป็นสิ่งที่บอกได้ถึงการมีคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น การรับจ้าง เงินเดือนที่
เพียงพอ หรือจัดให้มีสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย การจัดกิจกรรม  
งานสังสรรค์ การแข่งขันกีฬาหรือให้รางวัลแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นและ
เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้ความสามารถและท างานให้ได้ผลส าเร็จ
ของงาน เป็นต้น 

1.3 ทฤษฎีความเสมอภาค (J. Adams) 
ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่แนวคิดที่ว่าสมาชิกทุกคนต้องการความเสมอภาคในองค์การ โดยสมาชิกแต่ละ

คนจะพิจารณาอัตราส่วนผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ (Output) ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส การเลื่อน
ต าแหน่ง รถประจ าต าแหน่ง ฯลฯ ต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทให้กับองค์การ ( Input) อันได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของ
งาน ความรู้ การศึกษาและประสบการณ์ของสมาชิก อายุงาน ต าแหน่งในองค์การ ความสามารถเฉพาะทาง 
ตลอดจนคุณสมบัติอ่ืนของตนเองเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืน หากพนักงานพบว่าเกิดความไม่เสมอภาคก็จะ
ด าเนินการเพื่อก าจัดความไม่เสมอภาค 
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กรณีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ่งที่ทุ่มเทของตนเองน้อยกว่าอัตราส่วนของผู้อ่ืน พนักงานอาจ
ท าให้เสมอภาคโดยการลดสิ่งที่ตนเองทุ่มเทเรื่อย ๆ จนกว่าตนเองจะรู้สึกว่าเสมอภาค หรืออาจด าเนินการ
แทรกแซงเพ่ือลดผลตอบแทนของบุคคลอื่น หรือเรียกร้องให้ตนเองได้ผลตอบแทนสูงมากข้ึน 

กรณีอัตราส่วนผลที่ตอบแทนต่อสิ่งที่ทุ่มเทของตนเองมากกว่าอัตราส่วนของผู้อ่ืน โดยทฤษฎี
แล้วพนักงานจะท างานให้หนักขึ้น หรืออาจเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือแม้กระทั่งของ
ลดผลตอบแทนที่ตนเองได้รับลง แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรณีหลังจะมีความเป็นไปได้น้อย  

จากทั้งสามทฤษฎี สรุปได้ว่า การจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในเรื่องความต้องการของบุคลากรแล้ว ค่อยจัดสิ่งสนองความต้องการนั้น ในการสนอง
ความต้องการต้องค านึงถึงความเสมอภาคเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้กลวิธีตลอดจน
ทักษะด้วย เช่น ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะความรู้ทางด้านขวัญและก าลังใจ ฯลฯ 
อันจะเป็นแรงจูงใจในการท างานให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2. สวัสดิการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้นอกเหนือจาก เงินเดือน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า

เดินทาง การจัดกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่หน่วยงานหรือองค์การจะมอบให้กับพนักงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีความราบรื่น มีความสุข สนุกกับการท างานมากขึ้น ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพที่ดี เพราะฉะนั้น 
สวัสดิการถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะเห็นความส าคัญกับสิ่งนี้  โดยสวัสดิการ
สามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงินที่นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น 
การจัดหาที่พักอาศัย อาหารกลางวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การค้า กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินกู้
เพ่ือสวัสดิการที่พักอาศัย 

2) สวัสดิการด้านสุขอนามัย หมายถึง สวัสดิการที่องค์การให้ความช่วยเหลือก าลังพล/ครอบครัว  
การตรวจสุขภาพปะจ าปี การให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  
การอนุญาตให้ลากรณีการลาคลอดบุตร และลาป่วยเพื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

3) สวัสดิการด้านความปลอดภัยและมั่นคง หมายถึง สวัสดิการเพ่ือการช่วยเหลือก าลังพลให้มีความ
มั่นคงในชีวิต ผลประโยชน์ หรือการบริการตอบแทนที่สร้างความมั่นคง เช่น กองทุนฉุกเฉิน ในกรณีต่างๆ 
ส าหรับก าลังพล ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าทางด้านกฎหมาย อาคารบ้านพักที่เป็นสัดส่วนและมีมาตรฐาน
ปลอดภัย 

4) สวัสดิการด้านการศึกษา หมายถึง สวัสดิการที่จัดเพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญในการท างานมากขึ้น เช่น การให้ลาศึกษาต่อ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ การให้
ทุนการศึกษาต่อ/งานวิจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การจัดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อพนักงาน 

5) สวัสดิการด้านนันทนาการ หมายถึง สวัสดิการที่จัดให้ก าลังพลพักผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างาน การออกก าลังกาย เพ่ือให้ก าลังพลมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การสนับสนุนห้องออก
ก าลังกาย การจัดแข่งกีฬาภายใน การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการจัดของขวัญปี
ใหม่ให้แก่ก าลังพลและบุตร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยนี้ใช้กระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretive paradigm) และใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ของงานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและรอบด้าน โดยผู้วิจัยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลคือข้าราชการกรมกิจการ 
พลเรือนทหารบกจ านวน 178 คน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกคัดเลือกโดยผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยยัง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วน ามาลงรหัสเลข (Code) ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) บรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระดับชั้นยศ และระยะเวลาในการรับราชการ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) วิเคราะห์ สวัสดิการความพึงพอใจ เป็นต้น สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) สถิติ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในสวัสดิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การทดสอบค่า t-test , การทดสอบค่า 
F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant 
difference) 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 178 คน พบว่า สามารถสรุปผลข้อมูลได้ ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.62 มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.83 ระดับการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.54 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.70 มีระดับชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
คิดเป็นร้อยละ 55.62 ที่และมีระยะเวลารับราชการต่ ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.57 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขอนามัย )68.3( X ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
)47.3( X ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร )46.3( X และด้านการนันทนาการ )81.3( X อยู่ใน

ระดับมาก และด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับปานกลาง )33.3( X  
ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  แสดงระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับโดยรวมทั้ง 5 ด้าน โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 
ความพึงพอใจในสวัสดิการ  ̅ S.D. ระดับ 

ด้านเศรษฐกิจ 3.33 0.66 ปานกลาง 
ด้านสุขอนามัย 3.68 0.56 มาก 
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 3.47 0.55 มาก 
ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3.46 0.67 มาก 
ด้านการนันทนาการ 3.81 0.64 มาก 

ภาพรวม 3.55 0.45 มาก 
 

การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับชั้นยศไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่รับ ดังตารางที่ 2-6 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการรับราชการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย และด้าน
ความปลอดภัยและความมั่นคงส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับแตกต่างกันเมื่อระยะเวลาในการรับ
ราชการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 7-11 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P-value 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านเศรษฐกิจ 3.39 0.62 3.26 0.71 1.325 0.187 
ด้านสุขอนามัย 3.74 0.56 3.62 0.56 1.454 0.148 
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 3.51 0.55 3.42 0.54 1.079 0.282 
ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3.37 0.68 3.56 0.65 -1.891 0.060 
ด้านการนันทนาการ 3.81 0.61 3.81 0.68 -0.004 0.997 

โดยภาพรวม 3.57 0.43 3.52 0.47 0.666 0.506 
 

ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามอาย ุ 

กลุ่มอายุ SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.894 3 0.298 1.494 0.218 
ภายในกลุ่ม 34.703 174 0.199   

รวม 35.597 177    
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา SS df MS F Sig. 
ระหงว่างกลุ่ม 0.723 2 0.361 1.813 0.166 
ภายในกลุ่ม 34.874 175 0.199   

รวม 35.597 177    
 

ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.314 5 0.263 1.318 0.259 
ภายในกลุ่ม 34.283 172 0.199   

รวม 35.597 177    
 

ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามระดับชั้นยศ 

ระดับชั้นยศ SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.578 3 0.193 0.958 0.414 
ภายในกลุ่ม 35.018 174 0.201   

รวม 35.597 177    
 

ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 

 ระยะเวลาในการรับราชการ SS Df MS F Sig. 
ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 4.395 3 1.465 3.491 0.017* 

ภายในกลุ่ม 73.018 174 0.420   
ด้านสุขอนามยั ระหว่างกลุ่ม 3.993 3 1.331 4.514 0.004* 
 ภายในกลุ่ม 51.300 174 0.295   
ด้านความมั่นคงและ 
ความปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 3.592 3 1.197 4.246 0.006* 
ภายในกลุ่ม 49.069 174 0.282   

ด้านการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร 

ระหว่างกลุ่ม 1.012 3 0.337 0.740 0.530 
ภายในกลุ่ม 79.341 174 0.456   

ด้านการนันทนาการ ระหว่างกลุ่ม 1.619 3 0.540 1.317 0.271 
ภายในกลุ่ม 71.311 174 0.410   

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.422 3 0.807 4.235 0.006* 
 ภายในกลุ่ม 33.175 174 0.191   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ (LSD: Least-Significant Different)   
ดังตารางที ่8-11 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับ
ราชการต่ ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกมากกว่า ข้าราชการ
กรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 11-20 ปี ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาใน
การรับราชการ 11-20 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อยกว่า 
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป และข้าราชการกรมกิจการ
พลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 21-30 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือน
ทหารบกน้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

2. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการ
รับราชการต่ ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านเศรษฐกิจ
น้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป และข้าราชการ
กรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 11-20 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรม
กิจการพลเรือนทหารบก ด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

3. ด้านสุขอนามัย พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านสุขอนามัยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการ
รับราชการต่ ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านสุขอนามัย
มากกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 11 -20 ปี ข้าราชการกรมกิจการพล
เรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 11-20 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก ด้านสุขอนามัยน้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปี
ขึ้นไป และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ 21 -30 ปี มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านสุขอนามัยน้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มี
ระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ โดยภาพรวม เป็นรายคู ่

ระยะเวลาในการรับราชการ X  
ต่ ากว่า 10 ปี 11 - 20 ปี 21 – 30 ปี 

มากกว่า  
30 ปีขึ้นไป 

3.63 3.42 3.50 3.79 
ต่ ากว่า 10 ปี 3.63 - 0.216* 0.135 -0.162 
   (0.005) (0.147) (0.218) 
11 - 20 ปี 3.42 - - -0.082 -0.378* 
    (0.396) (0.005) 
21 – 30 ปี 3.50 - - - -0.297* 
     (0.040) 
มากกว่า 30 ปี ข้ึนไป 3.79 - - - - 

() ในวงเล็บคือค่า Sig., * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 9  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรายคู่ 

ระยะเวลาในการรับราชการ X  
ต่ ากว่า 10 ปี 11 - 20 ปี 21 – 30 ปี 

มากกว่า  
30 ปี ขึ้นไป 

3.35 3.16 3.40 3.77 
ต่ ากว่า 10 ปี 3.35 - 0.193 -0.047 -0.416* 
   (0.090) (0.730) (0.034) 
11 - 20 ปี 3.16 - - -0.240 -0.608* 
    (0.093) (0.003) 
21 – 30 ปี 3.40 - - - -0.368 
     (0.086) 
มากกว่า 30 ปี ข้ึนไป 3.77 - - - - 

() ในวงเล็บคือค่า Sig., * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ ด้านสุขอนามัย เป็นรายคู่ 

ระยะเวลาในการรับราชการ 
X  

ต่ ากว่า 10 ปี 11 - 20 ปี 21 – 30 ปี 
มากกว่า  

30 ปี ขึ้นไป 
3.78 3.53 3.61 4.03 

ต่ ากว่า 10 ปี 3.78 - 0.258* 0.177 -0.249 
   (0.007) (0.126) (0.129) 
11 - 20 ปี 3.53 - - -0.082 -0.508* 
    (0.494) (0.003) 
21 – 30 ปี 3.61 - - - -0.426* 
     (0.018) 
มากกว่า 30 ปี ข้ึนไป 4.03 - - - - 

() ในวงเล็บคือค่า Sig., * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกของ
ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ ด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย เป็นรายคู ่

ระยะเวลาในการรับราชการ 
X  

ต่ ากว่า 10 ปี 11 - 20 ปี 21 – 30 ปี 
มากกว่า  

30 ปี ขึ้นไป 
3.58 3.30 3.40 3.74 

ต่ ากว่า 10 ปี 3.58 - 0.275* 0.182 -0.157 
   (0.003) (0.107) (0.327) 
11 - 20 ปี 3.30 - - -0.093 -0.432* 
    (0.428) (0.009) 
21 – 30 ปี 3.40 - - - -0.339 
     (0.054) 
มากกว่า 30 ปี ข้ึนไป 3.74 - - - - 

() ในวงเล็บคือค่า Sig., * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกที่มีระยะเวลา
ในการรับราชการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกรม
กิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการต่ ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรม
กิจการพลเรือนทหารบก ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยมากกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มี
ระยะเวลาในการรับราชการ 11-20 ปี และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ  
11-20 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก ด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยน้อยกว่าข้าราชการกรมกิจการพลเรือนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
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อภิปรายผล 
การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบก พบว่า ความพึงพอใจใน

สวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสุขอนามัย ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และด้านการ
นันทนาการอยู่ในระดับมาก และด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับปาน
กลาง สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกมีความพึงพอใจกับการให้เงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการในกรณีต่าง ๆ เช่น งานศพ งานสมรส งานอุปสมบทและการคลอดบุตร ซึ่งเป็น  
ความต้องการปัจจัย 4 ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีกว่าเดิม สอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 165) กล่าวคือ หน่วยงานมีขึ้น
เพ่ือให้ข้าราชการขององค์กรได้รับความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจ  

2. ด้านสุขอนามัย พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกมีความพึงพอใจกับการจัดตรวจ
สุขภาพประจ าปี การสนับสนุนแพทย์และหน่วยรักษาพยาบาลกรณีการเจ็บป่วยในที่ท างาน การเบิกค่า
รักษาพยาบาลส าหรับก าลังพลและครอบครัว การสนับสนุนเงินในการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 
การอนุญาตให้ลาคลอดบุตร การอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาตัวกรณีเจ็บป่วย เป็นการสนับสนุนให้ร่างกายและ
จิตใจเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านร่างกาย สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 165) กล่าวคือ หน่วยงานมีขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการของ
องค์กรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดีประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและ
การส่งเสริมสุขภาพ การจัดสรรสถานที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์ และการจัดสรรสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

3. ด้านความปลอดภัยและความม่ันคง พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกมีความพึงพอใจ
กับการสงเคราะห์ก าลังพล กรณีเกิดเหตุ ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การวางแผนงานเพ่ือการพัฒนาชุมชน กองทุน
เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้กรณีต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร การมอบเงินหรือของที่ระลึกส าหรับผู้เกษียณอายุ
ราชการ การรับฟังและพิจารณา เรื่องราวร้องทุกข์รวมถึงการด าเนินการแก้ไข การจัดสถานที่ปฏิบัติงานเป็น
สัดส่วน มีมาตรฐานปลอดภัย การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานอย่างเพียงพอเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานแก่ก าลังพล ซึ่งเป็นความต้องการทางร่างกายและความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 165) กล่าวคือ หน่วยงานมีขึ้น
เพ่ือให้ข้าราชการขององค์กรได้รับความมั่นคงและปลอดภัย และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถน าสิ่งที่ ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของบคุลากรต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ระดับความพึงพอใจในสวัสดิการ
ด้านเงินกู้อยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความต้องการสวัสดิการด้านเงินกู้ ได้แก่ สวัสดิการการกู้เงินเพ่ือ
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการเงินกู้เฉพาะกิจต่างๆ มากที่สุด มากกว่าสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ซึ่งผลมาจากบุคลากร
ส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิน้อยและไม่มีเงินออมในครัวเรือน ประกอบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ร ายได้ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ และสอดคล้องกับ ภัทราภรณ์ ฮุงหวล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางบัว
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ทอง พบว่า บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท างานมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวดดูแลตลอด 24 ชั่วโมงในการเข้า – ออกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของตัวบุคคล และประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล 

4. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกมีความพึงพอใจ
กับการสนับสนุนให้ก าลังพลมีการฝึกอบรมภายในหน่วยอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานและการสนับสนุน
ให้ก าลังพลมีการฝึกอบรมภายนอกหน่วยอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน อันจะท าให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ 
Maslow (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 165) กล่าวคือ หน่วยงานมีขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการขององค์กรได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ได้รับการยอมรับจากองค์กร และสอดคล้องกับ ภัทราภรณ์ ฮุงหวล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบาง
บัวทอง พบว่า ทุนการศึกษาที่โรงพยาบาลบางบัวทองมอบให้กับบุคลากรและบุตรของบุคลากรในการเป็น
ทุนการศึกษา หรือการช่วยเหลือทางด้านการศึกษายังมีอยู่น้อยและไม่ทั่วถึง ท าให้บุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อ
ไม่สามารถศึกษาต่อได้ทุกคน 

5. ด้านนันทนาการ พบว่า ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกมีความพึงพอใจกับการสนับสนุน
เสริมสร้างก าลังพลให้สุขภาพแข็งแรง อาทิ การสร้างห้องออกก าลังกาย การทดสอบร่างกาย การจัดแข่งกีฬาภายใน 
การจัดงานปีใหม่ หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ตามประเพณี การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ก าลังพล การจัดของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ก าลังพลและบุตร ความพึงพอใจในภาพรวมของท่านต่อสวัสดิการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก 
คือ ความต้องการทางสังคม สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (สาคร สุขศรีวงศ์, 
2551, หน้า 165) และทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 165) กล่าวคือ 
หน่วยงานมีขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการขององค์กรได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ลดความตึงเครียดจากการ
ปฏิบัติงานและมีกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้นยศ และระยะเวลาในการรับ
ราชการ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับชั้นยศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคทั้งชาย
และหญิงไม่จ ากัดอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับชั้นยศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2551, หน้า 171) กล่าวคือ ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกทุกคนต้องการ 
ความเสมอภาคในองค์กร โดยข้าราชการแต่ละคนจะพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรต่อสิ่งที่ได้
ทุ่มเทให้กับองค์กร หากพบว่าเกิดความไม่เสมอภาคจะด าเนินการเพ่ือลดความไม่เสมอภาคในองค์กร  
ซึ่งชี้ให้เห็นความส าคัญของความเสมอภาคในองค์กรได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของชานิศญา 
ศากยวงศ์ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) พบว่า  
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่จ าแนกตามเพศและอายุ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาในการรับ
ราชการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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กล่าวคือ ข้าราชการกรมกิจการพลเรือน ทหารบกทุกคนต้องการความเสมอภาคในองค์กร หากพบว่าเกิด  
ความไม่เสมอภาคขึ้นในองค์กร ข้าราชการก็ย่อมมีปฏิกิริยาตอบโต้เพ่ือลดความไม่เสมอภาคดังกล่าวลง เช่น 
การหนีงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐานิฎา เจริญเลิศนิวัฒน์ 
(2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กร กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ระยะเวลาในการท างานของพนักงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจและค่าตอบแทนสวัสดิการคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ  
สลักจิต ภู่ประกร (2555) ศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านักงานใหญ่ พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกมี

ประเด็นที่น่าสนใจและน าเสนอดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

- ด้านเศรษฐกิจ ผู้บริหารควรบริหารจัดการที่พักให้ก าลังพลอย่างเหมาะสม ปรับลดขนาดที่พักเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณห้องให้ก าลังพลได้เข้าอยู่อาศัย ควรมีการจัดกองทุนเพ่ือดูแลบิดามารดาของก าลังพลที่ทุพพลภาพ 
สวัสดิการดูแลบุตรก าลังพลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร มีเงินช่วยเหลือ
ด้านค่าเดินทาง เพ่ิมเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยสนับสนุนอาชีพเสริมของก าลัง
พลชั้นผู้น้อยหรือการจัดท าสหกรณ์ของหน่วย 

- ด้านสุขอนามัย ผู้บริหารควรมีมาตรการการช่วยเหลือในการรักษาที่เกินสิทธิ์ หรือโควตาในการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารแบบ by pass มีบริการในการรักษาพยาบาลที่ดีข้ึนและมีการส่งเสริมด้าน
การออกก าลังกายและอาหารที่รักษาสุขภาพเพ่ือให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

- ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ผู้บริหารควรมีมาตรการตรวจสอบบุคคลและรถเข้า -ออก
อาคารพร้อมทั้งเพ่ิมความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิดและผู้ที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารควรเพ่ิมทุนการศึกษามากขึ้น เพียงพอต่อก าลังพลที่
ต้องการได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ผู้ขอทุนปฏิบัติงานอยู่ การคัดเลือกคนเข้า
ท างานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยและให้ปฏิบัติงานให้ตรงกับท่ีรับเข้ามา มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาท่ี 3 ต่อผู้ที่สนใจใฝ่เรียน และมีการช่วยเหลือค่าเทอมบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคนในครอบครัว 

- ด้านนันทนาการ ผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรม CSR กิจกรรมรับน้องใหม่กรมฯ เพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาได้มีกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน และมีห้องออกก าลังกายที่มีคุณภาพ และหลากหลายมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผู้ประเมินบทความทุกท่านที่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆ ใน
การเขียนงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ภาครัฐใช้
ในการบริหารงาน คือ แนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey)  ที่จะส่งผลท าให้องค์กรเกิด
ความส าเร็จในการบริหารหน่วยงาน โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ง 7 ประการที่ส่งผลต่อการบริหารงานใน
หน่วยงานภาครัฐของไทย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างองค์กรจะมีผลต่อสายบังคับ
บัญชาและมีอิทธิพลต่อการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร (2) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ เป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง (3) ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร 
ผู้บริหารควรมีเทคนิคในการจูงใจในการท างานและเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ (4) ปัจจัยด้านบุคลากร ต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรงและเหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กร (5) ปัจจัยด้านทักษะ ผู้บริหารและ
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง (6) ปัจจัย
ด้านค่านิยมร่วม ทุกคนในองค์กรควรยึดบรรทัดฐานและความเชื่อที่ถูกต้องร่วมกันในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และ (7) ปัจจัยด้านระบบ ควรมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบที่ได้ก าหนดไว้และมี
ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการด าเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ขององค์กรจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือ และ
ปรับปรุงให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, การบริหารงาน, หน่วยงานภาครัฐ 
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Abstract 
This article aims to study the factors that influence on government administration in 

Thailand. The concept of administrative theories in this article is the McKinsey's seven 
administrative factors. The result shows that seven factors that affected the administration 
of Thai government agencies are (1) Organization structure. The organizational structure 
design will influence the chain of command and influence the assignment of personnel 
responsibilities. (2) Organization Strategic. It is important for executives to manage the 
strategic into practical implementation. (3) Management style. An executives should have 
techniques to motivate and drive successful operations. (4) Personnel factor. An official staffs 
must have knowledge and skills that are suitable for the job duties to achieve effective work 
that meets the goals of the organization. (5) Skill factor. An executives and staffs should 
developed their knowledge skills and also increase work experience continuously (6) 
Common values. Every staffs in the organization should adheres to common norms and 
working beliefs to achieving organizational objectives all together. (7) System factor. All staffs 
should have operational system and internet that cover all areas of the organization to 
improve their work to achieve the organization's goals effectively.  

 
Keywords :  factor, administration, government agencies 
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บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2561 : 182) การพัฒนาระบบราชการไทยปัจจุบัน

รองรับยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556 - 2561 และขยายผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน ภาค
ราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ทั้งนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) จะเป็นกรอบทิศทางที่จะก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อนประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย และด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการ
ใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ 
“สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน”  

พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (2559) ในปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาครัฐมี
บทบาทส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ แม้ว่าเราจะพยายามปฏิรูปรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ให้มีลักษณะเป็นการกระท าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) แต่ภาครัฐก็
ยังคงมีบทบาทส าคัญทางในเชิงทรัพยากร ความรู้เชิงเทคนิค และอ านาจทางการปกครองที่เหนือกว่าภาคส่วน
อ่ืนๆในสังคมอนึ่ง ปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดรูปแบบองค์กร
ภาครัฐที่หลากหลายนอกเหนือไปจากองค์กรภาครัฐในรูปแบบหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงกรมเป็นต้น โดย
ทุกวันนี้เรามักจะได้รับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่
เข้าข่ายส่วนราชการได้แก่รัฐวิสหกิจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานภาครัฐที่มีรูปแบบหลากหลายล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆถือเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ 

หน่วยงานภาครัฐทุกรูปแบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตประชากรไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัย กรมควบคุมโรค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542 เช่น สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนองค์การเภสัชกรรมที่มีรูปแบบองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ 
นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะของตนเอง ได้แก่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้  นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกจ านวนมากที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะด้านอ่ืนๆ แม้กระทั้งงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เชิงเทคนิคขั้นสูงก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงน ามาสู่ความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารงานภาครัฐในประเทศไทย โดยบทความนี้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) แนวคิดทฤษฎีด้าน
การบริหาร (2) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย   และ (3) 
สรุป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหาร 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2550 :25-25) อธิบายว่าการบริหารในภาษาอังกฤษมีค าใช้อยู่ สองค า คือ ค าว่า 
Administration และ Management ความต่างอยู่ที่ Administration เน้นในเรื่องนโยบาย ส่วนค าว่า 
Management เป็นการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ แต่หากพิจารณาในด้านความนิยม Administration นิยม
ในทางการบริหารราชการ และค าว่า Management นิยมใช้ในทางการบริหารธุรกิจ แต่สองค านี้อาจใช้แทน
กันได้และหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกัน   
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2551 :13) อธิบายว่าการบริหาร หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ที่ผู้กระท าตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่วมกันท าเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการท าอย่างมีระเบียบ 
ทรัพยากร และเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมการกระท าต่าง ๆ ที่ผู้กระท าตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท าเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการท าอย่างมีระเบียบ ทรัพยากร และเทคนิคต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 1) อธิบายว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดการ
องค์กร การควบคุมองค์กรสรุป การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกันด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบริหารเป็นกระบวนการที่มีล าดับ
ขั้นตอนที่จะช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ออสโทรน (Osborne 1991 อ้างถึงในสุรศักดิ์ ชะมารัมย์และคณะ, 2560) การบริหารงานภาครัฐ 
(Public Administration) เป็นการพัฒนาจากปีแรก ๆ ของภาครัฐในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20 การบริหารงานภาครัฐ (PA) ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางวิชาการของการศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเป็น
ฐานรากที่แข็งแรงมากกว่าทฤษฎีวินัยในสหราชอาณาจักร และในฐานะที่ เป็นสาขาปฏิบัติมาถึงจุดสูงสุดในส
หราชอาณาจักรในยุครัฐสวัสดิการ ระหว่างปี ค.ศ. 1945-1979 เมื่อรัฐคาดว่ามีความมั่นใจที่จะตอบสนอง
ความต้องการของสังคมปละเศรษฐกิจทั้งหมดของพลเมือง การบริหารงานภาครัฐ (PA) จะเป็นเครื่องมือของ
โลกใหม่ที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการบริหารเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมกัน องค์ประกอบที่ส าคัญของการ
บริหารงานภาครัฐ (PA) สามารถก าหนดได้ดังนี้ เช่น การปกครองที่ใช้หลักกฎหมาย (rule law) มุ่งเน้นไปที่
การบริหารตั้งกฎเกณฑ์และแนวทาง เป็นต้น  
 หลักการบริหารตามแนวคิดของ Luther H. Gulick 
 กูลิค (Gulick 2004 อ้างถึงในสุรศักดิ์ ชะมารัมย์และคณะ, 2560) อธิบายว่าแนวความคิดทฤษฎีและ
หลักการบริหารได้เจริญถึงจุดสูงสุดหรือจุดสุดยอดในปี ค.ศ. 1937 กูลิคเห็นว่าองค์การเกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์
ที่อยู่ร่วมกันได้ช่วยกันแบ่งงานกันท าตามความช านาญพิเศษของแต่ละคนซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการท างานอย่างยิ่งเมื่อสังคมขยายตัวขึ้นลักษณะการแบ่งงานกันท าจะสลับซับซ้อนขึ้นจนในที่สุดจ าเป็นต้อง
สร้างกลไกหรือโครงสร้างบางประการเพ่ือผูกโยงหน่วยประสานงานของแต่ละหน่วย (work units) เข้าด้วยกัน
ดังนั้นหัวใจของทฤษฎีองค์การจึงเป็นเรื่องของความพยายามจัดโครงสร้างการประสานงานระหว่างหน่วย
ท างานย่อยมากมายเหล่านี้ซึ่งหลักในการประสานงานระหว่างหน่วยท างานย่อยมีอยู่  2 วิธี  คือ การ
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ประสานงานโดยการสร้างกลไกในการควบคุมภายในองค์การและการประสานงานโดยการผูกมัดทางใจที่ต้อง
ใช้ควบคู่กันไป 

1. การประสานงานโดยโครงสร้างกลไกในการควบคุมภายในองค์การคือการจัดตั้งโครงสร้างอ านาจ 
(structure of authority) ซึ่งประกอบด้วยสายการบังคับบัญชาระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็นล าดับชั้น
เชื่อมโยงจากยอดถึงฐานของโครงสร้างอ านาจ ดังนี้ 

1.1 หลักการจัดโครงสร้างอ านาจภายในองค์กร ประกอบด้วย  
1) หลักขอบข่ายการควบคุม (unity of control) จ านวนลูกน้องที่หัวหน้าสามารถ

ควบคุมดูแลได้ทั่วถึงมีอ านาจอยู่จ ากัดเพราะโดยธรรมชาติหัวหน้าควบคุมดูแลลูกน้องได้เพียงจ านวนหนึ่ง
เท่านั้น 

2) หลักเอกภาพการควบคุม (unity of command) องค์การที่ดีต้องสามารถสร้างโครงสร้าง
อ านาจภายในองค์การในลักษณะที่มีหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมและประสานงานต่างๆแต่เพียงผู้เดียวการจัด 

3) หลักความกลมกลืนคือ จัดคนและงานที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันเพ่ือจะได้คนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท างานด้านใดด้านหนึ่งมารวมกันท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 หลักเกี่ยวกับหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Chief Executive) หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่และ
บทบาททางการบริหารในรูปแบบของหลักที่มีชื่อย่อว่า POSDCoRB ประกอบด้วยสาระส าคัญ 7 ประการ คือ 
Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดการองค์การ) Staffing (การบริหารงานบุคคล) Directing (การ
อ านวยการ Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงาน) และ Budgeting (การงบประมาณ)  

2. การประสานงานโดยการผูกมัดทางใจ คือ การท าให้คนที่มาร่วมกันท างานมีพลังใจประกอบการ
ท างานเต็มความสามรถและท างานด้วยความกระตือรือร้น บรรยากาศการท างานดังกล่าวจะสร้างขึ้นมาได้
ขึ้นอยู่กับความสมารถของผู้น า 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นการบริหาร

โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก ใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อน
ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อ
สาธารณะจากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อความประหยัด 
(Economy)การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่าที่สุดประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้าประสิทธิผล
(Effectiveness) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมี
หลักท่ีส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลง
กันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 

2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
ตนเองไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของโดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
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4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอื่นๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในหน้าที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท าของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการด าเนินการ 

6. หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีความประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) เป็นการบริหารที่ให้
ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้ง ในแง่ของปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดผล การด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้
ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกขององค์การ และตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ ท าให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

แนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 
มุทิตา วรกัลยากุล (2556) อธิบายว่าจากกระแสการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public 

management) ที่มุ่งให้ภาครัฐมีการน าเทคนิคเข้ามาช่วยในการบริหารงานและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร จึงท าให้องค์กรพยายามวิเคราะห์การประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยภายในองค์กรมีอยู่มากมายทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งนี้
การศึกษาปัจจัยภายในจะต้องมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับงานวิจัย จึงเห็นว่าการวิเคราะห์ตาม
แบบจ าลอง 7’s แมคคินซีย์ เป็นปัจจัยหลักๆ ที่ส าคัญในการวิเคราะห์ความส าเร็จขององค์กร และด้วยปัจจัย
ทั้ง 7 ของแบบจ าลอง 7’s แมคคินซีย์ มีลักษณะและความแตกต่างกนไปเมื่อมาอยู่รวมกันหรือประยุกต์ใช้
พร้อมกันย่อมท าให้ประสบความส าเร็จได้และองค์กรจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรเบิร์ต (Robert, S.K. 1996 อ้างถึงใน ยงยุทธ ใหม่ตา, 2558) อธิบายว่าในปีค.ศ. 1977 บริษัท
แมคคินซีย์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่จะเป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารก าหนดทิศทางขององค์การ โดยการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
องค์การ ช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือที่จะน ายุทธศาสตร์เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่องค์การ 
และควบคุมการด าเนินผลขององค์การ บริษัทแมคคินซีย์ แบ่งกลุ่มการท างานเป็น 2 กลุ่ม และค้นหา
ความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านกลยุทธ์กับรูปแบบโครงสร้างขององค์กร ที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงาน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานหรือการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์นั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 7 ประการ หรือ 7s ประกอบด้วยStructure (โครงสร้าง
องค์กร) Strategy (กลยุทธ์ขององค์กร) Style (รูปแบการบริหาร) Staff (บุคคลากร) Skill (ทักษะ
ความสามารถ) Shared values (ค่านิยมร่วม) และ System (ระบบการปฏิบัติงาน) และต่อมาทางบริษัท
แมคคินซีย์ได้จ ากัดความของตัวแปรทั้ง 7 ประการ ให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีชื่อว่าแนวคิดปัจจัยพ้ืนฐาน 
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7 ประการในการการประเมินองค์กร (McKinsey 7-s Framework) ที่สามารถน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กรได้องค์ประกอบของแนวคิด 7s McKinsey มีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กันทั้ง 7 ประการ ที่ประกอบไปด้วย   

1. โครงสร้าง (Structure) คือ โครงสร้างที่ได้ก าหนดขึ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่ของโดยมีการรับ
บุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์งานที่ตั้งไว้ 

2. กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กร โดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้นได้สอดคล้อง
และเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) คือ การจัดระบบการท างานที่เหมาะสม ตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

4. รูปแบ (Style) คือ แบบแผนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

5. บุคลากร (Staff) คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในการก าหนดคุณลักษณะและการคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ได้ 

6. ทักษะ (Skill) คือ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร แบ่งออกเป็น ทักษะทั่วไปและทักษะด้าน
ความถนัด ได้แก่ ทักษะด้านงานอาชีพ และทักษะด้านความถนัดหรือความช านาญพิเศษ 

7. ค่านิยมร่วม (Share Value) คือ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน หรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร 

หลักแนวคิด 7s McKinsey เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยในการบริหารงานขององค์กร ผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยทั้ง 
7 ประการมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความส าเร็จในการบริหารองค์กร หากองค์กรที่มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ดี มี
โครงสร้างองค์กรที่ดี มีระบบปฏิบัติงานที่ดี บุคลาการมีทักษะในด้านความรู้ความสามารถ มีการจัดรูปแบบ
องค์กรที่เหมาะสมดี และการมีค่านิยมร่วมกันที่ดี ก็จะส่งผลท าให้การบริหารงานภายในองค์กรประสบกับ
ความส าเร็จได ้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรส่งผลต่อหน่วยงานภาครัฐให้เกิด

ความส าเร็จในการบริหาร คือ การจัดโครงสร้างและขอบเขตขององค์กรให้เกิดความชัดเจนและไม่ซับซ้อน ซึ่ง
โครงสร้างถือเป็นสิ่งส าคัญ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาวิจัยของมานิษา จีระดิษฐ์ (2559) เรื่องปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จและเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานในการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตาม
แนวคิด 7’s แมคคินซีย์ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เทศบาล
เมืองพนัสนิคมประสบความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนในด้านโครงสร้าง คือ เทศบาลเมืองพนัส
นิคมมีโครงสร้างทีช่ัดเจนและไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน โดยมีการจัดโครงสร้างตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ท าให้เกิดการจัดกลุ่มงานที่ชัดเจน และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา  ตามโครงสร้าง
องค์กรมีการระบุขอบเขตงานตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลท าให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีการผสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดแบ่งหน้าที่ โดยมีการด าเนินการจัดโครงสร้าง
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ในชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบของเทศบาล และมีการให้อ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2552 : 85) ได้กล่าวไว้ว่า 
โครงสร้าง คือ การจัดแบ่งงาน ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ออกไปให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการก าหนด
รูปแบบการสื่อสารและประสานงานซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขอบเขตการท างานของตน ความรับผิดชอบ 
และอ านาจในการตัดสินใจต่าง ๆ 

2. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategy) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน และด าเนินการตามกลยุทธ์อย่างมีขั้นตอน ดังจะเห็นได้
จากงานศึกษาวิจัยของเสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2560) วิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านกลยุทธ์เป็นปัจจัยส าคัญ  ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บุคลากรในเทศบาลของจังหวัด
ในเขตภาคกลางมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
มีความชัดเจน ครอบคลุม และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับมานิษา จีระดิษฐ์  (2559) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมประสบความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ กล่าวคือ เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการด าเนินการตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม จุดแข็ง และโอกาสขององค์กร มีการก าหนดทิศทางที่ เหมาะสม มีการก าหนดพันธกิจที่ชัดเจน 
และมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยมีกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ 
มีการจัดสรรบุคลากรการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และมีการควบคุม
ประเมินผลกลยุทธ์ด้วยการตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน 

3. ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (Style) ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการบริหารงานของ
ภาครัฐ คือ มีผู้น าที่ใช้หลักการบริหารองค์กรที่ดีการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน และมีภาวะผู้น า ดังจะเห็นได้
จากการศึกษาวิจัยของยงยุทธ ใหม่ตา (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน
เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีในการด าเนินงานหรือการ
บริหารจัดการ มีผลในการผลักดันให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จในหลายๆ ด้าน ทั้งการควบคุมและการ
ป้องกันโรค รวมถึงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์
ร่วมกัน มีระบบการสั่งการที่ดี ที่จูงใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็ม ใจและมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานิษา จีระดิษฐ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นเทศบาล
น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้เทศบาลเมืองพนัส
นิคมประสบความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน คือ ลักษณะการบริหาร กล่าวคือ ผู้บริหาร
เทศบาลมีการด าเนินการโดยใช้หลักการบริหารองค์กรที่ดี คือ ผู้บริหารมีการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนด้วยการ
ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือลงมติในการตัดสินใจ ผู้บริหารมีการสั่งการทั้งแบบเป็นทางการ และการสั่งการด้วย
วาจา โดยพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า โดยมีบุคลิกภาพท่าทางที่เหมาะสมและมี
สภาพจิตใจที่ดี ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยผู้บริหารมีการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรและประชาชนใน
เขตเทศบาลได้อย่างดี เนื่องด้วยผู้บริหารเป็นคนในพ้ืนที่จึงมีการพ่ึงพาอาศัยกันเหมือนคนในครอบครัว และมี
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วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยผู้บริหารมีการวางแผนองค์กรในอนาคตด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลท า
ให้เทศบาลมีการต่อยอดในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและยังยืน   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของนัฐริกา โอระน า (2556 : 40 อ้างถึงใน มานิษา จีระดิษฐ์, 2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะของผู้บริหาร 
หมายถึงสมรรถนะของบุคลากรที่ท างานเพ่ือองค์กรเป็นความโดดเด่น เชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ รูปแบบ และระบบการท างานขององค์กร เช่น ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญ ที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ ได้ตามหน้าที่และลักษณะงานที่
รับผิดชอบ 

4. ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff) ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการบริหารงานของภาครัฐ คือ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความสามารถและมีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากรถือเป็น
แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญขององค์กร  ดังจะเห็นได้จากกาศึกษาวิจัยของมุทิตา วรกัลยากุล (2556) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร โดยเทศบาลนครรังสิตมีการพัฒนาและอบรมบุคลากรอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคลของภาครัฐ ซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานิษา จีระดิษฐ์ (2559) ทีศ่ึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นเทศบาล
น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้เทศบาลเมืองพนัส
นิคมประสบความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านคนหรือพนักงาน โดยองค์กรมี
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเข้าปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยการสรร
หาบุคลากรที่พิจารณาถึงคุณลักษณะของบุคลากรและความถนัดเฉพาะทางของบุคคลมีการทดสอบความรู้
ทั่วไป และมีการทดสอบความรู้เฉพาะทาง และการสัมภาษณ์โดยมีการประเมินการสัมภาษณ์ ด้วยการสังเกต
กิริยาท่าทาง และพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้สมัคร มีการเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการ
ติดต่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร และการศึกษาดูงานตามหน่วยงานหรือองค์กรที่
ประสบความส าเร็จในด้านนั้นๆ เพ่ือให้เทศบาลมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน  

5. ปัจจัยด้านทักษะ  (Skill) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของภาครัฐ คือ การเพ่ิมทักษะให้แก่
บุคลากร จะท าให้องค์กรเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาเป็นองค์กรที่ทันสมัยขึ้นเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยของนนทศักดิ์ เอกสันต์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทักษะมีผลต่อการบริหารงานของ
หน่วยงาน โดยทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ 1) มีทักษะในการท างานเป็นทีมได้รับการยกย่อง และเคยได้รับรางวัล
ดีเด่นด้านผลงาน 2) มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 3) มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคนิคและวิธีการการเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4) บุคลากร
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 5) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะตรงกบังานที่ปฏิบัติ 6) บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกฤติน กุลเพ็ง (2553 อ้างถึงในเสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์, 2560) ที่
อธิบายว่าผู้บริหารและบุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น และบุคลากรจะต้องมีความรู้ทักษะและความ
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ช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ เพราะทักษะคือสิ่งที่องค์กรต้องการให ้“ท า” เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญ
ในการใช้งาน องค์กรมุ่งเน้นคนที่มีความสามารถมากขึ้น มุ่งความสามารถที่หลากหลายท างานได้หลายอย่าง 
นอกจากจะมีความสามารถในการท างานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการน าเสนอความสามารถในการใ ช้
คอมพิวเตอร์ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษเป็นต้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีมากขึ้น 

6. ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Share Value) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของภาครัฐ คือ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่บุคลากรควรมีค่านิยมและความเชื่อร่วมกันเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวให้และบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยของรุ่งนภา ตาอินทร์ (2551) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดการที่ ดี 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะสร้างสรรค์ในมิติเน้นความส าเร็จ มิติเน้นสัจการแห่ง
ตน มิติเน้นบุคคลและการกระตุ้น และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ ซึ่งท าให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกผูกพันใน
การท างาน และประชาชนรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ ดังนั้นจึงถือว่า
ค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานิษา จีระดิษฐ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเป็นเทศบาล
น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เทศบาลเมืองพนัส
นิคมประสบความส าเร็จในการเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม คือ คนในองค์กรมีการ
อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่ โดยเทศบาลมีการด าเนินการสร้างค่านิยมร่วมด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมของ
บุคลากร และติดป้ายข้อความเตือนสติในการท างานเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีใน
ทิศทางเดียวกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนนทศักดิ์ เอกสันต์(2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอประชาชนกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองบัว อ าเภอชมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรเนื่องจากวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมและเป็นแรงจูงใจของบุคลากรภายในให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ค่านิยมร่วมขององค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
ค่านิยมร่วมต้องเป็นค าขวัญ หรือสโลแกน เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าน าไปสู่การปฏิบัติ  และต้องทันสมัย
สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นเข้าใจทั่วทั้งองค์การ  

7. ปัจจัยด้านระบบ (System) ปัจจัยด้านระบบส่งผลต่อการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ มี
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบที่ได้ก าหนดไว้และมีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการด าเนินงานครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ขององค์กร มีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยของ ยงยุทธ ใหม่
ตา (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 
จังหวัดน่าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระบบการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จเป็นล าดับแรก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของนนทศักดิ์ เอกสันต์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านระบบงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสถานภาพการบริหารจัดการ
องค์กร โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบการวิเคราะห์และวัดผล  
การปฏิบัติงานที่ทันสมัย ชัดเจน เปิดเผยและโปร่งใส 
 

สรุป 
ระบบราชการไทยปัจจุบันรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556 - 2561 และขยายผลแผนการ

ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน โดยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยเป็นกรอบทิศทางที่จะก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการ
ไทยพร้อมรับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ  
จากการศึกษาแนวคดิทฤษฎีที่หน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความส าเร็จพบว่ามีปัจจัย 
7 ประการ ที่ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐประสบผลส าเร็จ ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ดังนั้น
การออกแบบโครงสร้างองค์การจะมีผลต่อสายบังคับบัญชา อ านาจการตัดสินใจ การก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน การประสานงาน การใช้กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของบุคลากรตามต าแหน่ง
หน้าที่ภายในองค์กร การกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจไปสู่ระดับปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนในการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งของงานที่ปฏิบัติ จะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2) ปัจจัยด้านกลยุทธ์  (Strategy) กลยุทธ์ เป็นสิ่ งส าคัญส าหรับผู้บริหารเนื่องจากสิ่ งที่ เป็น
องค์ประกอบอยู่ในกลยุทธ์คือการพัฒนาผู้บริหารและทีมงานที่จะสามารถเข้าใจความแตกต่างจากการ
ปฏิบัติงานโดยปกติทั่วไป และสามารถน าองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
เหมาะสมกับขนาดขององค์การหาวิธีการที่จะน าสู่ผู้ปฎิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจทั่วทั้ง
องค์การอย่างชัดเจน ประกาศให้ผู้ปฎิบัติทุกส่วนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
ปฏิบัติงานสู่เป้าประสงค์เดียวกัน พร้อมเพียงประสานกันทุกส่วน ติดตามความก้าวหน้า และควรมีการคิดค้น
วิธีการใหม่ที่ดีมีความแตกต่างเพ่ือให้เกิดความส าเร็จและแผนยุทธศาสตร์ควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เท่าทันสถานการณ์ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3) ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (Style) การมีผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีในการด าเนินงานหรือการ
บริหารจัดการ มีผลในการผลักดันให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ผู้บริหารควรมีเทคนิคในการจูงใจใน
การท างาน เพราะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท า 
รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคลากรมีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคลากรส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์ในการท างานมีความสามารถ มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และได้รับ
การฝึกฝนเป็นอย่างดี บุคลากรนั้นต้องเชี่ยวชาญ มีทักษะต่างๆ อ านวยแก่การปฏิบัติงาน หากบุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดี จะขับเคลื่อนองคก์รไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ เพราะบุคลากร
ในองค์กรถือเป็นปัจจัยที่จะน าองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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5) ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) ผู้บริหารและบุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น และบุคลากรจะต้องมีความรู้
ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ บุคลากรและผู้บริหารควรมีทักษะในด้านของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ให้มีมากขึ้น 

6) ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Share Value) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่คนในองค์กรยึดถือร่วมกันหรือ
อาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากค่านิยมร่วมเป็นการปลูกฝังให้
บุคลากรมีจิตส านึก ความเชื่อที่ถูกต้องร่วมกัน เพราะถ้าบุคคลากรคิดและเชื่อร่วมกันก็จะมีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ มีความสุขในการท างานไม่ขัดค่านิยมของใครคนใดคนหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะมีวิถีชีวิตในการท างานไป
ในทิศทางที่จะท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นการสร้างค่านิยมร่วมเป็นสิ่งที่ควร
สร้างข้ึนจากการยอมรับของสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยการน าเสนอสิ่งที่คาดหวังในการปฏิบัติร่วมกัน พร้อม
กับตกลงวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องในค่านิยมที่ได้เลือกขึ้นมาใช้เป็นยุทธวิธีหลักในการ
ท างานร่วมกัน เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันและ  

7) ปัจจัยด้านระบบ (System) การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบที่ได้ก าหนดไว้และมีระบบ
อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการด าเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ขององค์กรย่อมส่งผลต่อการบริหารองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ องค์กรควรมีระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 
ระบบการปฏิบัติงานเป็นกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่กระบวนการปฏิบัติงานจะมี
ส่วนเข้าไปช่วยเหลือและปรับปรุงให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย  ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพบว่ามีปัจจัยหลากหลายประการที่มี
ส่วนช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ปัจจัยด้านสมาชิกชุมชน ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้น า ชุมชน
และสมาชิกของชุมชน ปัจจัยด้านการด าเนินการและการบริหารจัดการชุมชน ปัจจัยด้านระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในชุมชน และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส าคัญที่มี
ความเชื่อมโยงกันและคอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งขึ้นและกลายเป็น
ชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : ความเข้มแข็ง, ชุมชน, จังหวัดภาคกลาง 
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Abstract 

 This article focuses on the factors that promote community strength in the central 
province of Thailand. The study of concepts and theories about the factors that promote 
the strength of the community found that there are many factors that contribute to the 
strengthening of the community such as the community leader, the community member, 
the community management, and budget factor, etc. The previous documents and many 
research found that the factors that strengthen the communities in the central province of 
Thailand consist of the factors of community leader and community member, the 
community operation and management factors, the length of time to live in a community, 
and the government and private agencies support. These factors encourage communities to 
be strong and become a community that can be self-reliant with efficiency and 
sustainability. 
 
Keyword : strength, community, the central province of Thailand 
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บทน า 
ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความยากจนของประชาชนมาช้านาน อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยยัง

ประสบปัญหาความขัดแย้งทางความคิดที่แตกต่างกัน โดยขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจน
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของภาครัฐมุ่งเน้นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการส่วนกลางการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจโดยการขึ้นภาษีการแก้ไขปัญหาทางสังคม
เน้นที่การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวสามารถแก้ไขให้ครอบคลุมรอบด้าน
จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคม โดยการพัฒนาชุมชนในเขตเมืองเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและน าไปสู่เมืองที่ท่ีน่าอยู่ โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วม (People Participation) ในการแก้ไขปัญหาของเมืองและชุมชน โดยการร่วมคิดร่วมท าร่วมกัน
วางแผนและร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนถึงการประเมินผลนโยบาย เพ่ือประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้ตรงตามความต้องการ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self Reliance) (โกวิทย์ พวงงาม, 
2553) 

ปัจจุบันหลายฝ่ายให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพราะเล็งเห็นว่า “ชุมชน” คือ 
รากฐานที่ส าคัญของสังคม ชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้มีวิธีการหลากหลาย 
อาทิ การสร้าง การเปิด การส่งเสริม และการสนับสนุน “โอกาศ” ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งท้ายที่สุด ชุมชนนั้นๆจะต้องสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คงไม่มีใครหรือชุมชนใดที่เกิดมาไม่ต้องเผชิญกับปัญหาแต่ค าถาม
ส าคัญ คือ เรารับมือกับ “ปัญหา” นั้นอย่างไร เราเฝ้ารอวีรบุรุษหรือวีรสตรีให้มาช่วยหรือว่าทุกคนในชุมชน
ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง เรามักพูดกันเสมอว่าต้อง “เกาให้ถูกที่คัน” เป็นค าพูดที่ฟัง
ง่ายแต่ท ายากเพราะคนเกากับคนคันเป็นคนละคนกัน (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2556) 

องค์กรชุมชนที่เป็นองค์กรที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันสร้างขึ้นเองและจัดการเองได้ ไม่ใช่องค์กรที่
คนอ่ืนสร้างให้หรือยัดเยียดให้หรือจัดการโดยคนอ่ืน องค์กรชุมชนเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมา
ประชุมปรึกษาหารือกันซ้ าแล้วซ้ าอีก จนปรากฏตัวผู้น าตามธรรมชาติขึ้น มีการจัดการองค์กรมีดัชนีความ
เข้มแข็งของชุมชน เป็นดัชนีภาพรวมความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเกิดจากการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งในมิติต่างๆ 
(เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง) ความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวมนี้ได้มาจากการศึกษาความหมาย
การศึกษาความหมายหรือนิยามจากจุดยืนหรือมุมมองของชุมชนเอง โดยทฤษฎีฐานได้ให้หัวเสนอว่า ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งคือชุมชนที่คนในชุมชนสามารถด ารงอยู่ในชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่รอคอยความช่วยเหลือจาก
ภายนอก คนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีความรักและหวงแหนชุมชน มีวิสัยทัศน์
สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่นี้ได้ (นภาภรณ์ 
หะวานนท์และคณะ, 2550:36) 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ “ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง” กล่าวคือ การที่สมาชิกในชุมชนมี
ความสามารถบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าร่วมคิดร่วมท ามีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติความเป็นชุมชนจะท าให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในลักษณะต่างๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) 
และชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
รวมกลุ่มองค์กรในชุมชน ผู้น ามีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกใน
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ชุมชนมีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ครอบครัวมีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน มี
ความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน อยู่พร้อมหน้าและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมาชิกในชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วม(สัมพันธ์ เตชะอธิก, 2545) นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนจะต้องมี
ความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
สมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆหรือด า เนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ได้ด้วย
ชุมชนเองรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้ (สุธิดา บัวสุขเกษม, 
2554) 

จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญเพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 1.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 2.ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในจังหวัดภาคกลางของไทยและ 3.สรุป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคือ (1) การเตรียมความพร้อมของชุมชน (2) การเพ่ิมศักยภาพของ

องค์กรชุมชน (3) การสนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพร้อม 
ความถนัด และความสมัครใจในแต่ละองค์กรธุรกิจ (4) การเพ่ิมบทบาทของภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน และที่ส าคัญ คือ (5) การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ประชาชนและชุมชนในชนบท และสืบต่อมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-
2564) ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคม ในการสนับสนุนการพัฒนาโดย
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชนและการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนการเสริมสร้างความเข็มแข็งประชาคมต าบล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของรัฐ ในการนี้ได้ทดลองด าเนินงานใน 6 
จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น น่าน เพชรบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ซึ่งทั้ง 6 จังหวัดก าลังด าเนินงาน
อยู่ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่ดีในความร่วมมือของประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัด ในระดับพ้ืนที่ต าบล รัฐบาลได้
มีนโยบายการกระจายอ านาจด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นทั่วประเทศ หน่วยประสานความ
ร่วมมือการพัฒนาชนบทของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาขอนแก่น และ
สถาบันวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็ งให้กับชุมชนโดยการใช้กระบวนการ                      
เอ.ไอ.ซี AIC (A=Appriciate : ความรัก ความเมตตา ความพึงพอใจ,I = Influrence : ปัจจัยที่อิทธิพล, C = 
Commitment : พันธะสัญญาร่วมกัน การท าแผนปฏิบัติการ) เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนจึงจะบรรลุได้การเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งระดับต าบลโดยรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่ม/องค์กร ประชาชนต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้านและ
หลายๆ หมู่บ้าน จะช่วยท าให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขและสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ประชาชนในต าบลให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะร่วมมือการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และการ
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ท างานร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการท างานแบบมีส่วนร่วมแบบเสมอภาคและความร่วมมือแบบพหุภาคี (สมพันธ์ 
เตชะอธิก, 2541) 

เทคนิคการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เกิดจากแนวคิดที่ว่า การศึกษาชุมชนเป็นสิ่งที่ชุมชนควร
กระท า เพราะยังมีประเด็นมากมายที่คนในชุมชนเองก็ไม่ทราบ หรือมองข้ามหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง ดังนั้นเทคนิค
นี้จะเน้นให้คนในชุมชนเป็นผู้มีร่วมศึกษาและวิเคราะห์โดยนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
โดยมุ่งให้กับบุคคลในชุมชนที่ร่วมกระบวนการสามารถจะวิเคราะห์ ตัดสินใจและเพ่ิมพูนศักยภาพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้จากการกระท าเอง ซึ่งเทคนิคการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเทคนิคต่าง  ๆ 
(ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สร้างความคุ้นเคยและเรียนรู้จากชาวบ้าน 
2. เน้นการให้ชาวบ้านเป็นผู้มีส่วนร่วมด้านให้ข้อมูล 
3. เน้นการใช้เกณฑ์ของชาวบ้านหรือสิ่งที่รับรู้จากคนภายใน (etic perception) ชุมชน ซึ่งมิใช่

เกณฑ์หรือการรับรู้ของคนภายนอก 
4. นักวิจัยอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดี 
5. ให้นึกถึงการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง 
6. ควรนึกถึงความหลากหลายในชุมชนมิใช่จากค่าเฉลี่ย 
7. บุคคลภายนอกควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกเท่านั้น 
8. ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
9. ให้ความเคารพภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
10. ต้องมีจินตนาการและมีทักษะในเครื่องมือง่ายๆที่จะใช้ 
11. ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนภายนอก(นักวิจัย) และชาวบ้านในชุมชน 
การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านที่มีอยู่แล้วและก าลังด าเนินการกิจกรรมพัฒนาอยู่ใน

ปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันแทบทุกชุมชนมีองค์กรชาวบ้านด าเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ อยู่แล้ว มีทั้งองค์กร
ชาวบ้านที่ถูกจัดตั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้น าชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเอง กิจกรรมพัฒนาที่ด า เนินการมีทั้งใน
ส่วนที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว ในขณะเดียวกันแทบทุกองค์กรก็มีปัญหาด ารงอยู่มากบ้างน้อยบ้าง 
ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอแนวทางประการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน (สมพันธ์ เตชะอธิก, 
วิเชียร แสงโชติ, มานะ นาค า และอกนิษฐ์ ป้องภัย, 2540) ดังนี้  

1. การพัฒนาผู้น าองค์กรชาวบ้าน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรชาวบ้าน คือ ผู้น าที่ดี 
มีความรู้ กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน มีเงินทุน มีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมี
การบริการจัดการภายในองค์กรที่ดี มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมโดยที่ผู้น ามีหลายประเภท  

2. การเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์แนวความคิด กระบวนการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การ
วางแผนจากชาวบ้าน การวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความคิดสู่ประชาชนเน้นการพัฒนา
ความคิดของกรรมการ และสมาชิกด้วยการประชุม การอบรมศึกษาดูงานองค์กรชาวบ้านแบบลงไปเรียนรู้กิน
อยู่หลับนอนพูดคุยดูกิจกรรม สัมภาษณ์สมาชิกชาวบ้านอย่างลึกซึ้ง และใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญช่วยจัดฝึกอบรม
เป็นครั้งคราว 
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3. เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เข้าไปท างานกับองค์กรชาวบ้านที่มีอยู่แล้วและ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ ควรน าเอาองค์ประกอบขององค์กรชาวบ้านเป็นตัวชี้วัดในการทบทวนและปรับตัวของ
องค์กรชาวบ้าน ซึ่งจะท าให้ได้อุดมการณ์ร่วม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การพัฒนาผู้น า การสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก การท ากิจกรรมตรงกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่มากขึ้น และนั่นจะท าให้องค์กรชาวบ้านแก้ไขปัญหา
ชาวบ้านได้มากข้ึน  

กล่าวโดยสรุป คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบที่คอยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ทั้งปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชน เช่น ผู้น า ตัวบุคคล นโยบาย การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ความสนใจ ความต้องการที่เหมือนหรือคล้ายกันของคนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันในชุมชนนั้นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในที่สุด 

องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
คณะอนุ ก ร รมการ เส ริ มส ร้ า งความ เข้ มแข็ ง ของชุ มชน เ พ่ื อแก้ ไขปัญหาวิ กฤตภาย ใต้

คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติได้ก าหนดองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ (โกวิทย์พวงงาม , 2553 : 
219-220) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์ชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
 2. มีเป้าหมายร่วมกันยืดยงเกาะเกี่ยวกันประโยชน์สาธารณะของสมาชิก 
 3. มีจิตส านึกของการพึ่งพาตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อการและมีความรักท้องถิ่น 
 4. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ  
 5. มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ 
 7. มีการจัดท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 8. มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี 
 9. มีการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป  

วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุลและธีระพงษ์ มาลัยทอง (2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของความเข้มแข็ง
ของชุมชน ได้แก่  

1. ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน หมายถึง องค์กรในชุมชนใดๆมีการรวมตัวกันอย่างมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่พ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ (1) ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพทาง
การเงินหรือความมั่นคงขององค์กรต่างๆในชุมชนโดยรวมซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรต่างๆของชุมชนใน
การพ่ึงตนเองและที่พ่ึงพิงของสมาชิกกลุ่ม (2) ตัวชี้วัดกลุ่มองค์กรในชุมชนซึ่งสะท้อนถึงความพยายามแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความมั่นคงและพ่ึงตนเองได้ในที่สุด (3) ตัวชี้วัดการพ่ึงพิงทุน
การเงินในชุมชนที่สะท้อนถึงเขตสามารถพ่ึงพิงทุนขององค์กรต่างๆในชุมชนและ (4) ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของ
กลุ่มผู้น าในชุมชนสะท้อนถึงกลไกการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

2. การเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคี
เครือข่ายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวตลอดเวลาตลอดจนการจัดการและการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนโดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ (1) 
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ตัวชี้วัดการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านหรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชนสะท้อนถึงศักยภาพการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการพึ่งตนเองภายในชุมชนได้ (2) ตัวชี้วัดผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านสะท้อนถึงศักยภาพของ
ความรู้ของคนในชุมชนที่จะพัฒนาตนเองได้ (3) ตัวชี้วัดภาคีเครือข่ายการพัฒนาสะท้อนถึงแหล่งเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและ(4) ตัวชี้วัดการท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพสะท้อน
ถึงศักยภาพการ ตัวชี้วัดการท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพสะท้อนถึงศักยภาพการเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่การ
พ่ึงตนเอง 

3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจของชุมชนสูงรวมทั้งคนในชุมชนมีงานท าและรายได้ที่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพของครอบครัวไม่ให้มี
การอพยพออกไปหาท างานที่อ่ืนโดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ (1) ตัวชี้วัดผู้ย้ายถิ่นที่หาท างานและต้องการรายได้
เพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงผลกระทบขั้นสุดท้ายของการเป็นชุมชนพ่ึงตนเองและ (2) ตัวชี้วัดการประกอบอาชีพ
เกษตรกรปีใหม่หรือการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนถึงการประกอบอาชีพแบบ
พ่ึงพาตนเอง 

ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
สภาพทางสังคมไทยปัจจุบันลักษณะของชุมชนเข้มแข็งมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายแนวคิด 

(พีรธร บุณยรัตพันธุ์และคณะ,2552 : 22-23) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. คนของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของตนเอง 
2. คนของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน  

  3. กระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชองชุมชน ขับเคลื่อนโดยผู้น า
องค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกมั่งมวลเข้ามามีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
  4. ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่ วมคิด ตัดสินใจ 
ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการของชุมชน 

5. คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
  6. แผนของชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาทุกๆด้าน ที่มุ่งการพ่ึงตนเอง เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิก
ชุมชนทุกๆคนและหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  7. การพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่
การพ่ึงพาตลอดไป 
  8. เครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กร
เอกชน นักธุรกิจ นักวิขาการและอ่ืนๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544 : 6-7) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งปีพ.ศ.2544 พบว่า การด าเนินงานของกลุ่มในชุมชนจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยในและปัจจัยภายนอก ดังนี้  

(ก) ปัจจัยภายใน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
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1. ผู้น าหรือคณะกรรมการ  ต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วม ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลักและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดหาเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน 
เพ่ือให้คนในชุมชนมีงานท าและมีรายได้อย่างสม่ าเสมอมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมี
ความยุติธรรมตลอดจนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและพัฒนาความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

2. สมาชิกกลุ่มบุคคลในชุมชน จะต้องมีความสามัคคีและความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท าใน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับการฝึกฝน อบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในกิจกรรมที่ท า
อย่างต่อเนื่องมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาและร่วมกิจกรรมในชุมชน  

3.การมีทรัพยากรในท้องถิ่นที่เอ้ืออ านวย จะมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น พบว่าชุมชนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพตลาดโตนดและออมทรัพย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสิงหนครและอ าเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา มีวัตถุดิบ
ตาลโตนดที่เป็นพืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่นจึงท าให้เพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ง่ายขึ้น  

(ข) ปัจจัยภายนอก มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. หน่วยงานภายนอก ซึ่งหมายถึง ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและให้

ค าแนะน าทางด้านเงินทุน การตลาด อุปกรณ์การผลิต การสนับสนุนด้านวิชาการ การให้ค าแนะน า และ
ค าปรึกษาในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือและ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืนให้เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม  

2.การประสานเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการผลักดันให้กลุ่มประสบความส าเร็จ หากมีการจัดการด้านคุณภาพสินค้าการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีก็จะช่วยให้ผลผลิตจ าหน่ายออกสู่ตลาดและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ 

กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วย ผู้น าชุมชน คนในชุมชนหรือ
ชาวบ้าน ระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ งบประมาณ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครับและเอกชน เป็น
ต้น โดยปัจจัยแต่ละด้านจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจากจุดเริ่มต้นหรือขั้นการก่อตั้งไปจนถึงขั้นตอนของ
การพัฒนา โดยผลลัพท์หรือสิ่งที่ได้ตามมา คือ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม ชุมชนเกิดการ
รวมตัว และรู้จักพ่ึงพาตนเอง อันน ามาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแข็งของชุมชนได้มากที่สุดมี 4 ปัจจัย
ใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น าและสมาชิกในชุมชน ปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปัจจัย
การด าเนินงาน/บริหารจัดการชุมชนและปัจจัยระยะเวลาที่อยุ่อาศัยในชุมชน ปัจจัยรองลงมา เช่นวัฒนธรรม
ชุมชน รายได้ ระดับการศึกษา การรับรู้และได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยประสงที่จะน าเสนอเฉพาะ
ปัจจัยที่มีความส าคัญมากท่ีสุดที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแข็งของชุมชน ได้ดังนี ้
 1.ปัจจัยด้านผู้น าและสมาชิกในชุมชน 
 ผู้น าและสมาชิกเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ผู้น าจะต้องเป็นผู้น าหรือแบบอย่าง
ให้กับชุมชนเมื่อพบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท าให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง โดยสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ปฏิบัติ
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ตาม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากงานวิจัยของ รัชฎามุณีรัตน์ (2547), 
ส าราญ สิริภคมงคล (2546) และเอมอร อังสุรัตน์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
(กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี , ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเปรียบเทียบ ในชุมชนที่เข้มแข็งกับชุมชนที่อ่อนแอ ของจังหวัด
นครสวรรค์และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้น าและสมาชิกในชุมชนถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวริเริ่มให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง เพราะชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน รวมถึงตัวผู้น า เมื่อชุมชนขาดความ
เข้มแข็งหรือเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วคนในชุมชนไม่ให้ความสนใจ ช่วยเหลือหรือเห็นถึงปัญหาต่างๆ อาจจะ
ท าให้ชุมชนนั้นๆ มีความเข้มแข็งน้อยลงหรืออาจจะขาดความเข้มแข็งไปในที่สุด ซึ่งผลที่ตามมานั้นสามรถ
เชื่อมโยงไปถึงด้านอ่ืนๆได้ เช่น ครอบครัว ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ รายได้ เป้นต้น ฉะนั้นสิ่งที่ควรที่จะ
เริ่มจากตัวผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ เอง 
 ความเข้มแข็งของชุมชนอาจจะเริ่มจากตัวผู้น าที่เล็งเห็นปัญหาที่ท าให้ให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง จึง
ท าให้ตัวผู้น านั้นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปด้วยการใช้ความรู้ ทรัพยากร เงินทุนที่มีในชุมชนมา
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน และสมาชิกในชุมชนนั้นต้องคอยช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาของตัวผู้น าในชุมชนของตนเองด้วยเพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน   
หากเริ่มจากตัวสมาชิกในชุมชน มีการประชุมภายในชุมชนเพ่ือรวบรวมความรู้  รับฟังความคิดเห็น
ประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนแล้วน ามาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรืออาจขอความช่วยเหลือจากตัวผู้น าใน
บางส่วนด้วย 
 2. ปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 การที่ชุมชนต่างๆ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมหรือช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้น จะช่วย
ให้ความเข้มแข็งของชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใดที่
ชุมชนขาดความเข้มแข้งในด้านต่างๆ หน่วยงานภายนอกก็จะเข้ามาค่อยสนับสนุนและช่วยเหลือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งต่อไป จะเห็นได้จากงานวิจัยของ รัชฎามุณีรัตน์(2547), ส าราญ สิริภคมงคล (2546), เอมอร อังสุรัตน์ 
(2550) และอ าไพ สว่างศรีและวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2552) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่าชุมชนต่างๆ ในภาคกลางนั้นได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ปัญหาที่ส่งผลให้ชุมชนขาดความเข้มแข็งนั้นหมดไป 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดนโยบายขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในประเทศทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล โดยภาครัฐจะเป็นผู้ที่ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณและกระจายนโยบาย
นั้นไปยังชุมชนที่มีปัญหาให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง “รัฐเป็นเพียงผู้ก าหนด คนในชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติ”                     
ส่วนภาคเอกชนได้เข้ามาให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนและการตลาด ซึ่งเงินทุนเป็นการบริจาคหรือ
อาจมอบให้แก่ชุมชนที่ประสบปัญหาด้านเงินทุน ส่วนเรื่องของการตลาด คือ การที่ภาคเอกชนนั้นเข้ามา
แลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือการน าเข้าและส่งออก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าแปรรูป สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ข้าว ผ้า ปุ๋ย ตระกร้า มีด ผักผลไม้ เป็นต้น 
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3. ปัจจัยการด าเนินงาน/บริหารจัดการชุมชน 
การด าเนินงาน/บริหารจัดการชุมชนเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน สิ่งแรกที่ควร

กระท าเม่ือพบปัญหาในชุมชน คือ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติ การด าเนินงานหรือบริหารจัดการว่าควรแก้
ไข้ปัญหาอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไร จ านวนผู้ปฏิบัติเท่าไหร่ งบประมาณเท่าไหร่ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและไม่เกิดผลกระทบต่างๆตามมา จะเห็นได้จากงานวิจัยของ รัชฎามุณีรัตน์ (2547), 
เอมอร อังสุรัตน์(2550)และอ าไพ สว่างศรีและวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2552) ทีศ่ึกษาเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็ง (กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี, ปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิม
มากขึ้น การด าเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีอาจเกิดจากตัวผู้น า คนในชุมชนหรือหน่วยงานภาคนอก ซึ่ง
ได้น าเอากระบวนการบริหารจัดการ ระบบการบริหาร ขั้นตอนการด าเนินงานมาจากผู้เชี่ยวชาญ นโยบาย
ภาครัฐ หรือหลักการบริหารในชุมชนของตนเองมาปฏิบัติให้เป็นระบบเพ่ือความสมบูรณ์แบบ น่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาความเข้มแข็งในชุมชน หากชุมชนแก้ไขปัญหาความเข้มแข็งในชุมชนโดยไม่มี
หลักการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน อาจท าให้ผลของการกระท านั้นออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อาจ
แก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วนและไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ตลอด จึงต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ต้องตามความต้องการและเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหากับผลที่ตามมา 

4. ปัจจัยระยะเวลาที่อยุ่อาศัยในชุมชน 
ระยะเวลาที่อยุ่อาศัยในชุมชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ เนื่องจาก

ระยะเวลาที่อาศัยของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจอยู่มานานบางคนอาจพ่ึงเข้ามาอาศัย จึงท าให้แต่ละคน
นั้นมีความผูกพันกับชุมชนหรือที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน เมื่ออาศัยอยู่เป็น
ระยะเวลานานจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความรักและหวงแหนในความเป็นชุมชนของตนเอง ดังนั้นระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชนจึงมีส่วนส าคัญต่อการสร้างความแข้มแข็งของชุมชน จะเห็นได้จากงานวิจัยของศุภกิติ์ ไชยสาร 
(2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ของสถานี
ต ารวจภูธรต าบลปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าการที่คนในชุมชนอาศัยอยู่ในชุมชนนั้น
เป็นเวลานานก่อให้เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนในความเป็นผู้อาศัยในชุมชนของตนเอง คนในชุมชนจึง
อยากที่จะให้ชุมชนของตนเองนั้นปราศจากปัญหาต่างๆ ที่ท าให้ตนเองและครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานเพราะ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นขาดความเข้มแข็ง เมื่อชุมชนขาดความเข้มแข็งจะส่งผลกระทบไปสู่ปัจจัยส าคัญ
ต่างๆ ของคนในชุมชนได้ เช่น รายได้ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ เป็นต้น ที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปยัง
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากกว่า  ดังนั้นคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานจะเกิดการสร้าง
สัมพันธไมตรี เป็นที่รู้จักนับถือแก่คนในชุมชน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักช่วยเหลือเพ่ือน คนที่
รู้จักหรือคนในชุมชนของตนโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นหรือรับความช่วยเหลือจากภายนอก เพราะเกิดความ
รักใคร่ สามัคคี เอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองในชุมชน หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การพ่ึงพา
ตนเอง” ของคนในชุมชน ดังนั้นระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนจึงมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างความแข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างส าคัญ 
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บทสรุป 
ชุมชนต่างๆ จะมีความเข้มแข็งไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดความร่วมมือ ความสามัคคี ความช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนของตนเอง และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การที่ทุกส่วนหรือทุกหน่วยงานช่วยกันจะท าให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปอย่าง
สิ้นเชิง เพราะได้รับความช่วยเหลือที่หลากหลายด้าน สิ่งแรกที่จะมองเห็นปัญหาที่ท าให้ชุมชนขาดความ
เข้มแข็ง คือ ตัวผู้น าและสมาชิกในชุมชนนั้นเอง เมื่อเกิดปัญหาไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือคิดว่าปัญหานั้น
ไม่ใช่ปัญหาของตนให้นึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเพ่ือน าความรู้ที่มีทั้งหมดมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
ส่วนที่สองการด าเนินการและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆ หมดไปและไม่
กระทบต่อสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หากการด าเนินการและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาต่างอาจยังไม่หมดไปและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้ ส่วนที่สามในเรื่องของ
ระยะเวลาของการอาศัยอยู่ของคนในชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเพราะระยะเวลาใน
การอาศัยนั้นท าให้คนในชุมชนมีความรักและหวงแหนในชุมชนของตนเอง ไม่ต้องการให้ชุมชนของตนเอง
ประสบปัญหาที่ส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ส่วนสุดท้าย คือ การที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่อย
สนับสนุนชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ จนก่อให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังค าขวัญที่ว่า “ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมแข็งแรง ประเทศชาติพัฒนา” 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระของนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะภาษาต่างประเทศ สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล โดยศึกษาข้อมูล
จากการรวบรวมงานเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  จ านวน  40 คน  จากการท าแบบทดสอบคนละ 3  ชุดดังนี้  
การเขียนบรรยายภาพ การเขียนเรียงความ และการเขียนตามค าบอก รวมงานเขียนทั้งหมด 120 ฉบับ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระของนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย  

ผลการวิ จัยพบว่าข้อผิดพลาดในการเขียน สระของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ภาษาต่างประเทศ สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล มี 7 ประเด็นดังต่อไปนี้  
1. การเขียนสระเสียงสั้นเป็นสระเสียงยาว 2.การเขียนสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้น  3.การเขียนสระผิดเพราะ
รูปคล้ายกัน 4. การเขียนสระผิดเพราะเสียงสระเหมือนกันแต่รูปต่างกัน 5. การเขียนสระผิดเพราะไม่เข้าใจการ
ออกเสียง 6. การเขียนรูปสระที่ไม่ใช้ในภาษาไทย และ 7. การเขียนสระผิดเพราะไม่ใส่รูปสระ โดยพบ
ข้อผิดพลาดด้านการเขียนสระผิดเพราะไม่เข้าใจการออกเสียงมากที่สุด และพบข้อผิดพลาดด้านการเขียนรูป
สระที่ไม่ใช้ในภาษาไทยน้อยที่สุด 

 
ค าส าคัญ : ข้อผิดพลาด, การเขียนสระ, นักศึกษาจีน 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the vowels errors of Chinese students 
majoring in Thai language, Faculty of Foreign Languages, Arts and Sciences Institute, Yunnan 
Normal University by studying the written tasks of 40 fourth year students. Each student 
wrote 3 written tasks: describing pictures, essay writing, and dictation. The total written tasks 
were 120 from which the researchers analyzed the spelling errors of the Chinese students 
majoring in Thai language. 

The finding revealed that there were 7 aspects of vowels errors including 1) Writing 
short vowels to long vowels 2) Writing  long vowels to  short vowels 3) Wrong vowels 
written because the appearance are similar 4) Wrong vowels are written because the vowel 
sounds are the same but the appearance are different. 5) Wrong vowel writing because not 
understanding pronunciation 6) Writing vowels that are not used in the Thai language and 7) 
Wrong vowel writing because no vowel appearance is added. The most common errors were 
wrong vowel writing because not understanding pronunciation and Writing vowels that are 
not used in the Thai language least spelling error. 

 
Keywords : Errors, The Vowels, Chinese students 
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บทน า 
ชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเรียนภาษาไทยมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะชาวจีน เนื่องจากความ

ต้องการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศ ด้วยเหตุนี้การศึกษาภาษาไทยของชาวจีนจึงเป็นการ
เรียนรู้ประเทศไทยให้ถ่องแท้ขึ้น ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนได้รับความสนใจเพ่ิมมาก
ขึ้นในสถาบันการศึกษาของประเทศจีน อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาไทยของชาวจีนยังมีปัญหาหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการเขียนที่มีสาเหตุมาจากภาษาแม่ท่ีมีความแตกต่างกับภาษาไทย  ส่งผลให้การเขียนภาษาไทย
ของชาวจีนในสถาบันการศึกษามีปัญหา   

สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล ( College of Arts and 
Sciences, Yunnan Normal University) ตั้งอยู่ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาไทยมาหลายปี โดยในปัจจุบันมี
นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา
จีนก็ยังพบข้อผิดพลาด ซึ่งข้อผิดพลาดด้านการเขียนสะกดค าเป็นปัญหาหนึ่งในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน  โดยเฉพาะข้อผิดพลาดในการเขียนสระของนักศึกษาจีน  ซึ่งพินทิพย์ ทวยเจริญ ( 2539 : 88 ) 
ได้กล่าวถึงอิทธิพลของภาษาแม่ท่ีส่งผลต่อผู้เรียนภาษาต่างประเทศว่ารูปแบบทางภาษาแม่ที่ต่างกันจะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ต่างกัน ความแตกต่างของภาษาแม่จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย
ของชาวจีน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ในการเขียนสระของนักศึกษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ  สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระของนักศึกษาจีน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือวิ เคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระ ของนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย  คณะ

ภาษาต่างประเทศ สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ สถาบัน

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน  40 คน    มี
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือเป็นนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จาก
สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์
มอร์ล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือ
สร้างเกณฑ์ในการวิ เคราะห์และตีความ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประมวลแนวคิด ทฤษฎี และความรู้มาใช้สร้างเกณฑ์หรือแนวทางในการวิเคราะห์
2. ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่ ผลงานการเขียนของนักศึกษาจีนที่ได้ท าแบบทดสอบที่
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ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัย ได้แก่แบบทดสอบ
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน โดยแบบทดสอบที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 
หัวข้อ ดังนี้ 3.1 การเขียนบรรยายภาพ3.2 การเขียนเรียงความ3.3 การเขียนตามค าบอก การเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยมีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมงานเขียนของนักศึกษา
จ านวน 40 คนจากแบบทดสอบคนละ 3 ชุด รวมงานเขียนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 120 ฉบับ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยตรวจวิเคราะห์งานเขียนทั้ง 120 ฉบับ และจ าแนกข้อผิดพลาดในการเขียนโดยใช้แบบวิเคราะห์
การเขียนผิดในลักษณะต่างๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์3.ลักษณะการวิเคราะห์มีลักษณะเป็นการพรรณนา
ยกตัวอย่างประกอบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระในภาษาไทย  4. น า
ข้อมูลที่วิเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง  5. น าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
อภิปรายผล พร้อมสรุปและให้ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
ภาษาไทยมีแต่รูปสระที่ใช้ประสมกับพยัญชนะอย่างเดียว เมื่อต้องการจะเขียนโดดๆ ก็เอาตัว “ อ ”   

ซึ่งจัดไว้ในพวกพยัญชนะมาประสมเข้า ออกเสียงเช่นเดียวกับสระเปล่า เว้นแต่สระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เขียนโดดๆ ก็ได้ 
(พระยาอุปกิตศิลปสาร. 2546: 3) จากการศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดในการเขียนสระ ได้แก่ การเขียนสระเสียง
สั้นเป็นสระเสียงยาว การเขียนสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้น การเขียนสระผิดเพราะรูปคล้ายกัน การเขียนสระ
ผิดเพราะเสียงสระเหมือนกันแต่รูปต่างกัน การเขียนสระผิดเพราะไม่เข้าใจการออกเสียง การเขียนรูปสระที่ไม่
ใช้ในภาษาไทย การเขียนสระผิดเพราะไม่ใส่รูปสระ ดังนี้ 

1. การเขียนสระเสียงสั้นเป็นสระเสียงยาว จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนสระเสียงสั้น
เป็นสระเสียงยาว โดยเน้นที่รูปภาษา ดังต่อไปนี้   
  ยินดี  เขียนผิดเป็น   ยีนดี 
  ดิฉัน  เขียนผิดเป็น   ดีฉัน 
  สิ่ง  เขียนผิดเป็น   สี่ง 
  อิจฉา  เขียนผิดเป็น   อีจฉา 
  ภูเก็ต  เขียนผิดเป็น   ภูเกต 
  ทั้ง  เขียนผิดเป็น   ท้าง 
  ดึงดูด  เขียนผิดเป็น   ดืงดูด 
  ขยัน  เขียนผิดเป็น   ขยาน 
  วัฒนธรรม เขียนผิดเป็น   วัฒนาธรรม 
  ศีรษะ  เขียนผิดเป็น   ศีรษา 
  พฤษภาคม เขียนผิดเป็น   พฤษาภาคม 
  บันเทิงใจ  เขียนผิดเป็น   บานเทิงใจ 
  ปัจจัย  เขียนผิดเป็น   ปาดใจ 
  สุนัข  เขียนผิดเป็น   สู่นัก 
  มหาสมุทร เขียนผิดเป็น   มหาสมูด 
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 2. การเขียนสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้น จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนสระเสียงยาว
เป็นสระเสียงสั้นโดยเน้นที่รูปภาษา ดังต่อไปนี้   
  ต้าหลี่  เขียนผิดเป็น   ตะหลี่ 
  แหล่ง  เขียนผิดเป็น   แหละ 
  ยูนนาน  เขียนผิดเป็น   หยูนหนัน 
  ปี  เขียนผิดเป็น   ปิ 
  ปราศรัย  เขียนผิดเป็น   ประสัย 
  บูชา  เขียนผิดเป็น   บุชา 
  สมบูรณ์  เขียนผิดเป็น   สมบุรณ์ 
  ศีรษะ  เขียนผิดเป็น   ศิรษะ 
  ลูกชาย  เขียนผิดเป็น   ลุกชาย 
  ยี่สิบเจ็ด  เขียนผิดเป็น   ยิ่สิบเจ็ด 
  ปีน  เขียนผิดเป็น   ปิน 
  ม้าน้ า  เขียนผิดเป็น   มะน้ า 
  วิชาการ  เขียนผิดเป็น   วิชากรรณ 
 3. การเขียนสระผิดเพราะรูปคล้ายกัน จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนสระผิดเพราะรูป
คล้ายกัน ดังต่อไปนี้   
  หยวน  เขียนผิดเป็น   หยาน 
  ทะเล  เขียนผิดเป็น   ทะแล 
  เย้ายวน  เขียนผิดเป็น   เย้ายาว 
  กางเกง  เขียนผิดเป็น   กางแกง 
  เช่น  เขียนผิดเป็น   แช่น 
  เก่ง  เขียนผิดเป็น   แก่ง 
  โกรธ  เขียนผิดเป็น   ไกรธ 

4. การเขียนสระผิดเพราะเสียงสระเหมือนกันแต่รูปต่างกัน จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการ
เขียนสระผิดเพราะออกเสียงเหมือนกัน ดังต่อไปนี้ 
  ร้องไห้  เขียนผิดเป็น   ร้องให้ 
  ใคร  เขียนผิดเป็น   ไคร 
  ที่ไหน  เขียนผิดเป็น   ทีใ่หน 
  ใช่  เขียนผิดเป็น   ไช่ 
  สีสัน  เขียนผิดเป็น   สีสรรค์ 
  ใหม ่  เขียนผิดเป็น   ไหม่ 
  ใกล้  เขียนผิดเป็น   ไกล ้
  ใช่มั้ย  เขียนผิดเป็น   ใช่ไม้ 
  รายได ้  เขียนผิดเป็น   รายใด้ 
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  แก้ไข  เขียนผิดเป็น   แก้ใข 
  ปัจจัย  เขียนผิดเป็น   ปัตใจ 
  ส าคัญ  เขียนผิดเป็น   สัมคัญ 
  สงสัย  เขียนผิดเป็น   สนใส 
  บันเทิงใจ  เขียนผิดเป็น   บรรเทิงใจ 
 5. การเขียนสระผิดเพราะไม่เข้าใจการออกเสียง จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนสระผิด
เพราะไม่เข้าใจการออกเสียง ดังต่อไปนี้ 

อนุสาวรีย์ เขียนผิดเป็น   อนุเสารีย์ 
  เขา  เขียนผิดเป็น   เขอ 
  สดชื่น  เขียนผิดเป็น   สดเช่น 
  โรงแรม  เขียนผิดเป็น   รองแรม 
  ใบไม้ร่วง เขียนผิดเป็น   ใบไมร้่อง 
  เกิด  เขียนผิดเป็น   เกด 
  ชื่อเสียง  เขียนผิดเป็น   เชื่อเสียง 
  เช่น  เขียนผิดเป็น   เชิ่น 
  ด้วยกัน  เขียนผิดเป็น   ด้อยกัน 
  ถอด  เขียนผิดเป็น   ถวด 
  ก าลัง  เขียนผิดเป็น   กังลัง 
  โลก  เขียนผิดเป็น   เลก 
  เต็ม  เขียนผิดเป็น   เติม 
  ตกใจ  เขียนผิดเป็น   แตกใจ 
  เหล่านั้น  เขียนผิดเป็น   หล่าวนั้น 
  หมื่น  เขียนผิดเป็น   หมึก 
  เรียบร้อย เขียนผิดเป็น   รอบร้อย 
  สวยงาม  เขียนผิดเป็น   สอยงาม 
  ความฝัน  เขียนผิดเป็น   ความฟ้า 
  คือ  เขียนผิดเป็น   เคือ 
  เล่า  เขียนผิดเป็น   ล่าว 
  คน  เขียนผิดเป็น   คุน 
  สังเกต  เขียนผิดเป็น   สะเกต 
  เพ่ิง  เขียนผิดเป็น   ผึ้ง 
  สาย  เขียนผิดเป็น   ใส 
  สมรส  เขียนผิดเป็น   สองรถ 
  บันเทิงใจ เขียนผิดเป็น   บันแทนใจ 
  บันเทิงใจ เขียนผิดเป็น   บันทือใจ 
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  บันเทิงใจ เขียนผิดเป็น   บันทนใจ 
  บันเทิงใจ เขียนผิดเป็น   บันทึมใจ 

สุนัข  เขียนผิดเป็น   สอนัก 
  ยี่สิบเจ็ด  เขียนผิดเป็น   ยิ่เสิบเจ็ด 
  ยี่สิบเจ็ด  เขียนผิดเป็น   ยิ่สิบแจต 

เกษตรกรรม เขียนผิดเป็น   กาศิตระการ 
  เสื้อขาว  เขียนผิดเป็น   เสื้อเขา 
  ความส าคัญ เขียนผิดเป็น   ความสามค า 
  ความส าคัญ เขียนผิดเป็น   ความสัมคร 
  ครอบครัว เขียนผิดเป็น   ครบครัว 
  พฤษภาคม เขียนผิดเป็น   พระสภาคม 

6. การเขียนรูปสระที่ไม่ใช้ในภาษาไทย จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนรูปสระที่ไม่ใช้ใน
ภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 
  เฉย  เขียนผิดเป็น   เฉิย 
  หมื่น  เขียนผิดเป็น   เหมืน 
  ชื่อเสียง  เขียนผิดเป็น   ชื่อเสยง 
  ยอด  เขียนผิดเป็น   ยดด 
  ท า  เขียนผิดเป็น   ทั 
  เรียน  เขียนผิดเป็น   เรืยน 
  เช่น  เขียนผิดเป็น   เชื่น 
  สุนัข  เขียนผิดเป็น   สู่แน ็
 7. การเขียนสระผิดเพราะไม่ใส่รูปสระจากการศึกษาพบข้อผิดพลาดจากการเขียนสระผิดเพราะไม่ใส่
รูปสระ ดังต่อไปนี้ 
  มัธยม  เขียนผิดเป็น   มธยม 
  ประชากร เขียนผิดเป็น   ประชกร 
  หมีขาว  เขียนผิดเป็น   หมขาว 
  พยายาม  เขียนผิดเป็น   พยยาม 
  ความฝัน  เขียนผิดเป็น   ความฝน 
  สุภาพ  เขียนผิดเป็น   สภาพ 
  วิชา  เขียนผิดเป็น   วชา 
  อุดม  เขียนผิดเป็น   อดม 
  มหาสมุทร เขียนผิดเป็น   มหสมุด 
  ฉายานาม เขียนผิดเป็น   ฉายนาม 
  คุณหมอ  เขียนผิดเป็น   คนหมอ 
  สูง  เขียนผิดเป็น   สง 
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  อุตสาหกรรม เขียนผิดเป็น   อตสาหกรรม 
  ผู้หญิง  เขียนผิดเป็น   ผู้หญง 
  พัทยา  เขียนผิดเป็น   พัทย 
  พฤษภาคม เขียนผิดเป็น   พฤสภคม 
  มหาวิทยาลัย เขียนผิดเป็น   มหวิทยาลัย 
  วิชาการ  เขียนผิดเป็น   วิชการ 
  มหากษัตริย์ เขียนผิดเป็น   มหากษตร 
  ยี่สิบเจ็ด  เขียนผิดเป็น   ยี่สบเจ็บ 
  ศัตร ู  เขียนผิดเป็น   ศตรู 
  วันตรุษจีน เขียนผิดเป็น   วันตรนจีน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่อง “ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสระของนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะภาษาต่างประเทศ สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอร์ล ” ที่ได้สรุปผล
ข้างต้นแล้วนั้นเป็นข้อมูลน าสู่การอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

ในงานวิจัยเรื่องนี้ข้อผิดพลาดในการเขียนพยัญชนะต้นผิดได้สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิธาน  
บรรณาธรรม( 2555 ) ที่ท าวิจัยเรื่อง นักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย โดยกลุ่มประชากรที่ใช้
ศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล ที่ลงทะเบียน เรียนรายวิชา THA 1303 การ
เขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 49 คน พบว่า นักศึกษาจีนมีข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 
4 ด้าน ได้แก่ การสะกดค า การใช้ค า การผูกประโยค และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวม 1151 แห่ง  โดย
มีข้อผิดพลาดด้านการสะกดค ามากที่สุด ลักษณะที่ผิด คือผิดในเรื่องการเขียนพยัญชนะ การเขียนสระ และ
การเขียน วรรณยุกต์ รองลงมาคือข้อผิดพลาดในการผูกประโยค  ลักษณะที่ผิดมากที่สุดคือ การผูกประโยค
โดยขาดค าที่จ าเป็น การล าดับค าในประโยคไม่ถูกต้อง และการผูกประโยคโดยเพ่ิมค าที่ไม่จ าเป็น ตามล าดับ 
ข้อผิดพลาดในการใช้ค า ลักษณะที่ผิดมากที่สุดคือ การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ การใช้ค าผิดความหมาย และ
การเขียนค าทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ตามล าดับ    

นอกจากนี้ยังสอดคล้องงานวิจัยของศรีจันทร์ วิชาตรง (2542)  ที่ท าวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2540 พบว่า นักศึกษามี
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การสะกดการันต์ การใช้ค า การแต่ง
ประโยค การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายอ่ืนๆ การใช้เครื่องหมาย ไปยาล การใช้อักษรย่อ และการใช้ตัวเลข    
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อค้นพบของบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2542) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การพูดและการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้ภาษาเขมร
และภาษาส่วยใน ชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาด้านการเขียนของนักเรียนที่ใช้ภาษาเขมร ได้แก่ 
ปัญหาในการ สะกดค า ทั้งการใช้พยัญชนะผิด การใช้สระผิดและการขาดรูปวรรณยุกต์ ส าหรับนักเรียนที่ใช้
ภาษาส่วยพบ  ปัญหาในการสะกดค า ด้านพยัญชนะ วรรณยุกต์และสระตามล าดับ และตรงกับผลการวิจัยที่
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาต่างชาติของฟาน จองบินห์ (2552) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา ข้อบกพร่องใน
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การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม พบว่า การเขียนภาษาไทยมีข้อผิดพลาด  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
สะกดการันต์ ในเรื่องพยัญชนะต้น ตัวสะกด สระ วรรณยุกต์ และตัวการันต์ 2) ด้านการใช้ค าในเรื่อง ใช้ค าผิด
ความหมาย ใช้ค าผิดไวยากรณ์ ใช้ค าฟุุมเฟือย และใช้ภาษาพูดแทน ภาษาเขียน 3) ด้านการใช้ประโยค ในเรื่อง
การล าดับค าในประโยคผิด การขาดค าที่จ าเป็น การใช้ค าเกิน และการใช้ส านวนภาษาแม่ และ4) ด้านการใช้
วรรคตอน ในเรื่องการใช้ย่อหน้า การเว้นวรรคผิด และการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ผิด   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีผู้วิจัยเรื่องข้อผิดพลาดในการเขียนสระภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างประเทศอ่ืนๆก็จะท าให้ได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น 
 2. ควรมีผู้วิจัยข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนในทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ ฟัง พูดและอ่าน ก็จะท า
ให้ได้ผลการวิจัยที่มีประโยชน์ 
 3. ควรมีผู้วิจัยข้อผิดพลาดในการเขียนสระภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนในมณฑลอ่ืนๆแล้วน ามาเปรียบเทียบ
กับผลงานวิจัยเรื่องนี้ก็จะได้ผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ในด้านการสืบค้น  
และการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 2) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการใช้ระบบ Web OPAC 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 375 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 427 คน โดยแบบสอบถามที่ใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02) มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น (  = 4.07) และด้านการสืบค้น (  = 3.96) ตามล าดับ และปัญหาของ
นักศึกษาในการใช้ระบบ Web OPAC โดยภาพรวมประสบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.00) และ
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรมีการจัดอบรมระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ KOHA) 2) ควรมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าการใช้ระบบอยู่บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการสืบค้น 3) ควรมีคู่มือการใช้ Web OPAC ที่เป็นรูปเล่ม 4) ควรปรับปรุงการออกแบบสีของหน้าจอ 
Web OPAC ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และสะดุดตา 
 
ค าส าคัญ : ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the Phranakhon Rajabhat University 
Students’ satisfaction with Online Public Access Catalog and utility module of KOHA, in term 
of access points and search result 2) study the problems and recommendations by using the 
module from the students.  The data consisted of 427 participants from 375 of under 
graduated and 52 of graduated Phranakhon Rajabhat students. The research was conducted 
through the constructed questionnaire and also had the Index of Item-Objective Congruence 
1.00 and reliability .97.  Percentage, mean, and standard deviation were analyzed the data. 

The research findings revealed that 1) Overall, students’ satisfaction with OPAC and 
utility module of KOHA was at high level ( X =4.02), by ranking with search result ( X =4.07) 
and access point ( X =3.96) respectively, and 2) overall, students’ problems and 
recommendations by using the module was at moderate level ( X =3.00). The suggestions of 
key informants were as follows: 1) should have training course with OPAC and utility module 
of KOHA, 2) should have the librarian or staff suggest on OPAC and utility module of KOHA 
at computer area, 3) should have handbook or manual of OPAC and utility module of KOHA 
usage, and 4) should have improved and designed page and color of OPAC and utility 
module of KOHA so beautiful, attractive and conspicuous.  
 
Keywords : Online Public Access Catalog and Utility Module of KOHA. 
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บทน า 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library automation) หรือระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ (Integrated 

library system) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการท างานด้านต่าง ๆของห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่องและครบวงจร โดยเป็นการท างานของห้องสมุดที่ท างานร่วมกันเป็นระบบหรือเชื่อมโยงกัน เช่น ระบบ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging module) ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition 
module) ระบบบริการยืมคืน (Circulation module) ระบบรายการออนไลน์ (Online Public Access 
Catalog - OPAC module) ระบบยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan module) และระบบ
ควบคุมวารสาร (Serial module) เป็นต้น (Prythgerch, 1995 ; Reitz, 2004) ให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้
ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายและโทรคมนาคม อันจะท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเรียกข้อมูลที่ต้องการไปใช้
ประโยชน์ในระบบออนไลน์ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (Kochtanek, 2002) 

ห้องสมุดเริ่มน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินงานตั้งแต่ในทศวรรษ 1960 ต่อมาในช่วง
ปลายทศวรรษ 1970 ห้องสมุดได้เน้นการบริการให้ผู้ใช้ได้สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลมากขึ้น ท าให้ระบบ
รายการออนไลน์ซึ่งเป็นระบบหนึ่ง (Module) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเริ่มเป็นที่รู้จักของบรรณารักษ์และ
นักพัฒนาระบบห้องสมุด จนถึงปัจจุบันระบบอัตโนมัติได้มีการพัฒนาชุด (Version) ของระบบเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยในชุดของระบบห้องสมุดอัตโนมัติแต่
ละชุดจะมีระบบรายการออนไลน์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลของระเบียบรายการ
ทรัพยากรทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดให้สามารถค้นคืนข้อมูลได้ นอกจากนี้ระบบได้ช่วย
อ านวยความสะดวกในการปรับปรุงรายการ การเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและปลอดภัย ช่วยแก้ไขปัญหาข้อมูลที่
ซับซ้อน และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (Matthews, 1984 ; Kumar Guha and Saraf, 2005) 

ระบบรายการออนไลน์เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ห้องสมุดมักจะพัฒนา
เป็นงานแรกๆ โดยพัฒนาควบคู่ไปกับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหรืองานสร้างฐานข้อมูล เนื่องจากงาน
ทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในฐานะที่เป็นงานจัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยขีด
ความสามารถของระบบรายการออนไลน์ที่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้
โดยใช้ค าหลักหรือวลี การใช้เทคนิคการค้นแบบตรรกบูลีน (Boolean logic) การค้นด้วยการตัดค า 
(Truncation) และการก าหนดขอบเขตการค้นได้ด้วย เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ส านักพิมพ์ ภาษา เลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN)  เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) และเลขเรียกหนังสือ (Call 
number) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศว่าพร้อมให้บริการ
หรือไม่ หรืออยู่ในขั้นตอนใดของการท างาน และสามารถตรวจสอบประวัติสมาชิก ประวัติการยืมคืน การจอง 
และการยกเลิกหนังสือ เป็นต้น โดยระบบจะมีการแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ทั้งหมดในห้องสมุดให้ผู้ใช้ทราบ
ผ่านจอภาพ ท าให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดก็สามารถเข้าถึงระบบรายการออนไลน์นี้ได้จากที่อ่ืน (Matthews, 
1984 ; นิธิมา สังคหะ, 2542 ; Kapoor and Goyal, 2007) 

ระบบรายการออนไลน์เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการให้บริการที่ส าคัญที่สุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุดระบบ
อัตโนมัติ เนื่องจากเป็นระบบที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ใช้ (Ortiz-Repiso et al., 2006: 190) นอกจากนี้ 
Malliari and Kyriaki-Manessi (2007) กล่าวว่า ถ้าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการบริการของระบบออนไลน์ 
แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ Nuut (2006) จึงได้เสนอวิธีการประเมิน
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คุณภาพและประสิทธิภาพระบบรายการออนไลน์โดยใช้การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือศึกษาผลที่ได้ว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบเพียงใด ระบบสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้เพียงใด นอกจากนี้การศึกษา
ระบบรายการออนไลน์ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบจะท าให้ห้องสมุดทราบว่าบริการให้ค าแนะน า
และความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จัดบริการแก่ผู้ใช้นั้น ช่วยส่งเสริมความรู้ในการใช้ระบบ
รายการออนไลน์เพียงใด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
วิชาการของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยแก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคคลของมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น
ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร เอกสาร สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ โดยมุ่งให้บริการสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ได้ใช้สารสนเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
ได้มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเข้ามาช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KOHA) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนา
และน าไปใช้อย่างกว้างขวาง KOHA ท างานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์หรือวินโดวส์ ระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งในส่วนของระบบและส่วนของผู้ใช้งาน 
และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ท างาน
ได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด (นิสา , 2557) 
ส าหรับระบบงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ประกอบด้วยระบบงาน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบงานพัฒนา
ทรัพยากร(Acquisiton Module) ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) ระบบงาน
ยืม-คืน (Circulation Module) ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) ระบบงาน
สืบค้นออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC Module) นอกจากนี้ยังสามารถสร้างระบบ
บาร์โค้ดได้ รองรับมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Z39.50 และเป็นระบบการ
ใช้งานผ่านเว็บ (จันทร์ฉาย วีระชาติ, 2553) 

ในประเทศไทย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สได้เริ่มต้นน ามาใช้ในหน่วยงานของรัฐที่
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) โดยได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA มาพัฒนา
และทดลองใช้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มห้องสมุดต่าง ๆ ที่สนใจอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มีห้องสมุดขนาด
กลางและขนาดเล็กได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ไปใช้ในการจัดการงานห้องสมุดมากขึ้น ส านักหอสมุด
ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สขึ้นโดยใช้ KOHA เป็นแนวทางในการพัฒนาและได้ทดสอบ
ใช้ในงานห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนท าให้ได้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
จินดามณี ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สระบบแรกของไทย (นิสา, 2557) 

ส าหรับระบบการสืบค้นและบริการสมาชิกของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA รองรับการบริการทั้ง
ภายในห้องสมุด (On-site OPAC) และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web OPAC) โดยแบ่งลักษณะของ
การให้บริการได้เป็น 2 ระบบย่อย คือ ระบบรายการออนไลน์ หรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรียกว่าระบบการ
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สืบค้น ซึ่งจะเน้นลักษณะการให้บริการผู้ใช้ด้วยการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด โดยระบบได้สร้างช่องทางให้
ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้วยค าส าคัญหรือวลี รองรับการสืบค้นตามเงื่อนไขของตรรก
บูลีนได้ ผู้ใช้สามารถก าหนดเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น หัวเรื่ อง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังสามารถจ ากัดการสืบค้นให้แคบลงได้ด้วย ปีพิมพ์ โดยผู้ใช้สามารถระบุปีหรือช่วงระยะเวลาที่
ต้องการ ภาษา ประเภทของทรัพยากร และแหล่งที่จัดเก็บทรัพยากรได้ ส าหรับรูปแบบการแสดงผลการสืบค้น 
ระบบอัตโนมัติมีรูปแบบการแสดงผลระเบียนให้ผู้ใช้เลือกได้ในรูปแบบของบัตรรายการ รูปแบบของการ
แสดงผลรายการแบบ MARC และรูปแบบการแสดงผลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรได้ 
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกผลการสืบค้น รวมผลการสืบค้นแต่ละครั้งเข้าด้วยกันได้ และน าส่งข้อมูลออก
ทางท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ด้วย 

ส่วนระบบบริการสมาชิก เน้นลักษณะการให้บริการผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น 
รายละเอียดการ ยืม การจอง และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นต้น โดยระบบได้สร้างช่องทางให้
สมาชิกสามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วนตัว และอนุญาตให้สมาชิกสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในขอบเขต
ข้อมูลของที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ห้องสมุดสามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการแจ้งเตือนก าหนดส่งคืน หนังสือตลอดจนการแจ้งรับหนังสือจองได้ ในการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ 
สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ได้แก่ สถานการณ์ยืมและก าหนดส่ง รายการจอง และ
รายการค่าปรับ ที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการตามสิทธิได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีรายการติดค้างหรือผู้ใช้ยืม
ทรัพยากรครบตามสิทธิ เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการยืม-คืนที่เคยยืมมาแล้วได้
ด้วย ส าหรับรูปแบบของการแสดงผลการสืบค้น ระบบจะแสดงรายละเอียดของเขตข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
เช่น เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ยืม วันก าหนดคืนและสถานที่ เป็นต้น  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
KOHA จึงเป็นเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกห้องสมุด รวมทั้งผู้ใช้ทั่วไป และเป็นระบบใหม่ที่ได้
พัฒนาขึ้นในประเทศไทยโดยนักพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นคนไทย ซึ่งน่าจะท าให้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติสามารถสนองความเข้าใจในลักษณะการใช้และช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ให้กับผู้ใช้บริการและ
ห้องสมุดในประเทศไทยได้มาก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ถูกออกแบบมาให้มีเขตข้อมูลการลงรายการ วิธีการ
สืบค้น และรูปแบบของการแสดงผลของระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก ออกแบบให้มีมากกว่าระบบ
รายการออนไลน์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้ใช้ประสบปัญหาในการสืบค้น จากประโยชน์และความส าคัญของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีให้บริการโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทีแอลเอช (VTLS) มาใช้ในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติโคฮ่า (KOHA) จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังไม่เคยมี
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้และปัญหาที่ผู้ใช้ประสบในการใช้บริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการ
สืบค้นและบริการสมาชิก (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ในด้านวิธีการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์การ
สืบค้น เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสืบค้นและบริการสมาชิกของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้นและบริการ

สมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ในด้านการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษา ในการใช้ระบบ Web OPAC 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับห้องสมุดยุคใหม่ 
1.1 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) 
1.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The Integrated Library System) 
1.3 ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) 
1.4 ห้องสมดุเสมือน (Virtual library)  

2. แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
 
     
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้นและบริการ

สมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. แบบของการวิจัย 

   นักศึกษา 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านการสืบค้น 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ในด้านการแสดง 
ผลลัพธ์การสืบค้น 
3. ปัญหาของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ Web OPAC 
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ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล ส ารวจความความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้น
และบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) 

2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิ้น 12,543 คน และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 98 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรทั้งหมด โดยเทียบเคียง

จากตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 375 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 52 คน 

 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 12,543 375 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 98 52 

รวม 12,641 427 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 427 คน โดยก าหนดค าตอบเป็น 2 แบบคือ แบบเลือกตอบ 
(check list)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยก าหนดระดับความถ่ี 5 ระดับ ได้แก่  
  มากที่สุด  5 คะแนน 
  มาก    4 คะแนน 
  ปานกลาง  3 คะแนน 
  น้อย   2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  1 คะแนน 

แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา วิธีเรียนรู้การใช้ระบบ และ

วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้นและบริการ

สมาชิกของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ในด้านวิธีการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 
ตอนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ(ค าถามแบบปลายเปิด) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในการใช้ระบบ Web OPAC 
4. การสร้างเครื่องมือที่ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา หนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา ภาษาและความชัดเจน 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ค่า IOC เพ่ือพิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ 1.00  

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.97 

5. น าแบบสอบถามที่ทดลองแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น จากนั้นน าแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้

วิธีการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (check list) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก(โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ในด้านการสืบค้นและการ
แสดงผลลัพธ์การสืบค้น วิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์ 5 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 9) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ 3 ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบ 
Web OPAC ในด้านการสืบค้นและการแสดงผล วิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์ 5 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 9) 

และตอนสุดท้ายของแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
KOHA) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครต่อระบบการสืบค้นและ

บริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8  เรียนรู้วิธีการใช้ระบบการสืบค้นและ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

  1724 1724 

บริการสมาชิกจากการทดลองค้นด้วยตนเอง จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 และมีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิกเพ่ือสืบค้นหนังสือ จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบ
การสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA)  
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ในภาพรวม 
ความพึงพอใจต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก 
(โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) 

 
  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1. ด้านการสืบค้น      3.96 0.60 มาก 

2. ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 4.07 0.67 มาก 
รวม 4.02 0.59 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้น
และบริการสมาชิก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.02, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น มีค่าเฉลี่ย (  = 
4.07, S.D. = 0.67)  
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ด้านการสืบค้น 

ด้านการสืบค้น   S.D. ระดับ 
1. การสืบค้นจากค าส าคัญท่ีปรากฏทุกเขตข้อมูล (Keyword) 4.05 0.74 มาก 
2. การสืบค้นจากชื่อเรื่อง (Title) 4.07 0.69 มาก 
3. การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author) 3.98 0.74 มาก 
4. การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject) 4.04 0.74 มาก 
5. การสืบค้นจากเลขหมู่หนังสือ (Call Number) 3.94 0.83 มาก 
6. การสืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 3.90 0.89 มาก 
7. การสืบค้นจากชื่อชุด (Series) 3.91 0.84 มาก 
8. รายการค่าปรับ 3.86 0.89 มาก 
9. รายการบัญชีผู้ใช้ 3.90 0.85 มาก 
10. รายการเปลี่ยนรหัสผ่าน  3.91 0.87 มาก 
11. รายการยืมและก าหนดส่ง     4.00 0.88 มาก 

รวม 3.96 0.60 มาก 
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จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ด้านการสืบค้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = 3.96, S.D. = 
0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การสืบค้นจากชื่อเรื่อง มีค่าเฉลี่ย (  = 4.05, S.D. = 0.74) ถัดมาการสืบค้นจากค าส าคัญที่
ปรากฏทุกเขตข้อมูล มีค่าเฉลี่ย (  = 3.96, S.D. = 0.69) และการสืบค้นจากหัวเรื่อง มีค่าเฉลี่ย (  = 4.04, 
S.D. = 0.74) ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ รายการค่าปรับ มีค่าเฉลี่ย (  = 3.86, S.D. = 
0.89) 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ด้านการแสดงผลลัพธ์    
การสืบค้น 

ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น   S.D. ระดับ 
1. การแสดงผลการสืบค้นแบบค าส าคัญ 4.19 0.81 มาก 
2. การแสดงผลการสืบค้นแบบรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากร   

4.12 
 

0.84 
 

มาก 

3. การแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบบัตรรายการ   4.07 0.89 มาก 
4. การแสดงผลการสืบค้นให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เป็นต้น 

4.15 0.84 มาก 

5. การแสดงผลการสืบค้นมีความเก่ียวข้องกับเรื่อง 
ที่ต้องการ 

4.10 0.84 มาก 

6. การแสดงผลการสืบค้นสารสนเทศได้รายการที่ตรงตามความต้องการ
และรายการท่ีใกล้เคียงด้วย 

4.08 0.82 มาก 

7. ความรวดเร็วของระยะเวลาที่ใช้ในการสืบค้น 4.03 0.86 มาก 
8. ความพึงพอใจผลการสืบค้นโดยทั่วไป 4.04 0.81 มาก 
9. ความสวยงามของหน้าจอ 3.96 0.87 มาก 
10. ต าแหน่งของเมนูที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ 3.99 0.83 มาก 
11. การแสดงรายการค่าปรับ 3.98 0.82 มาก 
12. การแสดงรายการยืมและก าหนดส่ง     4.08 0.84 มาก 
13. การแสดงผลรายการบัญชีผู้ใช้ 4.06 0.85 มาก 

รวม 4.07 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (โปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(  = 4.07, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ความพึงพอใจ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การแสดงผลการสืบค้นแบบค าส าคัญ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.19, S.D. = 
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0.81) ถัดมาการแสดงผลการสืบค้นให้ข้อมูลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.15, S.D. = 0.84) และการแสดงผลการ
สืบค้นแบบรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย (  = 4.12, S.D. = 0.84) ส่วนความพึง
พอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความสวยงามของหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย (  = 3.96, S.D. = 0.87) 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใน
การใช้ระบบ Web OPAC 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใน
การใช้ระบบ Web OPAC  

ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ในการใช้ระบบ Web OPAC   S.D. ระดับ 

1. ด้านการสืบค้น 2.97 0.98 ปานกลาง 
 2. ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 3.02 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.97 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบ  Web OPAC 
โดยภาพรวมประสบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  = 3.00, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านประสบปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น มีค่าเฉลี่ย (  = 3.02, S.D. = 1.03) 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใน
การใช้ระบบ Web OPAC ด้านการสืบค้น 

ด้านการสืบค้น   S.D. ระดับ 
1. การสืบค้นข้อมูลมีข้ันตอนยุ่งยาก 3.02 1.11 ปานกลาง 
2. ไม่สามารถระบุค า/วลีในสิ่งที่ต้องการสืบค้นได้ 3.01 1.05 ปานกลาง 
3. ค าท่ีใช้ในการสืบค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องที่ก าหนดไว้ 3.04 1.04 ปานกลาง 
4. ไม่ทราบว่าใช้ทางเลือกใดในการสืบค้น 2.94 1.11 ปานกลาง 
5. ไม่ทราบวิธีการการสืบค้นโดยใช้ค าหรือวลี 2.96 1.13 ปานกลาง 
6. ไม่ทราบวิธีการสืบค้นแบบค าส าคัญ 2.91 1.11 ปานกลาง 
7. ไม่ทราบวิธีการตรวจสอบประวัติการยืม-คืน 2.87 1.12 ปานกลาง 
8. ไม่ทราบวิธีการเข้าใช้ข้อมูลสมาชิก 2.96 1.13 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.98 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบ Web OPAC 
ด้านการสืบค้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  = 2.97, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ค าที่ใช้ในการสืบค้นไม่ตรงกับ
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หัวเรื่องที่ก าหนดไว้มีค่าเฉลี่ย (  = 3.04, S.D. = 1.04) ถัดมาการสืบค้นข้อมูลมีขั้นตอนยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย 
(  = 3.02, S.D. = 1.11) และไม่สามารถระบุค า/วลีในสิ่งที่ต้องการสืบค้นได้ มีค่าเฉลี่ย (  = 3.01, S.D. = 1.05) 
ส่วนปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ไม่ทราบวิธีการตรวจสอบประวัติการยืม -คืน มีค่าเฉลี่ย (  = 2.87, 
S.D. = 1.12) 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใน
การใช้ระบบ Web OPAC ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 

ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น   S.D. ระดับ 
1. ผลการสืบค้นจากเขตข้อมูลชื่อผู้แต่ง (Author) 
ไม่ถูกต้อง 

3.02 
 

1.15 
 

ปานกลาง 

2. ผลการสืบค้นจากเขตข้อมูลเลขหมู่หนังสือ 
(Call number) ไม่ถูกต้อง 

3.04 
 

1.11 
 

ปานกลาง 

3. ผลการสืบค้นจากเขตข้อมูลหัวเรื่อง (Subject) 
ไม่ถูกต้อง 

3.04 
 

1.11 
 

ปานกลาง 

4. ผลการสืบค้นจากเขตข้อมูลชื่อเรื่อง (Title) ไม่ถูกต้อง 3.03 1.14 ปานกลาง 
5. ผลการสืบค้นด้วยค าส าคัญที่ปรากฏทุกเขตข้อมูล (Keyword) ไม่
ถูกต้อง 

3.02 
 

1.15 
 

ปานกลาง 

6. ผลการสืบค้นด้วยเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 3.01 1.15 ปานกลาง 
7. การแสดงผลไม่ปรากฏรายการเชื่อมโยงไปเขตข้อมูลหัวเรื่อง 3.04 1.15 ปานกลาง 
8. การแสดงผลการสืบค้นบนหน้าจอ Web OPAC 
มีรายละเอียดไม่เพียงพอ 

3.07 1.11 ปานกลาง 

9. ผลการสืบค้นที่ได้มีจ านวนมากเกินไป 3.03 1.14 ปานกลาง 
10. ผลการสืบค้นที่ได้มีจ านวนน้อยเกินไป 3.02 1.17 ปานกลาง 
11. ผลการสืบค้นที่ได้ไม่ตรงตามความต้องการ 3.01 1.16 ปานกลาง 
12. ไม่ทราบการแสดงผลสถานการณ์ยืมและก าหนดส่ง 3.02 1.14 ปานกลาง 
13. ไม่ทราบวิธีการเข้าใช้รายการสมาชิก 3.00 1.12 ปานกลาง 
14. ไม่ทราบการแสดงผลการสืบค้นแบบค าส าคัญ (Keyword) 3.01 1.13 ปานกลาง 
15. ไม่ทราบการแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากร 3.02 1.15 ปานกลาง 
16. ไม่ทราบการแสดงรายการในรูปแบบบัตรรายการ 2.99 1.16 ปานกลาง 

รวม 3.02 1.03 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบ  Web OPAC 
ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  = 3.02, S.D. = 1.03) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
การแสดงผลการสืบค้นบนหน้าจอ Web OPAC มีรายละเอียดไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย (  = 3.07, S.D. =1.11) 
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ถัดมาผลการสืบค้นจากเขตข้อมูลเลขหมู่หนังสือไม่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย (  = 3.04, S.D. =1.11) และผลการสืบค้น
จากเขตข้อมูลหัวเรื่องไม่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย (  = 3.04, S.D. =1.11) ส่วนปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่   
ไม่ทราบการแสดงรายการในรูปแบบบัตรรายการ มีค่าเฉลี่ย (  = 2.99, S.D. = 1.03) 

ข้อเสนอแนะระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) สรุปจาก
แบบสอบถามปลายเปิด ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมการสืบคืนระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA) 
2. ควรมีบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าการใช้ระบบอยู่บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ

สืบค้น 
3. ควรมีคู่มือการใช้ Web OPAC ที่เป็นรูปเล่ม 
4. ควรปรับปรุงการออกแบบสีของหน้าจอ Web OPAC ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และสะดุดตา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้นและ
บริการสมาชิก ในด้านการสืบค้นและด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ทั้ง 2 ด้าน  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบการสืบค้นมีการแสดงผลลัพธ์
การสืบค้นได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการแสดงผลลัพธ์ได้รวดเร็ว 

อภิปรายผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อระบบการสืบค้น
และบริการสมาชิก ทั้ง 2 ด้าน เป็นรายข้อดังนี้ 

1. ด้านการสืบค้น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การสืบค้นจากชื่อเรื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาทราบทางเลือกการสืบค้นของโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และทราบรายการที่ต้องค้นมาจากชื่อเรื่อง ซึ่งในการสืบค้นมีทางเลือกที่หลากหลาย 
นอกจากนี้อาจจะมาจากการก าหนดเขตข้อมูลชื่อเรื่องเป็นรายการแรกๆ ทีปรากฏในจอของระบบการสืบค้น
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสุ รุ่มจิตร (2551)  เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผลวิจัยนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2. ด้านการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยความพึง
พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสดงผลการสืบค้นแบบค าส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการเน้นค าส าคัญที่
ตรงกับค าค้นที่นักศึกษาใช้ ซึ่งผลที่ได้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าผลการสืบค้นที่ได้ตรงกับ
รายการมากน้อยเพียงใด 

ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบWeb OPAC ในด้านการสืบค้น 
ประสบปัญหาในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค าที่ใช้ในการสืบค้นไม่ตรงกับหัว เรื่องที่
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล วรเจริญศรี  (2545)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อรายการสารธารณะออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พบว่าผู้ใช้ประสบปัญหาระดับ
น้อย ในด้านหัวเรื่องท่ีก าหนดไว้ไม่ตรงกับค าท่ีที่ใช้ค้น 
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ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการใช้ระบบ Web OPAC ในด้านการแสดง 
ผลลัพธ์การสืบค้น ประสบปัญหาในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสดงผลการสืบค้น
บนหน้าจอ Web OPAC มีรายละเอียดไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาขาดทักษะความรู้ ความ
เข้าใจในการสืบค้น ไม่ทราบจะใช้ทางเลือกไหนในการสืบค้น ท าให้การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นมีรายละเอียดที่
ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลวิจัยพบว่า ด้านการแสดงผลการสืบค้นบนหน้าจอ Web OPAC มีรายละเอียดไม่เพียงพอ 

เห็นควรน าไปเป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางเพ่ือการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 
2. ควรมีการจัดอบรมการสืบค้นระบบการสืบค้นและบริการสมาชิกของโปรแกรมระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ KOHA ให้แก่นักศึกษา 
3. ควรมีการจัดเตรียมในส่วนของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่คอยแนะน าการใช้ระบบสืบค้นและบริการ

สมาชิก อยู่บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น 
4. ควรมีคู่มือการใช้ Web OPAC ที่เป็นรูปเล่ม 
5. ควรปรับปรุงการออกแบบสีของหน้าจอ Web OPAC ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และสะดุดตา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์ไม่มีเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ เช่น เพศ ระดับการศึกษา และคณะ 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบตัวแปรเพื่อจะได้เห็นว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมระบบห้อสมุดอัตโนมัติ KOHA ในระบบงานย่อย Web 

OPAC ของห้องสมุดต่าง ๆ ที่น าระบบห้อสมุดอัตโนมัติ KOHA มาใช้ 
3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ต่อระบบการสืบค้นและบริการสมาชิกเฉพาะนักศึกษา ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงผู้ ใช้ที่ เป็นอาจารย์แล ะ
บุคคลภายนอก ดังนั้นควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ และบุคคลภายนอกด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตร และศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร  (หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช  6552 )  ใช้รูปแบบซิป  (CIPP Model ) โดยมีประชากร คือ อาจารย์ 
นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 6526  จวานวน  55  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยหาค่าความสอดคล้อง    ( IOC ) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อควาถามระหว่าง 0.80 –  1.00 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 
6552( ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก )µ = 3.87( ทุกด้านโดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบริบท )Context) (µ = 3.95( รองลงมาคือด้านกระบวนการ )Process) (µ = 3.85( 
ด้านผลผลิต )Product) (µ = 3.85( และด้านปัจจัยเบื้องต้น )Input) (µ = 3.83( ตามลวาดับ แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของนักศึกษา
และอาจารย์ คือ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอยู่ เสมอให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัลที่ถูกควบคุมโดยข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในยุคไทยแลนด์ 4.5 หลักสูตรจึงควรเน้นด้านศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
ค าส าคัญ : หลักสูตร, การประเมินหลักสูตร, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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Abstract 
This purposes of this research were to assess and guidelines for curriculum 

development of program in Library and Information Science (revised program of 2013), 
Faculty of Humanities and Social Sciences by CIPP Model. The sample population consisted 
of 50 people who lecturers and students of program in Library and Information Science 
academic year 2019. The tools being used in this research was questionnaires. The research 
was conducted through a questionnaire has an Index of Item – Objective Congruence (IOC) is 
0.80 – 1.00. Statistics used in data analysis are percentage, mean and standard deviation. 

The findings revealed as follows: 
Overall, Lecturers’ opinion and students’ opinion with assess curriculum program in 

Library and Information Science was high level (µ = 3.87), ranking by the mean scores from 
high to low: context (µ = 3.95), process (µ = 3.85), product (µ = 3.85) and input (µ = 3.83). 
Guidelines for curriculum development of program in Library and Information Science of 
lecturer and student was it should be always revise structure of curriculum relate with need 
labour market and digital economy have been control by data and information which 
compatibility technology to continual development within Thailand 4.0. Curriculum should 
be focused on technology related with data and information management for guidelines of 
curriculum development. 

 
Keyword : Curriculum, Curriculum Evaluation, Library and Information Science, Rajabhat University 
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บทน า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพุทตศักราช 6552 ) ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา   6552  - 6525  โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ได้สมรรถภาพ ดังนี้ 1  ) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ) มีคุณตรรม จริยตรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ 3  ) มีเจตนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ท้ังความรู้ ศรัทตา ภูมิใจและรับผิดชอบในวิชาชีพของตน )มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ , 6552, หน้า 7( 
ปัจจุบันสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  จวานวน 44 คน และมี
บัณฑิตที่สวาเร็จการศึกษาแล้ว 3  รุ่นจวานวนทั้งสิ้น 75  คน  ดังนั้น เมื่อบัณฑิตสวาเร็จการศึกษาออกสู่สังคมใน
ระยะหนึ่งจึงเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตจวาเป็นต้องติดตามผลการมีงานทวาของบัณฑิต 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทตศักราช 6546 หมวด 4  มาตรา  35  ตอนหนึ่งระบุไว้ว่า  “...
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทติภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ...”  )สวานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 6546( 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการ
พัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจึงทวาให้เทคโนโลยีเข้ามาทวาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับข้อมูลข่าวสารในการจัดเก็บ การค้นหา การเรียกใช้และการเผยแพร่ ทวาให้
ส่งผลต่อปัจจัยของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การรู้ข่าวสารผ่านทางโซเชียล 
ดังนั้นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จึงต้องมีการนวาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ปรับการเรียนการสอนทั้งนี้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่เป็นโลกของยุค 4.5  จึงส่งผลต่อหลักสูตร การศึกษาที่
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการเรียนการสอนให้ไปในทางของศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น เพราะปัจจุบันไม่ว่า
จะงานด้านใดของห้องสมุดล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง ตลาดแรงงานด้านบรรณารักษ์อาจจะ
ต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับด้านบรรณารักษ์จึงจะเป็นควาตอบของ
ห้องสมุดในยุค 4.5 )Rubin, 2004, pp. 16-20; ตมลวรรณ ขุนไพชิต, 2550 หน้า 141-142( แต่ไม่ว่าอย่างไร
การที่หลักสูตรจะถูกพัฒนาขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ เรื่อง เช่น นโยบายของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน 
รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาด้วยจะต้องมีความพร้อมในด้านของความรู้ความสามารถที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตรรวมทั้งส่งผลต่อการทวางาน คุณตรรม จริยตรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทวาให้ผู้วิจัยเห็นความสวาคัญของการประเมินหลักสูตร อีกทั้งหลั กสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ พ  .ศ  .6552  และได้มีการนวา
หลักสูตรไปใช้เป็นระยะเวลา 5  ปี  แล้ว ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะประเมินผลการใช้หลักสูตรเพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตรในระหว่างดวาเนินการใช้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษาสร้างความเชื่อมั่นว่าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1  . เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง  พุทตศักราช 6552)  
6  . เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิป (CIPP Model ) ( Stufflebeam, 2008) 
ในส่วนของรูปแบบการประเมินในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การประเมินบริบท (Context evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดล้อมและความต้องการที่จะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการ
วางนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการนั้น ๆ 

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  (Input evaluation) คือ การประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เป็นตัวทวาให้เกิดวิตีการที่จะนวามาใช้ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจว่าระบบโครงสร้างต่าง ๆ ของหลักสูตร  รวมทั้งวิตีการและการบริหารงานของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรจะใช้วิตีการใดท่ีเหมาะสมกว่า 

3. การประเมินกระบวนการ  (Process evaluation) คือ การประเมินกระบวนการของหลักสูตรใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
ดวาเนินการปฏิบัติตามวิตีการที่กวาหนดไว้ 

4. การประเมินผลผลิต  (Product evaluation) คือ การประเมินผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรใน
วิตีการและแนวทางดวาเนินการสอนตามท่ีได้ตัดสินใจแล้ว เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อบกพร่องของการวาง
แผนการบริหารหลักสูตรและการนวาหลักสูตรไปใช้เพ่ือดูว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และเมื่อ
ดวาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วต้องทวาการประเมินในกระบวนการเช่นนี้อีกเพ่ือให้ได้ หลักสูตรที่มี
ประสิทติภาพมากที่สุด 

ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบการประเมินแบบซิปป์เป็นลักษณะการประเมินซึ่งไม่เน้นตัดสินคุณค่า ผู้เข้าร่วม
การศึกษาจะมีความคิดเห็นในเชิงบวกหรือลบก็ได้ การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ถือว่ามีความทันสมัยกว่าการ
ประเมินหลักสูตรในรูปแบบอ่ืน ๆ เพราะสามารถที่จะให้แนวทางกับผู้ประเมินว่าควรตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับ
หลักสูตร เช่น จะยุติ จะปรับปรุงหรือพัฒนา เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป )CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม( 

Stufflebeam, 2008) มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินการใช้หลักสูตรซึ่งแนวคิดดังที่กล่าวมา สรุปได้ดังภาพ 
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               ผู้ให้ข้อมูล                                                              ตัวแปรที่ศึกษา 
- อาจารย์ผู้สอน 
- นักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การประเมินการใช้หลักสูตรประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุงพุทตศักราช 2556) ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้วิตีวิจัยเชิงสวารวจ )Survey Research) โดยมีการดวาเนินการตามลวาดับ คือ 1) ประชากรและหน่วย
วิเคราะห์ในการวิจัย 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 
1  . ประชากร  การประเมินการใช้หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (หลักสูตรปรับปรุงพุทตศักราช  6552  ) ครั้งนี้ได้
กวาหนดกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็น 6 กลุ่ม คือ 

1.1 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ปีการศึกษา 6526 จวานวน 2 คน 

1.6 นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนคร ซึ่งกวาลั งศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 6526 
จวานวน 44 คน ปีการศึกษา 6526 

6. หน่วยวิเคราะห์ หน่วยที่ผู้วิจัยนวามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมของการใช้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 6552( ครั้งนี้ คือ บุคคล 

 
 
 

การประเมินการใช้หลักสูตรใน 4 ด้าน  
1. บริบท )Context) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของหลักสูตร 
จุดประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหาสาระ 
2. ปัจจัยเบื้องต้น )input) กี่ยวกับความพร้อมอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
3. กระบวนการ )process) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
4. ผลผลิต )product) เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
ด้านความรู้  ความสามารถทางวิชาการ ด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อทักษะในการปฏิบัติงาน และด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ )คุณตรรม จริยตรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล )Checklist) แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า )Rating Scale) 5 ระดับ 

1. ศึกษาเอกสาร ตวารา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุงพุทตศักราช 2556) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินการใช้หลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพ่ือสร้างแบบสอบถามให้ข้อควาถามครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการประเมินตามโครงสร้างที่กวาหนดไว้ และตามกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่ม 
สวาหรับเกณฑ์กวาหนดค่าความสวาคัญของข้อควาถามในแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ตามแนวคิดมาตราวัดของลิเคิร์ท สเกล )Likert Scale) (Likert, 1967, pp. 90-95) และแต่ละ
ข้อกวาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

 ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
3. นวาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาแนะนวาให้ผู้ศึกษาทวาการปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด 3 ตอน ผู้ศึกษาได้ดวาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

ดังนี้ 
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ )Frequency) และหาค่าร้อยละ )Percentage) 
2. ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลการใช้หลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยประชากร )µ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง 2556) ผู้วิจัย
นวาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลวาดับดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าร้อยละ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
15 
45 

 
65.00 
85.55 

รวม 55 155 
สถานะ 
  นักศึกษา 
  อาจารย์ 

 
44 
2 

 
88.00 
16.55 

รวม 55 155 
อายุ 
  65 ปี 
  61 ปีขึ้นไป 

 
5 
39 

 
11.37 
88.23 

รวม 44 155 
ชั้นปีที่ 
  3 
  4 

 
18 
62 

 
45.95 
59.15 

รวม 44 155 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
5 
1 

 
83.33 
12.27 

รวม 6 100 
ประสบการณ์การทวางาน 
  1-5 ปี 
  มากกว่า 15 ปี 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 

 
จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จวานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 85.55 

เป็นนักศึกษาจวานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.55 อาจารย์ผู้สอน จวานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55 มี
ประสบการณ์ในด้านการสอน 1-5 ปี จวานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มี ประสบการณ์ในด้านการสอน 
มากกว่า 15 ปี จวานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จวานวน 5 คน  คิด
เป็นร้อยละ 83.33 ระดับปริญญาเอก จวานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.27 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง 
พุทตศักราช 6552( ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรศิลปศา
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สตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 6552( ของผู้ให้ข้อมูลโดยภาพรวม 

 
 µ ơ ระดับ 
1. ด้านบริบท )Context( 3.95 .53 มาก 
6. ด้านปัจจัยเบื้องต้น )Input( 3.83 .55 มาก 
3. ด้านกระบวนการ )Process( 3.85 .57 มาก 
4. ด้านผลผลิต )Product( 3.85 .53 มาก 

รวม 3.87 0.55 มาก 
 

จากตาราง พบว่าโดยภาพรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 
2556) ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก )µ = 3.87) ทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบริบท )Context) (µ = 3.95) รองลงมาคือด้านกระบวนการ )Process) (µ = 3.85) 
ด้านผลผลิต )Product) (µ = 3.85) และด้านปัจจัยเบื้องต้น )Input) (µ = 3.83) ตามลวาดับ 

ตอนที่ 3 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 
2556) ทั้ง 4 ด้าน 

1. ด้านบริบท ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอยู่เสมอให้สอดคล้องรับกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในยุคของโลกดิจิทัลที่ถูกควบคุมโดยข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรจึงควรเน้นศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเป็นสวาคัญ
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และหาผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์ หรือวิทยากรที่ชวานาญด้านเทคโนโลยีโดยตรงมาเป็นผู้สอนหรือผู้ให้
ความรู้เกี่ยวกับในด้านนี้ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสาขาวิชาจะได้มีผลงานหรือคุณลักษณะของนักศึกษาที่จบไปว่า
สอดคล้องกับแรงงานตลาดและเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 

3. ด้านกระบวนการ ควรมีการเพ่ิมหรือแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นในรูปแบบของการฝึก
ปฏิบัติจริง ลงพ้ืนที่จริงหรือแม้กระทั่งออกไปดูงานตามนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขารวมทั้งจัดกิจกรรม
ออกไปพัฒนาห้องสมุด จัดกิจกรรมตามโรงเรียนและมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายภายในห้องเรียนที่
สามารถหลุดจากการนั่งเรียนแบบฟังบรรยายเรียนทฤษฎีแต่ไม่เคยเห็นของจริงหรือได้สัมผัสประสบการณ์
โดยตรง 

4. ด้านผลผลิต นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ เนื่องจากที่ค่าความเฉลี่ยหัวข้อนี้ที่มี
น้อยที่สุดนั้นจะยิ่งสอดคล้องกับด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้นเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้น
โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลไปแล้วเครื่องมือสื่อโสตทัศน์บางชนิดจึงไม่ได้นวามาปฏิบัติในการทวางาน หรือมีการผลิตให้
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คนรุ่นหลังได้เห็นและรู้จักกัน ส่งผลให้เครื่องมือเหล่าได้เริ่มจางหายและสาปสูญไปแต่ก็ถูกพัฒนามาอยู่ใน
รูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อวานวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านที่เป็นสื่อโสตทัศน์ได้อย่างสมบูรณ ์
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 2556) 
พบว่า โดยภาพรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร )หลักสูตรปรับปรุง พุทตศักราช 2556) ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือด้าน
บริบท )Context) รองลงมาคือด้านกระบวนการ )Process) ด้านผลผลิต )Product) และด้านปัจจัยเบื้องต้น 
)Input) ตามลวาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักสูตรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย จวานวนหลักสูตรตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม เนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนอุทิศตน เอาใจใส่การ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสวียน เจนเขว้า และคณะ )2554) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พุทตศักราช 2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบว่าด้านความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา
ของหลักสูตร ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบริบท พบว่ารายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสาขาวิชาให้ความสวาคัญของการปรับรายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะมีการปรับ
ควาอติบายรายวิชาให้เหมาะกับสภาพการเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนและเหมาะสม 
มีการบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรที่ดีส่งผลให้การดวาเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทติภาพ ประกอบกับ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
กล่าวคือ เนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านหลักสูตร กระบวนการวิจัย การพัฒนา คุณตรรมจริยตรรมวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ โอลิวา )Oliva, 2009, p. 6) ซาเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส )Saylor Alexander & 
Lewis, 1981, p. 8) โบแชมป์ )Beauchamp, 1981) ทาบา )Taba, 1962, 10) ตวารง บัวศรี )2532, หน้า 240) 
สงัด อุทรานันท์ )2532, หน้า 34) และกาญจนา คุณารักษ์ )2543, หน้า 38) ได้กล่าวถึงในทวานองเดียวกันว่า
แผนหรือแผนการเรียนรู้ )Plan for Learning) โครงการหรือมวลประสบการณ์ที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้มีการออกแบบหลากหลายแต่มีองค์ประกอบหลักที่ไม่แตกต่างกัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติที่จวาเป็นต่อการดวารงชีวิตนวาความรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และสอดคล้องกับสุนีย์ ภู่พันตุ์ )2546, หน้า 16) ที่กล่าวว่าหลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้างความ
เจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียนและเป็นเครื่องชี้ให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคต 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก มีแหล่งสืบค้นแสวงหาความรู้ที่
ตอบสนองต่อการสืบค้นหาความรู้ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอ้ือและสนับสนุนผู้เรียนและตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาการเรียนรู้มีความสะดวกในการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนวามาประกอบการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน สภาพห้องเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบุคลากรภายนอก )วิทยากร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ( เข้ามาร่วมในระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนการคิด และมีหน่วยงานองค์กรจาก
ภายนอกให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนการวิจัย ดูแลเอา
ใจใส่ ติดตามในการทวาวิทยานิพนต์ดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสาขาวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อ
วัสดุทรัพยากรการเรียนรู้ หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์  

3. ด้านกระบวนการ ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนได้รับควาแนะนวาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในประเด็นที่สวาคัญทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ได้รับการกระตุ้น
ให้กล้าซักถามเพ่ือพัฒนาความรู้ในชั้นเรียนอาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันต์ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสาขาวิชา
และผู้สอนให้ความสวาคัญกับการนวาหลักสูตรไปใช้โดยพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอนตามโครงสร้างและ
จุดมุ่งหมายที่กวาหนดไว้ มีการประชุมสาขาวิชาเพ่ือขับเคลื่อนการนวาหลักสูตรไปใช้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า
การนวาหลักสูตรไปใช้เป็นองค์ประกอบที่สวาคัญยิ่งของหลักสูตร เป็นการนวาหลักสูตรไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กวาหนดไว้ 

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความรู้ทาง
วิชาการและทักษะการทวางานพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดวาเนินงานด้านบริการ นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ที่เรียน ส่วนในประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า นักศึกษามีคุณตรรม 
จริยตรรม นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
หน้าที่ นักศึกษามีทักษะเฉพาะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษารู้จักค้นคว้า 
และแก้ปัญหาในการทวางานตามหลักวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตคือคุณภาพของนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่ย้อน
ไปสู่กระบวนการใช้หลักสูตรตั้งแต่ต้นคือบริบท ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการที่ต้องสอดรับกันอย่าง
เหมาะสม เพราะแม้จะมีด้านบริบทหรือการวางแผนกวาหนดโครงสร้างและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้อย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์ ภู่พันต์ )2546, หน้า 258) กล่าวว่าการประเมินผลหลักสูตรเป็นสิ่งสวาคัญและจวาเป็น
อย่างยิ่งที่จะทวาให้เราทราบถึงคุณภาพและประสิทติภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัด
การศึกษา การใช้หรือพัฒนาหลักสูตรต้องอาศัยผลจากการประเมินผลเป็นสิ่งสวาคัญ นอกจากนี้นักศึกษา
ประเมินตนเองด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาและความสัมพันต์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด 
ส่วนมิติของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตประเมินด้านความสามารถทั่วไปสูงสุดรองลงมาคือ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ อันดับสุดท้าย คือความสามารถด้านภาษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พันพันต์ ปิลกศิริ และพิมพ์รวาไพ เปรมสมิทติ์ )2556) เห็นว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ตวาแหน่งงานบรรณารักษ์ที่ผู้บริหารคาดหวังคือการมีจิตบริการ อาจเป็นเพราะเป้าหมายสวาคัญของวิชาชีพ
บรรณารักษ์คือการให้บริการผู้ใช้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Piyasuda Tanloet and Kulthida Tuamsuk 
(2011) ที่ระบุว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลเรื่องจิตบริการเป็นสมรรถนะที่สวาคัญสวาหรับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า ส่วนจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ )2555) เห็นว่าคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เป็นจริงและที่ผู้ ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังมีความแตกต่างกัน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ ใช้
มหาบัณฑิตคาดหวังสูงกว่าคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเป็นจริง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยทวาให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ด้านบริบท 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
2. ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน เช่น เพ่ิม

วิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
1. อาจารย์ควรปรับปรุงทัศนคติ เช่น มองโลกในแง่บวก รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนให้มี

ความเข้าใจง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 
2. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้มากขึ้นเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

ระบบสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ เช่น ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ เพ่ือความทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. ควรมีการจัดหาและดูแลสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุฝึก เช่น อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ 
หนังสือคู่มือ ให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร 

ด้านกระบวนการและปัจจัยน าเข้า 
1. อาจารย์ผู้สอนควรมีหลักการในการประเมินและวัดผลในแต่ละวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันควร

ใช้วิตีการวัดผลหลายวิตีประกอบกันเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะและความมุ่งหมายของแต่ละวิชา ไม่ควรวัด
เฉพาะความจวาและเนื้อหาควรมุ่งวัดให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

2. ควรมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และหา
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์ หรือวิทยากรที่ชวานาญด้านเทคโนโลยีโดยตรงมาเป็นผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับใน
ด้านนี้ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรจะได้มีผลงานหรือคุณลักษณะของนักศึกษาที่จบไปว่าสอดคล้องกับแรงงาน
ตลาดและเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งการติดตาม

และนวามาประเมินผลของหลักสูตรได้มากยิ่งขึ้น เช่น บัณฑิตที่สวาเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น 

2. ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและพฤติกรรมป้องกันยาเสพ

ติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มีจ านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (T-test)  ทดสอบความแปรปวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
และถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายู่จะทดสอบด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)       

ผลวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับความรู้จากสื่อ 3 ล าดับ คือ สื่ออินเตอร์เน็ต  บุคคลใกล้ชิด เพ่ือน/อาจารย์/
ผู้ปกครอง และ วิทยุ/โทรทัศน์ และรู้จักยาเสพติดมากที่สุด 3 ล าดับ คือ ยาบ้า กัญชาและกระท่อม ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากไม่เคยถูกชักชวนให้ลองยาเสพติดและไม่ทราบว่าเพื่อนของตนเองนั้นเสพยาเสพติด โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนหนึ่งที่รู้ว่าเพื่อนบางคนเสพยาเสพติดและทราบว่าวิธีการกินเป็นวิธีการเสพยาเสพติดที่เพ่ือนใช้
กันมากที่สุด และสาเหตุที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งติดยาเสพติดมากที่สุดคือ การอยากลอง โดยมีความ
คิดเห็นว่ายาเสพติดมีผลกระทบต่อตนเองมากที่สุด 

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี
ระดับพฤติกรรมที่มีต่อการป้องกันยาเสพติดในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดจึงท าให้นักศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ นักศึกษาจะปฏิเสธทันทีเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ไปเสพยาเสพติด นักศึกษามีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธ
จากยาเสพติด นักศึกษามีความระมัดระวังเวลาเจอคนแปลกหน้า เมื่อนักศึกษาเครียดจะใช้วิธีอ่ืนแทนการเสพ
ยา นักศึกษาจะเลือกคบเพื่อนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาหลีกเลี่ยงต่อการ
ใช้ยาเสพติด เช่น เที่ยวกลางคืน 

 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด, พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the understanding and defensive behavior of 
drug abuse of the students of Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunantha 
University. The sample that has been participated in this research is the registered student of 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunantha University in the year of 2018. There 
are 400 participants who participate in this research. The data that has been used in this 
research came from the survey questionnaire. The statistic method that has been use for 
analysis purpose are percentage of frequency, mean standard deviation, T-test, One-way ANOVA, 
and LSD (Least Significant Difference). The result found that;  

1. Most of the participants gain the knowledge of drugs abuse through internet, close 
related relationship (friend, family and teacher), and broadcast media. The most known drugs 
are Amphetamine, Marijuana, and Kratom. In addition, the research found that most of the 
participants never been convinced to try any of the mentioned drugs and do not know that 
their closed related are in the use of any kind of drugs. However, there are some of the 
participants who know that the use of drugs are existing among their closed related and the most 
popular way of drug consumption is by drinking. The reason that mostly cause the consumption 
of drug among the participants is because they want to try and know the effect of the drug. 

2. The result of this research shows that most of the participants has an excellent level 
of drug defensive behavior which can be divided in to 3 level (Highest, middle, lowest). 
According to the result, the participant has great knowledge of drug abuse so that they decided 
not to get involved. This sequence belongs to the highest mean. Following by the middle which 
include many sequences. Firstly, the participant will deny immediately when they get convinced 
to try any kind of drug. Secondly, the participant has a defensive procedure to protect 
themselves from the drug. Thirdly, the participant always be careful when they get to meet a 
stranger. Fourthly, the participant has an alternative way to decrease their stress. Lastly, the 
participant choose to hang out with the friend who does not have a potential to get involve 
with any kind of drug. In addition, the lowest mean consist of one sequence. The participant 
choose to avoid the risk of potential to get involve with any kind of drug. 
Keywords : Understanding of drug abuse, Drug defensive behavior 
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บทน า 
ปัญหายาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนาน โดยมีการแพร่ระบาดและขยายไปทั่ว

ภูมิภาคของประเทศมากข้ึน ซึงนับเป็นปัญหาที่ทุกภูมิภาคพบเจอและต้องให้ความส าคัญ จึงต้องการให้ทุกภาค
ส่วนเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกประจ าปี 2018  ได้ระบุว่า   
มีผู้ติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 65% ระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2017 ซึ่งเป็นระดับที่มากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้ 
และได้มีการระบุไว้ว่ากัญชา ยาบ้า พืชกระท่อม ไอซ์ เฮโรอีน เป็นสารเสพติดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จาก
สถิติพบว่ามีประชากรโลกอายุระหว่าง 15-64 ปี ราว 275 ล้านคน ใช้ยาเสพติดเป็นจ านวนมาก และมี
ผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดเกือบ 5 แสนคน ซึ่ง UNODC เชื่อว่าตัวเลขจริง ๆ อาจมากกว่านั้น (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) โดยพื้นที่ที่มียาเสพติดระบาดมากที่สุดก็คงเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปทั้ง
จังหวัดที่ใกล้เคียง อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม (ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด” สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย, 2560) เนื่องจากเป็นแหล่งที่ท าการพักยาเสพติดและ
พร้อมที่จะน ายาเสพติดนั้นไปแพร่ระบาดยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ และในรายงานนั้นยังระบุอีกว่าพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่จ านวนมาก พบว่า ร้อยละ 17.8 ซึ่งกลุ่มผู้เสพนั้นจะอยู่ในช่วงอายุ
ตั้งแต่กลุ่มอายุ 20 ปี ถึง 25 ปี กลุ่มรองลงมาคือกลุ่มอายุ 15 ปี ถึง 19 ปี และได้มีการพบว่า นักศึกษา จ านวน
5,365,942 คนทั่วประเทศ มีนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง 663 , 290 คน (บทความเชิงวิชาการ:
วัยรุ่นกับยาเสพติด, 2553) นั่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีโอกาสจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เนื่องจากนักศึกษาที่ก าลังอยู่ในวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ด าเนินชีวิตอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อ เป็นช่วงวัยที่มี
ความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง ต้องการสร้างตัวตนเพ่ือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างรวมไปถึง
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องของยาเสพ นักศึกษาเป็นช่วงวัยที่ก าลังจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยตนเองท าให้มีปัญหา
หลาย ๆอย่างเข้ามาในชีวิต เช่น ทั้งเรื่องเรียน เรื่องครอบครัว เรื่องเพ่ือน เรื่องแฟน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดความเครียดและไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอาจจะน าไปสู่การแก้ปัญหาในทางที่ผิด เช่น นักศึกษายัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดดีนักและยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้
อาจจะท าให้นักศึกษาตกเป็นทาสของยาเสพติด  

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้มีวิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่ามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาก
น้อยเพียงใดและในขณะเดียวกันเพ่ือทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดได้หรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามามีผลกระทบต่อนักศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ปัจจัยสวนบุคคลของนักศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด 
สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร (2544: 2-4) ได้อธิบายว่า ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใด ๆที่ได้จาก

ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น เมื่อเสพหรือการรับสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกิน 
สูบ ฉีด ดม เป็นต้น เมื่อเสพยาเสพติดเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อผู้เสพดังนี้ 

1. ท าให้ผู้ที่เสพยาเสพติดจ าเป็นจะต้องใช้ยาเป็นจ านวนที่มากขึ้น เพ่ือส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้ที่เสพยาเสพติดเท่าเดิม ที่เป็นเช่นนี้เพราะร่างกายของมนุษย์นั้นได้รับสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อสมองเข้าไปในระยะ
เวลานาน ร่างกายจะเกิดอาการดื้อยา จึงท าให้ฤทธิ์ของสารเคมีนั้นมีผลต่อสมองลดลง ในขณะที่ฤทธิ์ของยา
เสพติดที่มีต่อสมองลดลง แต่ผู้ที่เสพยาเสพติดต้องการผลเท่าเดิมเขาจึงจ าเป็นจะต้องเพ่ิมปริมาณยาเสพติด
มากขึ้น 

2. เมื่อต้องการจะหยุดเสพยาเสพติดจะมีอาการทางร่างกายและจิตใจเกิดขึ้น เรียกว่า อาการคนขาด
ยาซึ่งอาการขาดยาของยาเสพติดแต่ละชนิดนั้นจะมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกันไป อาการขาดยานี้เป็น
อีกสาเหตุที่ท าให้คนที่อยากจะเลิกยาเสพติดไม่สามารถเลิกได้  

3. ผู้ที่ติดยาเสพติดมีความต้องการที่จะเลิกยาเสพติดอยู่บ่อยครั้ง แต่มักจะไม่ส าเร็จหรือบางคนนั้นเลิก
เสพไปแล้วแต่ก็มักจะกลับมาเสพใหม่อีกครั้ง เนื่องจากยาเสพติดมีอิทธิพลต่อสมองของผู้ที่เสพอย่างมาก 

4. ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นมักจะเสียเวลาไปกับพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงกับยาเสพติดนั้น  ๆ ผู้ที่ติดยาเสพติด
บางรายอาจเสียเวลาไปกับการเสาะหายาเสพติด 

5. ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านอาชีพการงาน 
ด้านครอบครัว เพราะชีวิตส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับเรื่องยาเสพติด 

ประเภทของยาเสพติด  
ส่วนวิชาด้านยาเสพติด ส านักพัฒนาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2553 : 8-9) ได้แบ่งประเภทของยาเสพติดไว้ ดังนี้ 
1. แบ่งได้ตามแหล่งที่เกิด ได้แก่  

1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นมาจากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น 
กระท่อม และ กัญชา  

1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากการสังเคราะห์ของ
สารเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน 

2. แบ่งตามคุณสมบัติของสิ่งเสพติดทางด้านการแพทย์จัดให้ยาและสารเคมีมีอีกหลายชนิดเป็นสิ่ง   
เสพติดให้โทษโดยแบ่งตามคุณสมบัติของสิ่งเสพติดได้ 5 ประเภท คือ 

จ าพวกที่ 1 ฝิ่นหรือสารที่มีส่วนประกอบของฝิ่น เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เพธีดีน ไฟแซฟโตน เป็นต้น 
จ าพวกที่ 2 ยานอนหลับชนิดต่าง ๆ เช่น ฟีโนบาร์บิตาล เซโคนัลโบรไมด์ พาราไฮด์ เป็นต้น 
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จ าพวกที่ 3 ยากล่อมประสาท เช่น ไดอะซีเฟม และเมโปรดาเมต เป็นต้น 
จ าพวกที่ 4 ยากระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน โคเคอีน และใบกระท่อม เป็นต้น 
จ าพวกที่ 5 ยาที่ท าให้ประสาทหลอน เช่น กัญชา L.S.D. , D.M.T. , S.T.P. และพวกเห็ดชนิดต่าง ๆ 
สาเหตุการติดยาเสพติด 
สันชัย  วสุนธรา, 2547: 10-13 สาเหตุของการติดยาเสพติดไว้ 4 สาเหตุ ดังนี้ 
1) อยากทดลอง มีการลองผิดลองถูก เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอยากลองสิ่งที่แปลกใหม่ อยากรู้

อยากลองมีประสบการณ์การกับสิ่งต้องห้ามยิ่งถูกห้ามมากเท่าไหร่ก็อยากจะทอดลองมากเท่านั้นซึ่งเป็นนิสัย
ของมนุษย์ส่วนใหญ่  

2) ความคึกคะนอง วัยรุ่นมักจะเป็นวัยที่มีความคึกคะนอง ชอบอวดเก่ง คนพวกนี้อาจจะชอบแสดง
ความเก่งกล้าต่อกลุ่มเพ่ือนเพื่อให้กลุ่มเพ่ือนนั้นเกรงกลัว 

3) การชักชวนของคนอ่ืน การชักวนนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทางโฆษณา จาก
อินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มผู้ขายนั้นก็จะพูดชักชวนว่ายาเสพติดนั้นมีสรรพคุณสารพัด  

สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง ปัจจุบันมีผู้ขายสินค้าประเภท อาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม ได้น า
สารเสพติดนั้นลงมาผสมกับสินค้าที่จะขาย เพ่ือให้ผู้ที่มาซื้อสินค้าพอรับประทานไปก็จะติดรสชาติของสินค้า
และภายหลังก็อาจจะกลับมาซื้อสินค้าร้านตน  

ผลกระทบจากการเสพยาเสพติด 
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 2544 ผลกระทบต่อผู้ที่เสพยาเสพติด จะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่ง

ฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นจะเข้าไปถึงระบบประสาทและต่อระบบอ่ืน ๆของร่างกายด้วย ท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม 
ร่างกายผอมซีด อ่อนแรง สมองเสื่อม หรืออาจปวดเป็นโรคระบบต่าง ๆที่ยาเสพติดสามารถออกไปฤทธิ์ เช่น 
โรคปอด โรคทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ เป็นต้น และส่งผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง มี
ความผิดปกติจากการสื่อสารในสมอง และรวมไปถึงการท าร้ายตนเองและการท าร้ายผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังท าให้
เกอดการเสียทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการก่ออาชญากรรม ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ หรือการฆ่า เพ่ือที่จะท า
ให้มีเงินมาซื้อยาเสพติด ผลกระทบต่อครอบครัว ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของครอบครัว ผู้ที่เสพยาเสพติดจะไร้
ความรับผิดชอบ  

สมิต วัฒนธัญญกรรม, 2544:22 ผลกระทบต่อสังคมที่เป็นปัญหาที่พบกันอยู่อย่างบ่อยครั้ง คือการ 
ก่ออาชญากรรม เช่น การปล้น การจี้ การชิงทรัพย์และการท าร้ายผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นที่รังเกียจของสังนี้งคม  

2. แนวคิดพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปิ่นโค (2540:12) ได้อธิบายไว้ว่า การป้องกันยาเสพติดควรที่จะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องของยาเสพติด โทษพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติด และการที่จะป้องกัน
ยาเสพติดได้นั้นควรจะต้องรู้จักการปฏิเสธก็จะสามารถท าให้ตนเองนั้นไม่เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับเสพติดและ
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่จะท าให้ตนเองปลอดภัยจากยาเสพติด  

2.1 การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สมจิตต์ วงศ์ปา (2546:97-99) ได้อธิบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่ศึกษา

ไว้ ดังนี้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะมีทั้งปัญหาของยาเสพติด ปัญหาของ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1748 

ครอบครัว และปัญหาของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาบางอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้แต่บางปัญหาก็ไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงต้องจ าเป็นที่จะมีการประเมินลักษณะของปัญหาและมี
ก าหนดแผนเพื่อที่จะด าเนินการให้ยาเสพติดนั้นลดลงหรือหมดออกไปจากสังคมไทย 

2.2 วิธีป้องกันตนเองจากการติดสารเสพติด  
นายแพทย์ สมภพ เรืองตระกูล( 2543:173-175) วิธีป้องกันตนเองจากการติดสารเสพติด 5

ประการ 
1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน ให้เด็กนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับฤทธิ์ของสาร 

อาการเสพติดอันตรายและพิษขงสารตลอดจนวิธีการแพร่ระบาดเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ร้ายแรงและเป็น
อันตรายอย่างยิ่งของสารเสพติดชนิด เมื่อเด็กเกิดความกลัวต่อพิษภัยดังกล่าว โอกาสที่เด็กจะหันไปเสพยาเสพ
ติดก็อาจจะน้อยลง  

2) ให้เด็กได้มีการพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความนึกคิด การเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และความนึกคิดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีแรงจูงใจที่จะไม่เสพยาเสพติด  

3) สร้างภูคุ้มกันให้นักเรียนต้านยาเสพติดเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมมีส่วนท าให้เด็กเสพสาร  
4) ฝึกทักษะการต่อต้านยาเสพติด การฝึกทักษะให้เด็กเกี่ยวกับวิธีการต่อต้านยาเสพติด 

ปรากฏว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การลงมือท าจริง 
5) ให้เด็กนักเรียนได้ออกก าลังกายที่มีลักษณะบางอย่างเพ่ือเป็นการคลายเครียด  

2.3) การป้องกันและแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปริญญา มีเพียร (2552 : 5) ได้สรุปการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 

1. การป้องกันยาเสพติด คือ การอบรมชี้แนะประชาชนให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ชุมชน ในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเข้าร่วมการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันป้องกันปัญหายาเสพติดหรือร่วมมือกับ
ต ารวจในการสอดส่องดูแลชุมชนให้ปราศจากยาเสพติด 

2. การเผยแพร่ข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด คือการติดตามข่าวสาร การรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การร่วมสืบหาข่าว ชี้เบาะแสเกี่ยวกับแหล่งผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดและแจ้งให้ต ารวจ
ทราบ การร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของยาเสพติด 

3. การปราบปรามยาเสพติด คือ การอ านวยความสะดวกในการด าเนินการสืบหาเยาะแส
และปราบปรามยาเสพติดร่วมกับต ารวจอย่างจริงจัง การสนับสนุนให้ต ารวจใช้มาตรการที่เด็ดขาดปราบรามผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือผู้เสพยาเสพติด 

4. การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด คือ การแนะน าให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาตาม
สถานพยาบาลต่าง ๆ ชักชวนและสนับสนุนให้ผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชนได้เข้ารับการบ าบัดเพ่ือให้ผู้ที่ติดยาเสพ
ติดได้เลิกจากการติดยาเสพติดและยังสามารถช่วยให้ผู้ที่ติดยาเสพติดได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

3. แนวคิดการปฏิเสธ 
รัตนา ดอกแก้ว 2539:30 ได้อธิบายไว้ว่า ทักษะการปฏิเสธเป็นสิทธิของทุกคนและสามารถกระท าได้

โดยไม่ต้องนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย ซึ่งจะท าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย ถ้าหากการปฏิเสธสิ่ง
เหล่านี้ได้ส าเร็จอาจจะส่งผลให้พฤติกรรมของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปได้  
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จตุภูมิ แจ่มหม้อ ได้กล่าวว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันบางคนคงเคยถูกชักชวนให้เสพยา ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่น
หรือวัยเรียน ซึ่งอยู่ในวัยคึกคะนอง ชอบทดลองจะส่งผลเสียร้ายแรงทั้งต่อตัวเองและความรู้สึกของพ่อแม่ ทาง
ที่ดีควรรู้จักปฏิเสธยาเสพติด ซึ่งวิธีการปฏิเสธมีหลายวิธีง่ายดังนี้ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่พบ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ร าไพ ไชยพาลี (2546:89-90) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต่อยาเสพติดและการป้องกันตนเองจาก

ยาเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
ประถมศึกษา อ าเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ว่า นักเรียนระดับมัธยมตอนต้นมีเจตคติต่อยาเสพติดโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านสังคม และด้านกฎหมาย 
ส่วนด้านของการป้องกันตนเองพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด
โดยรวมอยู่ในระดับป้องกันดีมาก โดยนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมป้องกันตนเองมากกว่านักเรี ยนชาย ส่วน
นักเรียนที่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดาและนักเรียนที่ได้พักอาศัยอยู่กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่บิดามารดามีพฤติกรรม
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดโดยรวมอยู่ในระดับป้องกันดีมาก และเมื่อน ามาเปรียบเทียบระดับเจตคติต่อยา
เสพติดและพฤติกรรมป้องตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนเพศต่างกันซึ่งพบว่า นักเรียนหญิงมีเจตคติต่อยา
เสพติดและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดอยู่ในระดับที่ถูกต้องมากกว่านักเรียนชาย ดังนั้น นักเรียน
หญิงจึงมีความรู้ ความเข้าใจและมีความเชื่อในโทษของยาเสพติดมากกว่านักเรียนชาย 

เจริญ แฉพิมาย (บทคัดย่อ:2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยนั้นเป็นนักศึกษา
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและการศึกษาพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผลวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพ
ติดพบว่า ผู้ที่ท าการตอบแบบสอบถามนั้นได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดยได้รับจากสื่อ 3ล าดับที่มากที่สุด 
คือ สื่อวิทยุ , สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ สื่อหนังสื่อพิมพ์ และผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักกับยาเสพชนิดไหน
มากที่สุด 3 ล าดับ คือ ยาบ้า กัญชาและใบกระท่อม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าชุมชนและที่พักอาศัยมี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งจากผลวิจัยนั้นพบว่า ยาบ้า กัญ และกระท่อม เป็นยาเสพติดแพร่ระบาดอยู่
ในชุมชนมากที่สุด ส่วนผลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดนั้น พบว่า ผู้ที่ท าแบบสอบถาม
ส่วนมากมีระดับพฤติกรรมที่มีต่อการป้องกันยาเสพติดในภามรวมอยู่ในระดับป้องกันดีมาก นักศึกษาสามารถ
ใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด นักศึกษากลัวว่าถ้าเสพยาเสพติดจะท าให้โดนเจ้าหน้าที่จับและพร้อมที่จะ
ปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนชักชวนให้ทดลงเสพยาเสพติด 

นาตยา เฮ้าประมงค์ (บทคัดย่อ:2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปฏิบัติงานการป้องกันยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดข่อนแก่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ต าแหน่งทางวิทยาฐานะความสอดคล้องของวิชาที่สอนกับสาขา
ที่ส าเร็จการศึกษา ว่ามีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่ศึกษาหรือไม่ ผลวิจัยพบว่า มีสภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 และการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.5 และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.7 เมื่อ
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พิจารณาระหว่างความสัมพันธ์ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ว่ามีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานที่ศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษาอายุราชการ แต่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางวิทยาฐานะความสอดคล้องของวิชาที่สอนกับสาขา 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องยาเสพติดและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งหมด 6, 221คน (สถิติจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนจากฝ่ายวิชาการ ในปี พ.ศ.2561) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ ร้อยละ5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติที่ใช้ในการท าวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) ได้ทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่
บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 สถานที่อยู่อาศัยจะอาศัยอยู่ห้องเช่า/หอพัก 
จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 ปัจจุบันอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่คนเดียว/แฟน จ านวน 153 คิดเป็นร้อยละ 
38.3 และ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 3,501 บาท จ านวน 330 คิดเป็นร้อยละ 82.5  

ตอนที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่านักศึกษาส่วนมากได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดทุกท่าน 
จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 นักศึกษาส่วนมากรับความรู้เรื่องยาเสพติดจากสื่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 
390 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 นักศึกษาส่วนมากจะรู้จักยาบ้าและกัญชา จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองยาเสพติด จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และไม่ทราบว่า 
เพ่ือนติดยาเสพติด จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 นักศึกษาไม่ทราบวิธีการ เสพยาเสพติดของเพ่ือน 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 นักศึกษาเข้าใจว่า สาเหตุของการเสพยาเสพติดมาจากการอยากลอง 
จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการเสพยาเสพติดมีผลกระทบต่อ
ครอบครัว จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
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ตอนที่ 3 ระดับพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับแรกคือ
นักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดจึงท าให้นักศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือ 
นักศึกษาจะปฏิเสธทันทีเม่ือเพ่ือนชักชวนให้ไปเสพยาเสพติด มีค่าเฉลี่ย 4.48 นักศึกษามีการป้องกันตนเองด้วย
การปฏิเสธจากยาเสพติด มีค่าเฉลี่ย 4.46 นักศึกษามีความระมัดระวังเวลาเจอคนแปลกหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.40 
เมื่อนักศึกษาเครียดจะใช้วิธีอ่ืนแทนการเสพยา มีค่าเฉลี่ย 4.38 นักศึกษาจะเลือกคบเพ่ือนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  มีค่าเฉลี่ย 3.95 และน้อยที่สุด คือ นักศึกษาหลีกเลี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด เช่น เที่ยวกลางคืนมี
ค่าเฉลี่ย 3.83  ตามล าดับ ดังตารางที ่1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม 

พฤติกรรมป้องกันยาเสพตดิ  ̅ 
ระดับการป้องกัน

ตนเอง S.D 
แปรผล ล าดับ 

1. นักศึกษาจะเลือกคบเพื่อนท่ีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.95 1.178 มาก 6 
2. นักศึกษามีการป้องกันตนเองดว้ยการปฏิเสธจากยา
เสพติด 

4.46 .745 มากที่สุด 3 

3. นักศึกษามีความระมัดระวังเวลาเจอคนแปลกหนา้ 4.40 .687 มากที่สุด 4 
4. นักศึกษาหลีกเลีย่งต่อการใช้ยาเสพติด เช่น เที่ยว
กลางคืน 

3.83 .898 มาก 7 

5. เมื่อนักศึกษาเครียดจะใช้วิธีอื่นแทนการเสพยา 4.38 .890 มากที่สุด 5 
6. นักศึกษาจะปฏิเสธทันทีเมื่อเพือ่นชักชวนให้ไปเสพยา
เสพติด 

4.48 .798 มากที่สุด 2 

7. นักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดจึงท าให้
นักศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 

4.51 .686 มากที่สุด 1 

รวม 4.28 .72452 มาก  
 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยา
เสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มี
พฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(2) จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .000 แสดงว่านักศึกษาที่มีชั้นปี
การศึกษาต่างกัน มพีฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(3) จ าแนกตามสภาพครอบครัว พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .003 แสดงว่านักศึกษาที่มีสภาพ
ครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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(4) จ าแนกตามสถานที่อยู่อาศัย พบว่า ค่า Sig.ในภาพรวมเท่ากับ .016 แสดงว่านักศึกษาที่มีสถานที่
อยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่   
ตั้งไว้ 

(5) จ าแนกตามปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร พบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ 0.118 แสดงว่านักศึกษาที่
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใครต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

(6) จ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนพบว่า ค่า Sig. ในภาพรวมเท่ากับ .003 แสดงว่านักศึกษาที่มีค่า
ใช้ต่ายต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมป้องกันยาเสพติด เพศ 
ชั้นปี

การศึกษา 
สภาพ

ครอบครัว 
สถานที่
อยู่อาศัย 

ปัจจุบัน
อาศัยอยู่
กับใคร 

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน 

1. พฤติกรรมป้องกันยาเสพติด .000 .000 .003 .016 0.118 .003 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1.นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

2.นักศึกษาท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
3.นักศึกษาท่ีมีสภาพครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

4.นักศึกษาท่ีมีสถานที่อยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

5.นักศึกษาท่ีปัจจุบันอาศัยอยู่กับใครต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดไม่
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6.นักศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 
 

อภิปรายผล 
พฤติกรรมการป้องกันตนองจากยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นักศึกษาส่วนมากให้
ความส าคัญกับเรื่องยาเสพติดและรู้โทษภัยอันตรายของยาเสพติด จึงเป็นผลท าให้นักศึกษารู้จักการป้องกัน
ตนเองและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษาส่วนมากรู้ดีว่าโทษของยาเสพติดเป็นเช่นไรและเมื่อติดยา
เสพติดไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจริญ แฉพิมาย ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า พ้ืนที่บริเวณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นพ้ืนที่ทีมียาเสพติด
ระบาดมากที่สุดและยังคงเป็นพ้ืนที่ของกรุงเทพแลปริมณฑล เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่พักยาและ
พร้อมที่จะกระจายาเสพติดไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงได้มี
การป้องกันรณรงค์เก่ียวกับเรื่องยาเสพติด จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและได้รับรู้โทษและอันตรายของยาเสพติดจึงส่งผลให้นักศึกษา
มารถท่ีจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อของพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด พบว่า 
1. นักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดจึงท าให้นักศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาราย

ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่า นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดจึง
ท าให้ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และ สมิต วัฒน
ธัญญกรรม กล่าวสรุปได้ว่า ทั้งสองแนวคิดนี้ได้อธิบายผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดไว้ในหลาย  ๆด้าน ดังนี้ 
ผลกระทบต่อตัวผู้เสพ ผลกระทบต่อครอบครัว และผลกระทบต่อสังคม จึงท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก
นึกคิดว่ายาเสพติดนั้นไม่ได้ส่งผลต่อตัวผู้เสพแต่ยังส่งผลปัจจัยด้านอ่ืนอีก นักศึกษาจึงมีความคิดที่จะไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมภพ เรืองตระกูล กล่าวสรุปได้ว่า ยาเสพติดแต่ละชนิดนั้นมี
โทษและอันตรายที่แตกต่างกันไป บางชนิดส่งผลให้ร่างกายและจิตใจทรุดโทรม จิตใจเพ้อฝัน แต่ยาเสพติดบาง
ชนิดถ้าตัวผู้เสพติดติดมันขนาดหนักและเมื่อตัวผู้เสพนั้นไม่ได้ท าการเสพส่งผลให้ถึงขั้นเกิดการคิดสั้นฆ่าตัวตาย 
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดท่ีส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกลัวและไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด 

2. นักศึกษาจะปฏิเสธทันทีเมื่อเพ่ือนชักชวนให้ไปเสพยาเสพติด โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นเพราะว่า นักศึกษารู้ถึงโทษภัยอันตรายของยาเสพติดแล้วจึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่อยาก
เข้าไปเกี่ยวข้องจึงเป็นเหตุผลที่นักศึกษาจะต้องท าการปฏิเสธ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของรัตนา ดอก
แก้ว กล่าวสรุปได้ว่า ทักษะการปฏิเสธเป็นสิทธิของทุกคนและสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องนึกถึงความรู้สึกของ
อีกฝ่าย ซึ่งจะท าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย ถ้าหากการปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ส าเร็จอาจจะส่งผลให้
พฤติกรรมของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปได้ และสอดคล้องกับแนวความคิดของจตุภูมิ แจ่มหม้อ กล่าวสรุปได้ว่า 
ในสภาพสังคมปัจจุบันบางคนคงเคยถูกชักชวนให้เสพยา ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยเรียน ซึ่งอยู่ในวัยคึกคะนอง 
ชอบทดลองจะส่งผลเสียร้ายแรงทั้งต่อตัวเองและความรู้สึกของพ่อแม่ ทางท่ีดีควรรู้จักปฏิเสธยาเสพติด 

3. นักศึกษามีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธจากยาเสพติด โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
เป็นเพราะว่า นักศึกษามีการป้องกันตนเองเพราะนักศึกษารับรู้ว่ายาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
และการป้องกันขั้นแรกคือ การรู้จักการปฏิเสธเมื่อมีกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มคนแปลกหน้าจะน ายาเสพติดมาให้เรา
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของจตุภูมิ แจ่มหม้อ กล่าวสรุปได้ว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันบางคนคง
เคยถูกชักชวนให้เสพยา ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยเรียน ซึ่งอยู่ในวัยคึกคะนอง ชอบทดลองจะส่งผลเสียร้ายแรงทั้ง
ต่อตัวเองและความรู้สึกของพ่อแม่ ทางท่ีดีควรรู้จักปฏิเสธยาเสพติด และนักศึกษาจะต้องรู้จักวิธีการปฏิเสธ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนว กรมอนามัย โดยหลักการปฏิเสธมี 4 ประการ การปฏิเสธด้วยความจริงใจและความเคารพ 
ควรจะต้องปฏิเสธด้วยความชัดเจนทั้งน้ าเสียง ค าพูด และท่าทาง ใช้ความรู้สึกเป็นข้อ อ้างประกอบเหตุผล 
เพราะ การมีแค่เหตุผลอาจจะท าให้ค าปฏิเสธมีข้อโต้แย้งกลับมา การขอความคิดเห็นจากอีกฝ่ายโดยที่ไม่เอา
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ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก และควรที่จะขอบคุณเมื่ออีกฝ่ายรับการปฏิเสธ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธที่ดี
เพราะได้ค านึงถึงความคิดขออีกฝ่ายเมื่อถูกเซ้าซี้  ไม่ควรน าค าพูดเหล่านั้นกกลับมาคิดมาก ควรยืนหยัดในการ
ปฏิเสธ และหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

4. นักศึกษามีความระมัดระวังเวลาเจอคนแปลกหน้า โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
เพราะว่า คนแปลกหน้าหรือบุคคลที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักอาจจะน าพายาเสพติดเข้ามาถึงตัวของ
นักศึกษาได้ จึงเป็นเหตุผลที่ท าไมนักศึกษาถึงมีความระมัดระวังเวลาเจอกับกลุ่มคนแปลกหน้า ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยอ่ืนและแนวความคิดอ่ืน 

5. เมื่อนักศึกษาเครียดจะใช้วิธีอ่ืนแทนการเสพยา โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
เพราะว่า นักศึกษาคิดว่ายาเสพติดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยส่งผลให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพ
ติดและหาวิธีการอ่ืนเพื่อจะเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับแนวความคิดของสมภพ เรืองตระกูล กล่าว
สรุปได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีหากิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เมื่อนักศึกษาเครียดนักศึกษาสามารถที่จะหา
กิจกรรมเพื่อท าให้ตัวเองผ่อนคลายท าให้ตัวนักศึกษาไม่เครียด จากแนวความคิดนี้ วิธีการท าให้ตนเองไม่เครียด
นั้น คือ การออกไปพักผ่อนกับครอบครัว ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว  

6. นักศึกษาจะเลือกคบเพ่ือนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะว่า กลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่อตัวนักศึกษามาก ในปัจจุบันนี้นักศึกษาส่วนมากอยากเป็นที่
ยอมรับของคนภายในกลุ่ม เห็นเพื่อนท าอะไรก็อยากท าตาม การเลือกคบเพ่ือนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราไม่รู้
ว่าเพ่ือนแต่ละคนมีลักษณะนิสัยที่แท้จริงเป็นยังไง บางคนอาจจะคบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ บางคนอาจจะ
ช่วยส่งเสริมเราในด้านต่าง ๆ การคบเพ่ือนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าเรา
รู้จักคบเพ่ือนที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นและแนวความคิดอ่ืน 

7. นักศึกษาหลีกเลี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด เช่น เที่ยวกลางคืน โดยพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก 
เป็นเพราะว่า การที่จะสามารถหลีกเลี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว ยาเสพติดมักจะแพร่ระบาดอยู่ตามสถานที่บันเทิง และวัยรุ่นในปัจจุบันชอบการสังสรรค์กับกลุ่ม
เพ่ือนเป็นประจ า อาจจะส่งผลให้ตัวนักศึกษาได้เจอกับกลุ่มคนที่เสพยาเสพติด นักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้อง
หลีกเลี่ยงให้ไกลจากคนกลุ่มนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการใช้ยาเสพติด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเชิงเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน 
เนื่องจากแต่ละสถานศึกษาจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สภาพปัญหาจึงมีความแตกต่างกัน 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ชุมชน สถานที่ศึกษา เพ่ือได้ทราบกระบวนการของการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เพ่ือป้องกันยาเสพติด” 
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2.  ควรมีข้อเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เข้าถึงปัญหาได้ดียิ่งข้ึน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยเรื่อง พฤตติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ท่านได้ให้ความเมตตาดูแลให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้และ
ช่วยในการตรวจสอบแก้ไขในการท าวิจัยเล่มนี้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งและถือเป็น
พระคุณอย่างยิ่งจึงมิอาจจะกล่าวค าอ่ืนได้นอกจาก “กราบของพระคุณ”อย่างสูง 

ขอขอบคุณ อาจารย์พัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ ที่ได้ให้ค าแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนใน
การศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้รวมไปถึงแนะน าในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและขอขอบคุณ ดร .บรรจงเศก ทรัพย์โสภา 
ที่ได้ให้ความรู้และค าปรึกษาในเรื่องของการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่
เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามซึ่งท าให้วิจัย
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้การสนับสนุนให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจใน
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จ ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าคุณค่าของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่บิดามารดา เด็ก เยาวชน ทั่วไป 

 

เอกสารอ้างอิง 
จตุภูมิ แจ่มหม้อ.วิธีปฎิเสธยาเสพติด ค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562, จาก http://www.cwkpy.ac.th/data 

_90399?fbclid=IwAR3uf4IHzur_8T-8UBRJENga2uWMsCI16UpVr2sm13ueoSxRD1EQDT 
vpNW8 
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พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาตยา เฮ้าประมงค์ (บทคัดย่อ:2550) สภาพปฏิบัติงานการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
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ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

นายแพทย์ สมภพ เรืองตระกูล.2543 ยาเสพติดมหันตภัยเงียบท่ีป้องกันได้   วิธีป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
ส านักพิมพ์ เรือนแก้วการพิมพ์,173-175. 

บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ .2544 การป้องกันยาเสพติด ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก 
http//:dusithost.dusit.ac.th/sci_instrument/scil/drug17.html 

ปิ่นโค. (2540) ประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยม
ปีท่ี1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

http://www.cwkpy.ac.th/data_90399?fbclid=IwAR3uf4IHzur_8T-8UBRJENga2uWMsCI16UpVr2sm13ueoSxRD1EQDTvpNW8
http://www.cwkpy.ac.th/data_90399?fbclid=IwAR3uf4IHzur_8T-8UBRJENga2uWMsCI16UpVr2sm13ueoSxRD1EQDTvpNW8
http://www.cwkpy.ac.th/data_90399?fbclid=IwAR3uf4IHzur_8T-8UBRJENga2uWMsCI16UpVr2sm13ueoSxRD1EQDTvpNW8


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1756 

รัตนา ดอกแก้ว. ผลการพัฒนาชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดขอนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดแพร่ . วิทยานิพนธ์
ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร าไพ ไชยพาลี.(2546) เจตคติต่อยาเสพติดและการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

วารสารศึกษาศาสตร์ : บทความเชิงวิชาการ:วัยรุ่นกับยาเสพติด ปีที่12 ฉบับที่3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ค้นเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/ 
download/9308/8420/ 

สมจิตต์ วงศ์ปา.2546 การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นเสพยาบ้า.กรุงเทพมหานคร สถาบันเสพติดธัญญารักษ์  
สมิต วัฒนธัญญกรรม, 2544 ต าราบ าบัดการักษาผู้ติดยาเสพติด . กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์วัชระ

อินเตอร์ปริ้นติ้ง, 22. 
สันชัย วสุนธรา.2547. จิตวิทยา กรุงเทพฯ:สามัญนิติบุคคล.10-13 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). รายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก . ค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562, จาก 

https://www.voathai.com/a/un-global-cocaine-opium-production-hits-record-
high/4455570.html 

ส านักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ค้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2562, จากhttps://www.msn.com/th-
th/news/national/มาถึงจุด-ยาบ้า-ล้นตลาด-ซื้อง่ายในราคาแสนถูก/ar-BBO8hkg 

ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.2553. เรียนรู้เรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย (2553 : 8-9) 
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การวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานกองทะเบียนราษฎร 
และบัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 

ศศิวิมล พลายชุม1, ศราวุฒิ บุญรักษ์2  

1,2สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร,  
Email : sasiwimon.p87@gmail.com1, sarawoot.b@pnru.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน และ 2) เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
คือ พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการใช้ภาษาอังกฤษและระดับปัญหาการใช้
ภาษาอังกฤษเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ความ
ต้องการใช้ภาษาอังกฤษและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะต่างๆ แยกย่อยในภาพรวม ดังนี้ การฟัง (   = 3.14, S.D. 

= 1.05) การพูด (   = 3.30, S.D. = 1.10) การอ่าน (   = 3.23, S.D. = 1.16) การเขียน   (   = 2.79, S.D. = 
1.32) และด้านค าศัพท ์พบว่ามีระดับมากที่สุด (   = 3.48, S.D. = 1.10) 

2. ระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า การฟัง (   = 3.47, S.D. = 1.11) การพูด (   = 3.16, S.D. 
= 1.12) การอ่าน (   = 3.24, S.D. = 1.26) การเขียน (   = 2.85, S.D. = 1.37) และค าศัพท์ พบว่ามีปัญหา
มากที่สุด (   = 3.54, S.D. = 1.08) 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการ, ปัญหาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร  
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Abstract 

This research aimed to 1) study the needs of using English of civil registration and 
identification card staff and 2) study the levels of English using problems - listening, 
speaking, reading, writing, and specific vocabulary used in civil registration and identification 
card department. The target group consisted of 29 civil registration and identification card 
staff at Pakkret Municipality, Nonthaburi Province. The instrument used in this research was a 
questionnaire consisting of 2 parts: Part I is for basic information on the respondent’s status, 
and Part II is the needs of English using and English using problems. The statistics used in 
analyzing data were frequency, percentage, average, and standard deviation.  

Results of the study revealed the following; 
1. Regarding the needs of using English of civil registration and identification card staff, 

it was found the overall needs of each aspects such as listening (   = 3.14, S.D. = 1.05), 
speaking (   = 3.30, S.D. = 1.10), reading (   = 3.23, S.D. = 1.16), writing (   = 2.79, S.D. = 1.32), 
and vocabulary were at a high level (   = 3.48, S.D. = 1.10).  
 2. Regarding the levels of problem in using English in civil registration and 
identification card department, it was found that the problems relating to listening (   = 3.47, 
S.D. = 1.11), speaking (   = 3.16, S.D. = 1.12), reading (   = 3.24, S.D. = 1.26), writing (   = 2.85, 
S.D. = 1.37), and vocabulary were at a high level (   = 3.54, S.D. = 1.08).  
 
Keywords : Needs, English Problem, English Used in Civil Registration 
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บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ถูกน ามาใช้ในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพมีลักษณะภาษา

เฉพาะของตน ซึ่งภาษาอังกฤษที่ใช้ในหน่วยงานเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 
โดยเฉพาะพนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งมีชาวต่างชาติมาใช้บริการ จึงมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับ ธิติสุดา ชิตรัตน์ (2561, 
สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลว่าด้านพนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน มีการให้บริการในด้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายที่อยู่ การท าบัตรประชาชนไม่
ว่าจะสูญหาย บัตรหมดอายุหรือบัตรถูกท าลาย ทั้งนี้ก็มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้วย เนื่องจากความ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวของครัวเรือน ท าให้จ านวนประชากรที่เข้ามาอาศัยในจังหวัด
นนทบุรีเพิ่มสูงขึ้น 

มากไปกว่านั้น พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ยังมีความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ แต่ถึงกระนั้นจากการสังเกตของคณะผู้วิจัยพบว่า พนักงานยังไม่
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีการใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลเพ่ือช่วยในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสื่อสารเป็นค าๆ ไม่ได้สื่อสารเป็นประโยค ซึ่งอาจ
น าไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ Flores et al. (2003) พบว่า การละเลยในการ
แปลความหมายให้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ การแปลผิดความ ร้อยละ 16 การใช้ค ามาแทนที่ 
ร้อยละ 13 การใช้ค าที่คิดค้นขึ้นมาเอง ร้อยละ 10 และการเพ่ิมค าอ่ืนๆ ร้อยละ 8 อนึ่งจากการตรวจสอบ
เอกสารที่ให้ชาวต่างชาติกรอกข้อมูลยังเป็นภาษาไทย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะงานดังกล่าว ทั้งนี้พนักงานบางส่วนได้แสดงความคิด เห็นว่า ในหลายปีที่ผ่านมา
พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้
เฉพาะงานของตน ดังนั้น เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ จึงไม่สามารถให้บริการได้เท่าที่ควร และพนักงาน
ในหน่วยงานจ าเป็นต้องอาศัยญาติของชาวต่างชาติเป็นคนกลางในการแปลและสื่อสาร ทั้งนี้พนักงานต้องการ
อบรมในเรื่องของการสื่อสารโดยเน้นบทสนทนา ซึ่งตรงกับ Chaiyasit & Thummawongsa (2017) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะงาน
อะไหล่คอมพิวเตอร์ พบว่า บุคลากรต้องการอบรมด้านการสนทนาเป็นหลัก 

อนึ่งงานวิจัยนี้เป็นการแสวงหาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ และระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมพนักงานดังกล่าว ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับชาวต่างชาติในอนาคตที่เข้ามา
ลงทุนธุรกิจในจังหวัดนนทบุรีต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
2. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและค าศัพท์

เฉพาะที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการวางแผน
หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการเรียนของผู้เรียน และส่งผลให้การเรียน
นั้นประสบผลส าเร็จตามที่ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไว้ นักการศึกษาหลายท่านได้วิเคราะห์และแบ่งประเภทของความ
ต้องการ ดังนี้  ความจ าเป็นในการส ารวจความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษว่ ามีผลช่วยให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง หัวข้อ และกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนนั้น
น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของผู้เรียน (Yalden, 1983) 
 Nunan (1993) กล่าวถึงการวิเคราะห์ความต้องการ 2 ชนิด ที่แตกต่างกันออกไปคือ  
 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน (Learner Analysis) เป็นการยึดจากข้อมูลที่เก่ียวกับตัวผู้เรียนโดยค าถามหลัก
ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนมีจุดประสงค์อะไรในการเรียนรู้ภาษา 
 2. การวิเคราะห์ภาระงาน (Task Analysis) เป็นการระบุและจัดระบบของทักษะทางภาษาที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารจริง ๆ ในโลกภายนอก 
 Benech (1996) กล่าวว่าการศึกษาความต้องการของผู้เรียนสามารถท าได้โดยศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนในแต่ละบริบทเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการระบุเนื้อหาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ 
โดยประโยชน์ของหลักการนี้คือสามารถช่วยให้ระบุได้อย่างชัดเจนถึงสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน วิธีการสอนและภาษาท่ีผู้เรียนต้องการและจ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน  

Rajan (2001) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการศึกษาความต้องการของผู้เรียน (Needs Analysis) ควร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์โดยรวมถึงความจ าเป็นและสาเหตุที่ต้องจัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นมา 
 2. การศึกษาความต้องการของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์ หรือแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะค านึงถึงความต้องการทางด้านภาษาของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา (Target 
Needs) ความต้องการและความสนใจส่วนตัวของผู้เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Learner Needs) ความ
ต้องการของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการหรือนายจ้างของผู้เรียน (Sponsor Needs) และ
การวัดระดับความสามารถของผู้เรียนก่อนการฝึกอบรมเพ่ือวัดระดับความสามารถ และศึกษาปัญหาทางด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Starting Language Needs)  
 3. น าผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผู้เรียนมาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 4. จัดเตรียมเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
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ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ว่า 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการผู้เรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 Strevens (1988) ให้ค านิยามของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ไว้ว่าเป็นการเป็นการสอน
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน หัวข้อและเนื้อหาที่เรียนจะอยู่ในขอบเขตที่ผู้เรียน
ต้องการมากกว่าสอนตามเกณฑ์ของการศึกษาท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างไปจากการสอนภาษาอังกฤษ
แบบทั่วไป ดังนี้ (1) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ
ผู้เรียน (2) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาส าคัญและหัวข้อที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับอาชีพหรือ
สาขาวิชาของผู้เรียน (3) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางภาษาเฉพาะ ส าหรับผู้เรียนในแต่ละ
กลุ่ม (4) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีการก าหนดทักษะเฉพาะทางภาษาที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในสาย
อาชีพของตน (5) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมิใช่วิธีการสอนภาษาที่แตกต่างไปจากการสอนภาษาใน
รูปแบบอื่น ๆ แต่มีหลักการพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของการสอนภาษาอังกฤษแบบทั่วไปและการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะมีความแตกต่างกัน โดย Robinson (1980) กล่าวถึงลักษณะของการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ว่า 1) การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจะมีปัจจัยเรื่องเวลาเข้ามาเป็น
ตัวก าหนด เพราะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่จัดขึ้นจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรแบบเข้ม โดย
จะมีการก าหนดว่าจะใช้นานเท่าใดกับหลักสูตรนั้น ๆ กล่าวคือมีการระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่จัดให้เรียนในกี่สัปดาห์
จึงจบ ไม่ใช่การเรียนไปเรื่อย ๆ เหมือนดังเช่นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิม 2) อายุของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ มักจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยใกล้ที่เป็นผู้ใหญ่ โดยมักจะเป็นผู้ที่ก าลังประกอบอาชีพอยู่
แล้ว หรือก าลังจะเริ่มท างานนั้น ๆ  หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้ว 3) การเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) เป็นการเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ฉะนั้นแนวการสอนจึง
เป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก วัสดุการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับผู้เรียนและวัตถุประสงค์ 4) 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถในการ
แสดงออกในการใช้ภาษาของผู้เรียน มากกว่าความรู้ในกฎเกณฑ์ของภาษาซึ่งลักษณะอันนี้สอดคล้องกับแนว
การเรียนการสอนแบบสื่อความหมายพอดี กล่าวคือ เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ทางภาษาไปใช้ได้ตามบทบาทที่ผู้เรียนต้องการน าไปใช้มากกว่าที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้
ทางภาษาทั่วๆ ไป 5) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีจุดประสงค์ในการเรียนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน คือเพ่ือการอาชีพหรือเพ่ือการศึกษาเป็นหลัก เช่น 
ต้องการน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเหมือนกัน จากความหมายและลักษณะข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่าภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน เน้น
ไปที่ความสนใจของผู้เรียน อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการเรียนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานพบหลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นด้านงานทรัพยากรมนุษย์

ในบริษัทหลากเชื้อชาติ ซึ่งผลวิจัยพบว่า บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์มีปัญหา ซึ่งเรียงล าดับตามความส าคัญ
ดังนี้ ปัญหาด้านการพูด การอ่านและการเขียนที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งพบว่าบุคลากรดังกล่าวต้องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานเพ่ือให้การท างานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ (Kaur & Clarke, 2009) 
ขณะที่ Nuemaihom (n.d.) ได้ศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของพนักงานร้าน
เซเว่น อีเลเวนท์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้องการใช้ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษมากกว่าทักษะอ่ืนๆ และพนักงานยังต้องการคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมกับซีดีบทสนทนา ที่
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ การทักทาย การปฏิเสธอย่างสุภาพ สอบถามความต้องการ สอบถามราคา การ
บอกราคาและอัตราแลกเปลี่ยน การจ่ายเงิน ช่วยเหลือลูกค้า และต้องการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 
ชั่วโมง ด้าน Chaiyasit & Thummawongsa (2017) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของพนักงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะงานอะไหล่คอมพิวเตอร์  พบว่า บุคลากรเห็นว่า
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอบรมควรเน้นการสนทนา ส่วนผู้จัดการเห็นว่าควรเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ด้านปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่ามีปัญหาด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด (ประภาส บุญทับ, 2558) ด้าน ทิยาพร ศิลปี (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในการท างานของวิศวกรโยธา พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีความจ าเป็นในการท างาน ขาดการสนับสนุนจากองค์กรเพ่ือพัฒนาทักษะดังกล่าว จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรที่ใช้ภาษาในการท างาน พบว่า ปัญหา
ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเป็นปัญหามากที่สุด (สุภาพร เจริญสุข และคณะ, 2561; สไบทิพย์ จันทร์
หอม, 2561; กฤษณะ สุยะอ้าย, 2561) ขณะที่ Flores et al. (2003) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ข้อผิดพลาดในการ
แปลทางการแพทย์ และผลที่เกิดขึ้นจากการให้ค าปรึกษาในแผนกกุมารเวช เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามี
ชาวละตินอเมริกาอาศัยอยู่จ านวนมากจึงจ าเป็นต้องใช้ล่ามเฉพาะกิจมาช่วยงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสเปน คณะผู้วิจัยได้ท าการอัดเสียง และถอดเสียง ผลการศึกษาพบว่า มีข้อผิดพลาดในการแปลความ 
เช่น การละเลยในการแปลความให้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นการแปลผิดความ ร้อยละ 16 
การใช้ค าแทนที่ร้อยละ 13 การใช้ค าท่ีคิดข้ึนเอง ร้อยละ 10 และการเพิ่มค าอ่ืนๆ ร้อยละ 8 ตามล าดับ  

สรุปได้ว่าจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างาน บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าต้องการใช้ทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
ในขณะเดียวกันปัญหาที่พบในการท างานของบุคลากรดังกล่าว พบว่าการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเป็น
ปัญหามากท่ีสุด   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 29 คน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความต้องการใช้ภาษาอังกฤษและระดับปัญหาการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษและระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุการท างาน วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง จ านวนชาวต่างชาติ และกลุ่มชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ  
 ส่วนที่ 2 ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และปัญหาการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. คณะผู้วิจัยท าหนังสือถึงเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 2. คณะผู้วิจัยประสานงานการเก็บข้อมูลโดยท าความเข้าใจวิธีการและกระบวนการแจกแบบสอบถาม 
 3. คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  
 4. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วน าไป
ประมวลผลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมาท้ังสิ้น 29 ชุด ซึ่ง
ถือว่าครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 โดยใช้สถิติ ความถี่ และร้อยละ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์จ านวน ความถี ่และร้อยละ ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนชาวต่างชาติ และกลุ่มชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ 
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ตารางท่ี 1 เพศ อายุการท างาน ระดับวุฒิการศึกษา และต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
1.1 ชาย 3 10 
1.2 หญิง 26 90 

รวม 29 100 
2. อายุการท างาน   
2.1 น้อยกว่า 1 ปี 4 14 
2.2 1-5 ป ี 6 21 
2.3 6-10 ปี 2 7 
2.4 11-15 ปี 5 17 
2.5 มากกว่า 15 ปี 12 41 

รวม 29 100 
3. ระดับวุฒิการศึกษา   
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 28 
3.2 ปริญญาตรี 18 62 
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 3 10 

รวม 29 100 
4. ต าแหน่งและหน้าที่   
4.1 พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน 20 69 
4.2 อ่ืนๆ เช่น ธุรการ และ ประชาสัมพันธ์ 9 31 

รวม 29 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 90 และเพศชายคดิเป็นร้อยละ 10 โดยมีอายุการท างานส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 
รองลงมามีอายุการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุดคือ อายุการท างานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 7 ส่วนระดับวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28 ตามล าดับ และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 10 และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีต าแหน่งและหน้าที่พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 69 และต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่น ธุรการ และประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 31 
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ตารางท่ี 2 จ านวนชาวต่างชาติที่พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชนพบ 
จ านวนชาวต่างชาติ (ต่อวัน) ความถี่ ร้อยละ 

0-5 คน 29 100 
 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าจ านวนชาวต่างที่เจอต่อวันอยู่ระหว่าง  0-5 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 3 กลุ่มชาวต่างชาติที่พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชนพบ 
จ านวนชาวต่างชาติ (ต่อวัน) ความถี่ ร้อยละ 

ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร (native speakers of English) เช่น 
ชาวอเมริกัน อังกฤษ หรือ ออสเตรเลยี เป็นต้น 

14 48 

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร (non-native speakers of 
English) เช่น ชาวเอเชีย ชาวตะวันออกกลาง 

5 17 

พบทั้งชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และที่ไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสาร 

10 35 

รวม 29 100 
 

ตารางที่ 3 จะเห็นว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน
พบส่วนใหญ่แล้วจะพบชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร (native speakers of 
English) เช่น ชาวอเมริกัน อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 48 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 4 ระดับความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

รายการ 
ความต้องการ ปัญหา 
 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. การฟังและเข้าใจความต้องการทั่วไปของชาวต่างชาติ 3.38 1.03 4.00 1.08 
2. การฟังและเข้าใจเมื่อชาวต่างชาติไม่พอใจ 3.41 0.93 3.66 1.02 
3. การฟังและเข้าใจเมื่อชาวต่างชาติพึงพอใจ 3.44 0.92 3.72 0.95 
4. การฟังและเข้าใจรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของชาวต่างชาติ 3.33 0.97 3.55 0.98 
5. การฟังและเข้าใจบทสนทนาทางโทรศัพท์ 3.22 1.11 3.33 1.08 
6. การฟังและเข้าใจค าส านวนภาษาอังกฤษ 3.27 1.01 3.22 1.06 
7. การฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกัน 2.72 1.22 3.22 1.30 
8. การฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษส าเนียงอังกฤษ 2.88 1.07 3.33 1.23 
9. การฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษส าเนียงอ่ืนๆ เช่น จีน 
สิงคโปร์ และอินเดีย 

2.61 1.24 3.22 1.26 

รวม 3.14 1.05 3.47 1.11 
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จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังของพนักงานกองทะเบียน
ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน เท่ากับ (  = 3.14, S.D. = 1.05) ส่วนปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง มีค่าเป็น (  = 3.47, S.D. = 1.11)  
 

ตารางที่ 5 ระดับความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวประชาชน  

รายการ 
ความต้องการ ปัญหา 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. การกล่าวต้อนรับและทักทายชาวต่างชาติ 4.27 1.01 3.44 1.20 

2. การสอบถามข้อมลูความต้องการและการตดัสินใจของ 
ชาวต่างชาติ 

3.33 0.97 3.16 0.98 

3. การพูดขอร้องชาวต่างชาติอย่างสุภาพ 3.22 0.98 3.22 0.87 

4. การอธิบายรายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสาร หรือข้อมูลต่าง ๆที่ชาวต่างชาติ
ควรรู ้

3.22 1.00 3.27 0.89 

5. การเสนอให้ความช่วยเหลือ 3.39 1.09 3.39 0.97 

6. การให้ค าแนะน าน าเกีย่วกับทิศทางต่าง ๆ ทั้งภายในส านักงาน และ 
ภายนอกส านักงาน 

3.44 1.04 3.39 0.91 

7. การพูดปฏิเสธอย่างสภุาพ 3.27 0.95 3.22 1.06 

8. การแนะน าและให้ข้อมูลเกีย่วกบั ข้อกฎหมาย หรือ วัฒนธรรม และ
ประเพณีของไทย 

3.27 1.12 2.94 1.21 

9. การพูดสนทนาทางโทรศัพท์ 3.39 1.28 3.39 1.28 

10. การพูดแสดงความขอโทษเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น 3.16 1.15 2.94 1.21 

11. การอธิบายสาเหตุของความผิดพลาด 3.05 1.25 3.11 1.27 

12. การเจรจาเพื่อท าความเข้าใจ หรือการต่อรอง 3.16 1.15 3.05 1.34 

13. การพูดเพื่อขอทวนข้อความที่ฟังไม่เข้าใจ 3.16 1.15 2.88 1.27 

14. การออกกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 3.27 1.01 3.05 1.21 

15. การออกเสียงเน้นค าหนัก-เบา (Stress) 3.05 1.16 3.05 1.16 

16. การพูดสื่อสารได้อย่างสุภาพตามหลักไวยากรณ์ และเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม  

3.16 1.29 3.05 1.16 

รวม 3.30 1.10 3.16 1.12 

 
จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดของพนักงานกองทะเบียน

ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนเท่ากับ (   = 3.30, S.D = 1.10) ส่วนปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การพูดพบว่า (    = 3.16, S.D. = 1.12) 
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ตารางที่ 6 ระดับความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

รายการ 
ความต้องการ ปัญหา 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. การอ่านข้อมูลจากเอกสารการเดินทางของชาวต่างชาติ 3.63 1.11 3.26 1.19 

2. การอ่านจดหมายธุรกิจและแฟกซ์ 3.21 1.27 3.21 1.35 

3. การอ่านข้อมูลจากอินเทอรเ์น็ต 3.31 1.10 3.36 1.16 

4. การอ่านอีเมล ์ 3.26 1.14 3.31 1.24 

5. การอ่านโบรชัวร์ หรือนิตยสาร 3.26 1.09 3.21 1.08 

6. การอ่านรายงานการประชุม 3.00 1.20 3.15 1.44 

7. การอ่านประกาศขององค์กร 3.00 1.20 3.21 1.35 
รวม 3.23 1.16 3.24 1.26 

 
จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านของพนักงานกองทะเบียน

ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนมีค่าเท่ากับ (   = 3.23, S.D. = 1.16) ส่วนปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการอ่าน เท่ากับ (   = 3.24, S.D. = 1.26)  
 
ตารางท่ี 7 ระดับความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

รายการ 
ความต้องการ ปัญหา 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. การเขียนจดหมายได้อย่างถูกตอ้ง 2.94 1.43 2.89 1.44 

2. การเขียนรายงานประจ าวัน 2.73 1.28 2.89 1.44 

3. การเขียนข้อความเพื่อตอบกลบั หรือแนะน าให้กับชาวต่างชาต ิ 2.94 1.39 2.78 1.35 

4. การเขียนข้อความจากการฝากข้อความทางโทรศัพท์ 2.68 1.24 2.89 1.44 

5. การเขียนอีเมล์ได้อย่างเหมาะสมตามหลักไวยากรณ ์ 2.78 1.39 2.78 1.31 

6. การเขียนบันทึกข้อความ (Memo) 2.68 1.24 2.89 1.24 

รวม 2.79 1.32 2.85 1.37 
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จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่า ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนของพนักงานกองทะเบียน
ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน พบว่า ความต้องการในภาพรวม คือ (   = 2.79, S.D. = 1.32) และระดับ
ปัญหาในภาพรวมพบว่า (   = 2.85, S.D. = 1.37) 

 
ตารางที่ 8 ระดับความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ของพนักงานกองทะเบียนราษฎร์
และบัตรประจ าตัวประชาชน 

รายการ 
ความต้องการ ปัญหา 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1. รู้การใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในส านักงาน 3.31 1.45 3.05 1.25 

2. รู้การใช้ค าศัพท์เกี่ยวการบอกทิศทาง 3.21 1.03 3.15 1.11 

3. รู้การใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับช่ือแผนกในส านักงาน 3.15 0.89 3.15 1.01 

4. รู้การใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีทั้งภายในส านักงาน เช่น ห้องน้ า, โรงอาหาร  
และภายนอกส านักงาน (สถานที่ราชการอื่นๆ) เช่น ศูนย์ราชการ กงศุลกากร เป็นต้น 

3.91 1.06 4.30 1.04 

5. รู้การใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับเอกสารทางราชการ 3.98 1.10 4.38 .93 

6. รู้การใช้ค าศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 3.31 1.10 3.21 1.13 

รวม 3.48 1.10 3.54 1.08 

 
จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่า ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ของพนักงานกองทะเบียน

ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนพบว่า ความต้องการในภาพรวม คือ (   = 3.48, S.D. = 1.10) และระดับ
ปัญหาในภาพรวมพบว่า (   = 3.54, S.D. = 1.08) 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้  
 1. เมื่อศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ความต้องการด้านค าศัพท์ เป็นความต้องการที่
พนักงานกองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรก หากจ าแนกแล้วนั้น 
จะพบว่าการใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับเอกสารทางราชการ การใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทั้งภายในส านักงาน เช่น 
ห้องน้ า โรงอาหาร และภายนอกส านักงาน (สถานที่ราชการอ่ืน ๆ ) เช่น ศูนย์ราชการ กรมศุลกากร และการใช้
ค าศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ล้วนเป็นค าศัพท์ที่พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
ต้องการมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก หมายความว่าการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นหากผู้พูดรู้ค าศัพท์เฉพาะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ สุยะอ้าย (2561) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ข้อจ ากัดด้านค าศัพท์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้คนขับรถสองแถวส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับทักษะการฟังการพูด
ภาษาอังกฤษของตัวเอง ผลการไม่รู้ค าศัพท์เพ่ือใช้ในการสื่อสารที่เพียงพอนั้นจึงส่งผลกระทบไปยังความ
ต้องการล าดับที่สองนั้นคือความต้องการด้านการพูด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานกองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนต้องการการฝึกการกล่าวต้อนรับและทักทายชาวต่างชาติมากที่สุด 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สไบทิพย์ จันทร์หอม (2561) ที่กล่าวว่า นักเรียนช่างยนต์ ช่างยนต์และครูมีความ
ต้องการจ าเป็นตามองค์ประกอบการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากที่สุด คือมิติการใช้ภาษาตามหน้าที่
และสถานการณ์การใช้ภาษาซึ่งเป็นการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในเรื่องการพูดทักทาย การกล่าวลา 
และการกล่าวขอโทษ  
 2. ระดับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ มีหลายประเด็นที่พบและน ามาอภิปรายดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง 
ปัญหาด้านค าศัพท์พบว่า พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนมีปัญหาในการใช้ค าศัพท์ 
เนื่องจากเป็นค าศัพท์เฉพาะงานที่ปฏิบัติไม่ใช่ค าศัพท์ทั่วไป จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กฤษณะ สุยะอ้าย (2561) ที่กล่าวว่าปัญหาด้านค าศัพท์ส่งผลให้ไม่สามารถสื่อสารได้ของ
คนขับรถสองแถว ซึ่งท าให้ไม่สามารถพูดสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ ท าให้เสียโอกาสและสูญเสียรายได้ 
ประเด็นที่สอง ด้านการแปลเพื่อการสื่อสารของพนักงาน ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ เนื่องจาก
มีชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นประจ าแต่พนักงานยังขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานเท่าที่ควร และจาก
การสัมภาษณ์พนักงานบางส่วน ให้ความเห็นว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือมาช่วยในการแปลความ และใช้เป็นการ
สื่อสาร แต่หากสื่อสารเป็นค าๆ ไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคได้ ท าให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจส่งผล
ถึงภาพลักษณ์การให้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Flores et al. (2003) ที่มีข้อผิดพลาดในการ
แปลความ เช่น การละเลยการแปลความให้ครบถ้วนถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นเรื่องแปลผิด
ความ ร้อยละ 16 การใช้ค าแทนที่ ร้อยละ 13 การใช้ค าที่คิดขึ้นเอง ร้อยละ 10 และเพ่ิมค าอ่ืนๆ ร้อยละ 8 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า การละเลยการแปลความให้ครบถ้วนส่งผลต่อการท างานเป็นอย่างมาก ประเด็นที่สาม 
ด้านการฟังและการพูดของพนักงาน พบว่า มีปัญหาไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นประโยคได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ประภาส บุญทับ (2558) ได้ท าการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่รถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า มี
ปัญหาด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะในงานมากที่สุด เพราะทักษะการฟังและการพูดเป็น
ทักษะที่ยากและต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ โดยเฉพาะการฟังและการพูดที่ใช้ในการท างาน ถือ
ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นปัญหา และจากการสัมภาษณ์พนักงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ให้ความเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสได้รับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะงาน
ของตน จึงท าให้การให้บริการชาวต่างชาติไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ        
ทิยาพร ศิลปี (2559) พบว่า ขาดการสนับสนุนการอบรมและพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ จึงส่งผลให้ปัญหาด้านการฟังและการพูด พบเยอะที่สุดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุภาพร เจริญสุข และคณะ (2561) สไบทิพย์ จันทร์หอม (2561) และ กฤษณะ สุยะอ้าย (2561)  
 ประเด็นสุดท้าย คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการจัดอบรมหรือพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือเป็นคู่มือในการฝึกภาษาอังกฤษและไว้ใช้ส าหรับอ้างอิงเมื่อ
ต้องการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ Nunan (1993) ได้ให้ทัศนะว่า เรื่อง
การวิเคราะห์ภาระงาน (Task Analysis) ว่าเป็นการระบุและจัดระบบของทักษะทางภาษาที่จ าเป็นต้องใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับโลกภายนอก และเพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผล การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
สืบเนื่องจากความต้องการและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถ

น าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาและสร้างคู่มือรวมค าศัพท์เฉพาะที่ใช้งานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นโครงสร้าง ศัพท์ ส านวนเกี่ยวกับเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สื่อสารขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

ขอเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งตอไป 
1. เนื่องจากกลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีน้อยและไม่ได้ครอบคลุมถึงพนักงานในกอง

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนในจังหวัดหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ข้อมูลที่ได้จึงมีความเฉพาะกลุ่ม ดังนั้น
เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการเก็บข้อมูลพนักงานกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชนในภาพรวม โดยการขยายเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้เพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุมถึง
บุคลากรที่สังกัดกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

2. ควรมีการเพ่ิมการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเก็บ
ข้อมูลและเพ่ือให้ผลของการศึกษามีความชัดเจน สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 ข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดนั้นชาวนา
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาต้นทุนการปลูกข้าวที่สูง ซึ่งมาจาก ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายา
ปราบศัตรูพืช ค่าจ้างต่าง ๆ  เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว ซึ่งการปลูกข้าวในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้การจ้างเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมและอุปกรณ์ในการปลูกข้าวมีราคาสูงจึงต้องมีการจ้าง ประกอบกับผู้
ที่ท านานั้นไม่ได้ท านาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีอาชีพอ่ืนอยู่ จึงไม่มีเวลามาดูแลไร่นา ท าให้เกิดแมลง
ศัตรูพืช วัชพืช เมื่อเกิดปัญหาก็จ้างคนมาฉีดยาท าให้ต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อผลผลิตข้าวที่ได้มาไม่มีคุณภาพท าให้
ขายได้ราคาที่ตกต่ า ท าให้ชาวนาประสบปัญหาเรื่องต้นทุนและการปลูกข้าวในปัจจุบันไม่ได้ท าไว้กินใน
ครัวเรือนเพียงอย่างเดียวยังต้องปลูกเพ่ือแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นต้องให้ความส าคัญกับแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือลดต้นทุนในการปลูกข้าว ด้วยหลักการต่าง ๆ  ซึ่งในบทความนี้จะใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
เป็นอีกหนึ่งวิถีทางในการช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าวให้ชาวนาไทยจะได้รับผลก าไร สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ และไม่เป็นหนี้สินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 
ค าส าคัญ : แนวทางบริหารจัดการ, หลักเกษตรอินทรีย์, ลดต้นทุนการปลูกข้าว 
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Abstract 

 Rice is considered as a cultural superfood of Thai from past to present. The rice 
farmers faced on many problems before they got each rice kernel. Namely, that a problem 
of a high rice cultivation cost that caused from the cost of rice seed, chemical fertilizer, 
pesticide and various wages such as tractor, combine harvester. Nowadays, there are most 
hiring in rice cultivation as a result of the lacking of available rice cultivation equipments and 
also a high price of them. That it was necessary for the rice farmers to hire. Furthermore, 
some people who do rice farming did not work only in this job but they also work in 
another career. For this reason, they had no time to take care of their rice fields that 
brought about agricultural pests and weeds problem. Thus, when this problem happened 
they had to hire to spraying pesticide and get rid of weeds that as a result of a rising cost. 
And when they gained low quality of rice crop products, they could sell only at a low price 
that caused they face on a cost problem The rice cultivation now is not only do for a 
household or a family consumption but also a marketing competition. Therefore, it must 
place importance on the management guideline to reduce a cost of rice cultivation with a 
variety of principles. For this article, the organic farming principle is one of method to reduce 
a cost of rice cultivation in order to help Thai rice farmers gain a profit, can support 
themselves and their family, no debt and have a good living.   
 
Keywords : Management Guideline, Organic Farming, Reduce Rice Cultivation Cost 
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บทน า 
 การปลูกข้าวถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญของประเทศ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย การ
ปลูกข้าวมีการกระจายกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและภูมิภาคที่มีการท านามากที่สุดคือภาคกลาง ซึ่งฤดูกาล
ของการปลูกข้าวมี 2 ฤดู คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าวนาปีนั้นเป็นข้าวที่ปลูกได้เฉพาะในฤดูฝน
เท่านั้น เป็นฤดูการท านาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและเก็บเก่ียวเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 
เนื่องจากข้าวพวกนี้ต้องอาศัยช่วงแสงที่สั้นลงในต้นฤดูหนาว เป็นกลไกบังคับให้ออกดอกหรือออกรวง พันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองส่วนใหญ่จะเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง มักปลูกกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง
เป็นนาข้าวที่ต้องท านอกฤดูท านา เพราะในฤดูท านาน้ ามักจะมากเกินไป ซึ่งข้าวที่ใช้ท านาปรังจะเป็นข้าวที่แสง
ไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก เป็นข้าวที่ออกตามอายุ ไม่ว่าจะปลูกเมื่อใดพอครบอายุก็จะเก็บเกี่ยวได้ ข้าวที่
ปลูกนอกฤดูการท านาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ในบางท้องที่จะเก็บเกี่ยวอย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนเมษายน 
นิยมปลูกในท้องที่ที่มีการชลประทานดี เช่น ภาคกลาง (Medifoodsco, 2559) ทั้งนี้การปลูกข้าวนั้นต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของดินแต่ละพ้ืนที่ว่าเหมาะสมกับข้าวพันธุ์ไหน 
 ในปัจจุบันการปลูกข้าวในแต่ละครั้งมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนในการปลูกข้าวที่สูง ปัญหา
ประสิทธิภาพทางการผลิตตกต่ า ปัญหาจากข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ าเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกไม่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ ปัญหาด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการของนโยบายรัฐบาล (นิติ นวรัตน์, 2556) ท า
ให้ชาวนาไทยไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ 

จากปัญหาต้นทุนในการปลูกข้าวที่สูงของเกษตรกรไทย ซึ่งการปลูกข้าวของชาวนานั้น ต้องอาศัย
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญหลายปัจจัยได้แก่ เครื่องจักรกลทางการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง  ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยา
ก าจัดศัตรูพืช และค่าจ้างในการท านา ไม่ว่าจะเป็นค่าไถนา การเก็บเกี่ยวข้าว เป็นต้น เพ่ือการผลิตและให้ได้ผล
ผลิตหรือผลตอบแทนมากขึ้น แต่ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากส่วนใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และใช้ในปริมาณที่มาก นอกจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของดิน ท าให้ดินเสื่อมสภาพหรือไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวแทนที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นกลับมีปริมาณที่
ลดลง ท าให้รายได้ที่จะได้รับลดลงตามไปด้วย และไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไป ชาวนาจึงเกิดภาวะ
ขาดทุนและเกิดหนี้สินตามมา (กลุ่มงานวิชาการที่ 2 ส านักวิชาการ, 2557) ทั้งนี้การลดต้นทุนในการปลูกข้าว
เป็นสิ่งที่ส าคัญโดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ที่สามารถน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนการปลูกข้าวที่สูง
ให้ลดลง ภายใต้หลักเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ชาวนาและผู้สนใจทั่วไปทราบและสามารถน าปรับใช้ในการปลูกข้าว
ของตนเองเพ่ือน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถ
เลี้ยงครอบครัวได้ไม่เป็นหนี้สิน 
 
การบริหารจัดการ 

ความหมายการบริหารจัดการ 
สมยศ นาวีการ (2538) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัด

องค์กร การมีส่วนร่วม และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์กรและการใช้ทรัพยากรอ่ืน  ๆ  
เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรที่ก าหนดไว้  
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ธงชัย สันติวงษ์ (2540)  กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องท า
เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ  ที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จนส าเร็จผลโดย
ได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า การบริหาร คือ การท างานให้งานส าเร็จลงได้โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าให้
ส าเร็จ 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2540) กล่าวว่า งานบริหารจัดการ หมายถึง กิจการที่เกี่ยวกับการ
จัดการด าเนินงานให้มีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้งานขององค์กรส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 

อ านาจ ธีระวนิช (2547) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการท างานร่วมกัน
และโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน โดยการวางแผน การจัดองค์การ การน าและควบคุม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

จากความหมายของ การบริหารจัดการ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นผู้เขียน สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็น
วิธีการ รูปแบบ การวางแผน ในการด าเนินงานขององค์กร หน่วยงานนั้น  ๆ  ที่มีการก าหนดไว้ให้บุคคลใน
องค์กรปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประสบความส าเร็จตามที่
ได้ก าหนดไว้ 

กระบวนการบริหารจัดการ 
Bovisual (2556) กล่าวว่า กูลิค และ เออร์วิกค์ ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว้

ในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร 7 ประการ โดยน ามาปรับให้ตรงกับการ
ปลูกข้าวได้ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1  กระบวนการบริหาร ชื่อว่า “POSDCoRB” ของนักบริหาร 7 ประการ 

ที่มา: Bovisual (2556) 
 

1. Planning การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงของการปลูกข้าว ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. Organizing การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างของการปลูกข้าว โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับพ้ืนที ่เช่น การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การให้น้ าให้เหมาะสมกับสภาพดิน 

3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

4. Directing การอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ 
การจูงใจ และการตัดสินใจ เป็นต้น 

5. Coordinating การประสานงาน เป็นการประสานกันกับกลุ่มที่ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และให้มีการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

6. Reporting การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงาน 

7. Budgeting การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับ
การเงินและการคลัง เช่น การท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในการปลูกข้าว 

เกษตรอินทรีย ์
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ มีอยู่หลายนิยามและค าจ ากัดความ แต่ค านิยามที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลน่าจะเป็นจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Agriculture Movement - 
IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศที่มีจ านวนสมาชิกมากที่ สุดในโลก ได้
ให้ความหมายของ “เกษตรอินทรีย์” คือ ระบบการผลิตที่ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบ
นิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจร
ธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์
ผสมผสานองค์ความรู้พ้ืนบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เป็นระบบ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ป่าสาละ, 2558) 

หลักการเกษตรอินทรีย์ 
กรีนเนท (2562) กล่าวว่า หลักการเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์ฯ ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อส าคัญ 

คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) มิติด้านสุขภาพเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์
รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก 

สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ การที่
ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่าง ๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดีส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัย
พืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร 

บทบาทของเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค
ต่างมีเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดใน
ดินจนถึงตัวมนุษย์เอง เกษตรอินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือ
สนับสนุนให้มนุษย์ไดม้ีสุขภาวะที่ดีข้ึน ด้วยเหตุนี้เกษตรอินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่งอาหาร ที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 
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(2) มิติด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักร
แห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติและช่วยท าให้ระบบและวัฏ-จักร
ธรรมชาติเพ่ิมพูนและยั่งยืนมากขึ้น 

หลักการเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่ง
ของระบบนิเวศท่ีมีชีวิต ดังนั้นการผลิตการเกษตรจึงต้องพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ 
ธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ใน
กรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต 

การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าจะต้องสอดคล้องกับวัฏจักรและสมดุล
ทางธรรมชาติ แม้ว่าวัฏจักรธรรมชาติจะเป็นสากลแต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนั้นการจัด
การเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของ
ฟาร์ม เกษตรกรควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ้ า การหมุนเวียน เพ่ือที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

(3) มิติด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่าง
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต 

ในหลักการด้านนี้ ความสัมพันธ์ของผู้คนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตร 
อินทรีย์ในทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้า 
และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร 
และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตร   
อ่ืน ๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการผลิตและการบริโภคควรจะต้องด าเนินการอย่าง
เป็นธรรมทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลัง ความเป็นธรรม
นี้จะรวมถึงว่า ระบบการผลิต การจ าหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใสมีความเป็นธรรม 
และมีการน าต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิต 

(4) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง
และรับผิดชอบ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้อง
สภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 

ในหลักการนี้ การด าเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการ 
การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในเกษตรอินทรีย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สะสมถ่ายทอดกันมาอาจมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  
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การเปรียบเทียบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์กับการปลูกพืชแบบเกษตรสารเคมี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์กับการปลูกพืชแบบเกษตรสารเคมี 
การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชแบบเกษตรสารเคมี 

1.ใช้แนวคิดการเกษตรแบบองค์รวม 1.ใช้หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบแยกส่วน 
2.เน้นการผสมผสานให้เกิดความหลากหลายที่แต่ละ
กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

2.เน้นการผลิตแบบเชิง เดี่ยว ที่ เป็นพืชหรือสัตว์
เศรษฐกิจชนิดเดียว ในลักษณะเกษตรอุตสาหกรรม 

3.ใช้พันธุ์ที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน 

3.ใช้พันธุ์ที่ได้จากคัดเลือกโดยหลักการทางพันธุศาสตร์
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง 

4.เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีในท้องถิ่น และใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและลดต้นทุนการผลิต 

4.เน้นการเพ่ิมผลผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้
จากภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ 

5.ใช้แรงงานคน สัตว์ และเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็ก ที่ 
ประหยัดพลังงาน ใช้หลักการธรรมชาติในการจัดการ
ศัตรูพืช การปรับปรุงดิน 

5.ใช้เครื่องทุ่นแรงจากพลังงานการเผาไหม้ของน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

6.มีเป้าหมายการผลิต เพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงทางอาหาร 

6.มีเป้าหมายเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีก าไร
เป็นตัวเงินเป็นเครื่องชี้วัดผลส าเร็จ 

ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ (ม.ป.ป.) 
 

ต้นทุนในการปลูกข้าว 
พิกุล พงษ์กลาง (2559) กล่าวว่า ต้นทุนในการผลิตข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศ

ไทยการปลูกข้าวเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งวิถีการปลูกข้าวของชาวนาไทยเปลี่ยนไปจากที่
เมื่อก่อนชาวนาหนึ่งคนต้องท าทุกอย่างตั้งแต่ ไถนา ย่ านา ไปถึงเกี่ยวข้าว กลายมาเป็นท าเองบางส่วนและจ้าง
คนอ่ืนอีกบางส่วน กระทั่งปัจจุบันแทบจะเป็นการจ้างคนอ่ืนท าทุกขั้นตอน ดังนั้นต้นทุนของการปลูกข้าวจึงเป็น
ปัจจัยหลักท่ีชาวนาต้องให้ความสนใจ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2  ต้นทุนของการปลูกข้าว 

ที่มา: พิกุล พงษ์กลาง (2559) 
 

1) วัตถุทางตรงในการปลูกข้าว คือ ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการปลูกข้าว ถือเป็นส่วนส าคัญในการ
ผลิตซึ่งสามารถชี้ได้ชัดว่าใช้ในกระบวนการปลูกข้าวเป็นจ านวนเท่าใดและสามารถค านวณมูลค่าต่อการผลิต
ข้าวหนึ่งหน่วยได้โดยง่าย วัตถุทางตรงในการปลูกข้าวประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบ
ศัตรูพืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก 

2) ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว คือ ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูกข้าวโดยตรง 
และสามารถค านวณมูลค่าได้ง่าย เริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นกระบวนการผลิตค่าแรงงานในการปลูกข้าว 
ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเตรียมพ้ืนที่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูก ค่าแรงงานในการดูแลรักษา 
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวและขนย้าย โดยค่าแรงงานในการปลูกข้าวยังหมายรวมถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร
ทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเก่ียวข้าวเพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 

3) ค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากวัตถุทางตรงในการปลูกข้าวและ
ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว ค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพ้ืนที่ใน
การเพาะปลูก และค่าภาษีท่ีดินที่ท าการเพาะปลูก 

ถือได้ว่าต้นทุนของการปลูกข้าว เป็นปัญหาที่เกษตรกรในปัจจุบันพบเจอ ซึ่งจากปัญหาในเรื่องต้นทุน
ปัญหาเดียวท าให้มีปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นปัญหาเรื้อรัง และนับวันปริมาณหนี้ได้ทับ
ทวีเพ่ิมพูนขึ้นอย่างน่าวิตก เกษตรกรมีภาระหนี้สินพอกพูนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในการแก้ปัญหาหนี้สินการเกษตรให้
ลุล่วงต้องด าเนินการ (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2560) นอกจากปัญหาหนี้สิน
แล้วยังมีปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งการน าหลักเกษตรอินทรีย์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการ
ปลูกข้าวเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยลดต้นทุนของในการปลูกข้าว หรือเรียกว่า “การปลูกข้าวอินทรีย์” 
(ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว;, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
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1. การเลือกพ้ืนที่ปลูก เลือกพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโดย
ธรรมชาติค่อนข้างสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเพาะปลูก ไม่ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานหรือมีการ
ปนเปือ้นของสารเคมีสูง และห่างจากพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีการเกษตร 

2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ต้านทานโรค
และแมลงศัตรูข้าว และมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และ กข15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ 

3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี มีความงอกดี ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืช หากจ าเป็นต้องป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อนุโลมให้น ามาแช่ใน
สารละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ าก่อนน าไปปลูก 

4. การเตรียมดิน วัตถุประสงค์หลักของการเตรียมดินคือสร้างสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกและการ
เจริญเติบโตของข้าว ช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวบางชนิด การเตรียมดินมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติดิน สภาพแวดล้อมในแปลงนาก่อนปลูกและวิธีการปลูก โดยไถดะ ไถแปร คราด และท าเทือก 

5. วิธีปลูก การปลูกข้าวแบบปักด าจะเหมาะสมที่สุดกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน การ
ควบคุมระดับน้ าในนาจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้และการปลูกกล้าข้าวลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถแข่งขันกับ
วัชพืชได้ ต้นกล้าที่ใช้ปักด าควรมีอายุประมาณ 30 วัน เลือกต้นกล้าที่เจริญเติบโตแข็งแรงดี ปราศจากโรคและ
แมลงท าลาย 

เนื่องจากในการผลิตข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิดโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี จึง
แนะน าให้ใช้ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกที่แนะน าส าหรับปลูกข้าวโดยทั่วไปเล็กน้อยคือ ระยะระหว่างต้นและ
แถว ประมาณ 20 เซนติเมตร จ านวนต้นกล้า 3 - 5 ต้นต่อกอ และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี้หากดินนามีความ
อุดม-สมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ในกรณีที่ต้องปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของข้าวแต่ละพันธุ์ และมีปัญหา
เรื่องการขาดแคลนแรงงาน แนะน าให้เปลี่ยนไปปลูกวิธีอ่ืนที่เหมาะสม เช่น หว่านข้าวแห้ง หรือหว่านน้ าตม 

6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากการปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี 
การเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ จึงเป็นการเริ่มต้นที่ได้เปรียบ เพ่ือที่จะรักษา
ระดับผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้องรู้จักการจัดการดินที่ถูกต้อง และพยายาม
รักษาความอุดม-สมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดีและยั่งยืนมากที่สุด ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการผลิตข้าวอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1) การจัดการดิน มีข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสม
กับการใช้ปลูกข้าวอินทรีย์ดังนี้ 

- ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา เพราะเป็นการท าลายอินทรียวัตถุ
และ จุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ 

- ไม่น าชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา แต่ควรน าวัสดุอินทรีย์จาก
แหล่งใกล้เคียงใส่แปลงนาให้สม่ าเสมอทีละเล็กละน้อย 
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- เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วในที่ว่างในบริเวณพ้ืนที่นา
ตามความเหมาะสม แล้วใช้อินทรียวัตถุท่ีเกิดข้ึนในระบบไร่นาให้เกิดประโยชน์ต่อการปลูกข้าว 

- ไม่ควรปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าก่อนการปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ควรปลูก
พืชบ ารุงดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า โสน เป็นต้น 

- ควรวิเคราะห์ดินนาทุกปี แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว (ประมาณ 5.5 – 6.5) ถ้าพบว่าดินมีความเป็นกรดสูงแนะน าให้ใช้ปูนขาว หรือขี้เถ้าไม้
ปรับปรุงสภาพดิน 

2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ
แทบทุกชนิดมีความเข้มข้นของธาตุอาหารค่อนข้างต่ า จึงต้องใช้ในปริมาณที่สูงมาก และอาจมีไม่พอเพียง
ส าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์และถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต จึงแนะน า
ให้ใช้หลักการธรรมชาติที่ว่า “สร้างให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ใส่ทีละเล็กทีละน้อยสม่ าเสมอเป็นประจ า” ปุ๋ยอินทรีย์
จากธรรมชาติที่ควรใช้ ได้แก่ 

- ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ได้แก่ มูลสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งอาจน ามาจากภายนอกหรือจัดการผลิตขึ้น
ในบริเวณไร่นา นอกจากนี้ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักจะปล่อยให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์โดยให้แทะ
เล็มตอซังและหญ้าต่าง ๆ มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืชก็จะเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในนาอีก  
ทางหนึ่ง 

- ปุ๋ยหมัก ควรจัดท าในพ้ืนที่นาหรือบริเวณที่อยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนักเพ่ือความสะดวก
ในการใช้ ควรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการท าปุ๋ยหมักเพ่ือช่วยการย่อยสลายได้เร็วขึ้น และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพ่ือลด
การสูญเสียธาตุอาหาร 

- ปุ๋ยพืชสด ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมควรปลูกก่อนการปักด าข้าวใน
ระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ปุ๋ยพืชสดมีช่วงการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะผลิตมวลพืชสดได้มาก มีความเข้มข้น
ของธาตุไนโตรเจนสูงและไถกลบปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้าวตามก าหนดเวลา 

- น้ าหมักชีวภาพ หรือน้ าสกัดชีวภาพ (Bio Extract) ควรให้ท าใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 
ในครัวเรือนน ามาหมักร่วมกับกากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายแดงละลายน้ า แบ่งได้ 3 ประเภท ตามวัสดุที่น าใช้
ได้แก่ น้ าสกัดจากพืช ได้แก่ผักต่าง ๆ ใบสะเดา ตะไคร้หอม พืชสมุนไพรต่าง ๆ , น้ าสกัดจากผลไม้ เศษผลไม้
จากครัวเรือน มะม่วง สับปะรด กล้วย มะละกอ ฟักทอง และน้ าหมักจากสัตว์ 

3) การใช้อินทรียวัตถุบางอย่างทดแทนปุ๋ยเคมี หากปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการความ
อุดมสมบูรณ์ของดินข้างต้นแล้วยังพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอหรือขาดธาตุอาหารที่ส าคัญบาง
ชนิดไปสามารถน าอินทรียวัตถุจากธรรมชาติต่อไปนี้ทดแทนปุ๋ยเคมีบางชนิดได้ คือ 

- แหล่งธาตุไนโตรเจน เช่น แหนแดง สาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียว กากเมล็ดสะเดา และเลือด
สัตว์แห้ง เป็นต้น 

- แหล่งธาตุฟอสฟอรัส เช่น หินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลไก่ มูลค้างคาว กากเมล็ดพืชขี้เถ้าไม้ 
และสาหร่ายทะเล เป็นต้น 

- แหล่งธาตุโพแทสเซียม เช่น ขี้เถ้า และหินปูนบางชนิด 
- แหล่งธาตุแคลเซียม เช่น ปูนขาว เปลือกหอยป่น และกระดูกป่น เป็นต้น 
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7. ระบบการปลูกพืช ปลูกข้าวอินทรีย์เพียงปีละครั้ง โดยเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับข้าวแต่ละ
พันธุ์และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับพืช
ตระกูลถั่วได้ ถ้าหากสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

8. การควบคุมวัชพืช แนะน าให้ควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม วิธีการท านาที่
ลดปัญหาวัชพืช การใช้ระดับน้ าควบคุมวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ การใช้เครื่องมือ รวมทั้งการ
ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

9. การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชหลักการส าคัญของการป้องกันก าจัดโรค แมลงและ
สัตว์ศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์มีดังนี้ 

1) ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน 
2) การปฏิบัติด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมแปลง ก าหนดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม ใช้อัตราเมล็ด

และระยะปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว     
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน้ า เพ่ือให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี 
สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการท าลายของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวได้ส่วนหนึ่ง 

3) จัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เช่น การ
ก าจัดวัชพืช การก าจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรือก ามะถันผงที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี 

4) รักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ตัวห้ า 
ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพ่ือช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว 

5) ปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา เช่น ตะไคร้หอม 
6) หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม เป็นต้น 
7) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว 
8) ในกรณีที่ใช้สารเคมีก าจัดควรกระท าโดยทางอ้อม เช่น น าไปผสมกับเหยื่อล่อในกับดักแมลงหรือ

ใช้สารพิษก าจัดสัตว์ศัตรูข้าว ซึ่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวังและต้องก าจัดสารเคมีที่เหลือรวมทั้งศัตรูข้าวที่ถูก
ท าลายโดยเหยื่อพิษอย่างถูกวิธี หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้ว 

แนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว 
การศึกษาแนวทางบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการลดต้นทุน

การปลูกข้าว ซึ่งการปลูกข้าวของชาวนานั้นตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ถึงการเก็บเกี่ยวนั้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง    
ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนจากการไถนา ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเชื้อเพลิง ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวนาต้องแบกรับภาระ จาก
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนในการปลูกข้าว มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนในการปลูกข้าวที่สูงให้ลดลง 
ภายใต้หลักเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ชาวนาและผู้สนใจทั่วไปทราบและสามารถน าปรับใช้ในการปลูกข้าวของ
ตนเองเพ่ือน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถเลี้ยง
ครอบครัวได้ไม่เป็นหนี้สิน 

ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ คือ การน ากระบวนการ วิธีการ แนวทาง 
การวางแผน การจัดการ  การท างบประมาณ และการประสานงาน มาปรับใช้โดยมีการปฏิบัติตามหลักเกษตร
อินทรีย์ คือ การไม่ใช้สารเคมี การใส่ใจธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการใส่ใจสุขภาวะของผู้บริโภค
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และสิ่งมีชีวิต และอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญ คือ เน้นการบ ารุงดิน เพราะดินเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้พืชมีการ
เจริญเติบโต 

นอกจากนีก้ารน าแนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ มาใช้นั้นยังเป็นการช่วยลดต้นทุน
ในการปลูกข้าวรูปแบบหนึ่งเช่น ลดเรื่องค่าสารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าปุ๋ย ค่ายาก าจัดวัชพืช ก าจัดศัตรูพืช 
เนื่องจากการท าตามหลักเกษตรอินทรีย์นั้นมีการท าปุ๋ย ยาก าจัดศัตรู ที่หาได้จากธรรมชาติเช่น สะเดา ตะไคร้
หอม เป็นต้น 

ทั้งนี้ชาวนาต้องปฏิบัติเพ่ือลดต้นทุนการปลูกข้าว ตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตร
อินทรีย์ ดังนี้ 

1. มีการวางแผนเกี่ยวกับการเลือกพ้ืนที่ปลูก มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผน
เรื่องของการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ลุงบุญ
มี สุระโคตร เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีการวางแผนต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการปลูกข้าวอินทรีย์ อาทิการวาง
แผนการใช้ที่ดิน การวางแผนระบบการปลูก การวางแผนเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร วางแผนเรื่องการ
จัดการโรคพืชแมลงศัตรูพืชและวัชพืช การวางแผนจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนด้านการบันทึกและ
การจัดเก็บข้อมูลและการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น (ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี, 2558) 

2. มีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า เนื่องจากการปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเลี่ยงการใช้
ปุ๋ยเคมี การเลือกพ้ืนที่ปลูกที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ โดยการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้เหมาะสมกับการใช้ปลูกข้าวอินทรีย์ เช่น ไม่เผาตอฟาง เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะ
พืชตระกูลถั่วในที่ว่างในบริเวณพ้ืนที่นาตามความเหมาะสม อีกทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้การใช้อินทรียวัตถุบางอย่างทดแทนปุ๋ยเคมี เช่น ใช้แหนแดง 
แทน แหล่งธาตุไนโตรเจน, ใช้ขี้เถ้า แทน แหล่งธาตุโพแทสเซียม อีกทั้งมีการควบคุมวัชพืช จากกระบวนการ
เตรียมดิน จากการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกข้าว อีกทั้งยังควบคุมจากปริมาณการให้น้ าในการปลูก
ข้าว ตัวอย่างเช่น นายธวัชชัย เอี่ยมจิตร์ เกษตรกรจงัหวัดชัยนาท ซ่ึงใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อัดเม็ดหรือมูลสุกรอัดเม็ด ใน
การท านา 20 ไร่ และการก าจัดวัชพืชโดยไม่พ่ึงพายาปราบศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี โดยการใช้วิธีควบคุมระดับน้ า
ไม่ให้วัชพืชเติบโต (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร;, 2558) 

3. มีการท างบประมาณ การจัดท าบัญชี เพ่ือให้ชาวนาค านวณค่าใช้จ่ายและรายได้ในครัวเรือน อีกทั้ง
ค านวณต้นทุนและผลตอบแทนจากการท านาแบบเกษตรอินทรีย์  ตัวอย่างเช่น อาจารย์คะนึง พรมรัตน์ 
เกษตรกรจังหวัดลพบุรี เดิมเป็นข้าราชการ หลังจากท่านได้เกษียณ ได้เริ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2549 มี
พ้ืนที่ 2 ไร่ โดยมีการค านวณต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่การเพาะกล้าเมล็ดข้าว การปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียม
ท านา ค่าจ้างต่าง ๆ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งได้มีการจดบันทึกไว้ (พลังเกษตร, 2560) 

4. การประสานงาน กับกลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์ด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร
อินทรีย์ ตัวอย่างเช่น คุณสุกานดา พิมพ์พร เกษตรกรศรีสะเกษ ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนท าข้าวอินทรีย์
หนองปลากุ่มขึ้น โดยช่วงแรกทางกลุ่มได้รับส่งเสริมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  (ธ.ก.ส.) จัดท า
โครงการโรงเรียนชาวนาอินทรีย์ เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ การคัดเลือกพันธุ์ข้าว ที่จะปลูกอย่าง
เหมาะสม วิธีดูดิน แหล่งน้ า ไปจนถึงการเปิดโอกาส ให้นักเรียนชาวนาจากที่ต่าง  ๆ  ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน (คุณากร เยาวนารถ , 2559) 
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สิ่งที่ชาวนาไม่สามารถน าปฏิบัติในการลดต้นทุนการปลูกข้าว ตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก
เกษตรอินทรีย์ดังนี ้

1. การอ านวยการ เหตุผลที่น ามาปรับใช้ไม่ได้เนื่องจากการอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะใน
การบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการตัดสินใจ แต่ชาวนานั้นต้องใช้ความเป็นจริง
ของธรรมชาติในการบริหารงานเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่สามารถคาดเดาได้ แต่สามารถป้องกัน เตรียม
ตัวรับมือได้ และชาวนาไม่ต้องการอ านวยการจากใครชาวนาเป็นผู้อ านวยการเองจะท าอะไรก็สามารถกระท า
ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักของเกษตรอินทรีย์ 

2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เหตุผลที่น ามาปรับใช้ไม่ได้เนื่องจากการจัดบุคลากรปฏิบัติงานนั้นเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ แต่ชาวนาไม่จ าเป็นต้องมีลูกน้องเป็นการท านาที่พ่ึงพา
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ชาวนาสามารถท านาปลูกข้าวเองได้เพราะชาวนาเป็นคนที่เข้าใจพื้นที่ ความเหมาะสม
การจัดการน้ า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  

3. การรายงาน เหตุผลที่น ามาปรับใช้ไม่ได้เนื่องจากตามกระบวนการบริหารจัดการนั้นการรายงาน
เป็นกระบวนการเฉพาะขององค์กร คือ เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน แต่ชาวนาไม่ได้เป็นองค์กรที่ต้องรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงสิ่งที่ท าว่ามี
ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทั้งนี้ชาวนาเป็นทั้งผู้บังคับบัญชา ลูกจ้าง ในเวลาเดียวกันมีการตัดสินใจเพียงผู้เดียว 

ทั้งนี้จากการแนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนในการปลูกข้าวนั้น   
เป็นหลักการที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผล แต่ถึงจะใช้ระยะเวลาก็มีผลดีในระยะยาว คือท าให้ดินมี
คุณภาพและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษกว่าการปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ซึ่งการท านาในปัจจุบันจะเน้น
ความสะดวกสบายโดยการใช้สารเคมี ในการก าจัดโรค ฆ่าแมลง เนื่องจากไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ผลที่
ตามมาคือ ท าให้ดินเสื่อมสภาพ ผู้บริโภคมีความกังวลว่าจะมีสารตกค้างจากสารเคมี  
 

บทสรุป 
บทความนี้นอกจากจะอธิบายถึงต้นทุนในการปลูกข้าว การบริหารจัดการ การปลูกข้าวแล้วยังได้น า

หลักเกษตรอินทรีย์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้ใน
การปลูกข้าวของชาวนาเพื่อให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่การเพาะปลูก อย่างไรก็ตามชาวนาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
แนวทางการบริหารตามหลักเกษตรอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ชาวนามีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล รวมทั้ง
การได้รับจากการอบรมเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกต้องจากนักวิชาการ เพ่ือเป็นความรู้กับชาวนาและจะได้น า
ความรู้นี้ไปต่อยอดให้เกิดแนวทางการลดต้นทุนในการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนคิดเห็นว่าแนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการในปลูก
ข้าวนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวนาที่จะลดต้นทุนการปลูกข้าว เนื่องจากตามหลักเกษตรอินทรีย์ได้เน้นการ
ท าเกษตรที่มาจากท าธรรมชาติ เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจากพืชสด ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีและยัง
หาวัตถุดิบที่จะท าปุ๋ยได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นหลักการที่ไม่ท าให้ดินเสื่อมสภาพ การมีดินที่ดีนั้นปลูกอะไรก็ได้
ผลผลิตที่ดี และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค ถือเป็นหลักการและวิธีการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง ของ
สารเคมีได้ 
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บทคัดย่อ 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนต้องการ เพราะความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็น

เส้นทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และรวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีผู้ปฏิบัติงานคนใด
อยากปฏิบัติงานในที่ท างานเดิมเป็นเวลานาน สภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่มีการพัฒนา ข้าราชการเป็นหนึ่ง
ในสายอาชีพที่ควรมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะข้าราชการเป็นบุคคลส าคัญที่ท าหน้าที่ในการบริการพัฒนา
ประเทศ องค์กรและหน่วยงานของราชการต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญและมีการจัดท าโครงการ  รูปแบบ การ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และขั้นตอนการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการอย่างจริงจัง 
เพราะในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าข้าราชการไทยในส่วนใหญ่ประสบปัญหากับความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจเป็น
เพราะว่าถูกปิดกั้นทางโอกาส มีโอกาสหรือช่องทางการเจริญเติบโตน้อย  ด้วยรูปแบบการบริหารและระบบ
ราชการที่มีความล้าสมัย  

 
ค าส าคัญ : การสร้าง, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ, ข้าราชการไทย 
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Abstract 
The career path is that what all civil servants wanted. Because it is the way to a 

success in working including to a good quality of life. There is no performer wants to work at 
the same old office for a long time as well as an undeveloped working environment. The 
civil servant is one career that should have a career path because of the civil servant is an 
important person who performs duty of the development administration. The government 
organizations and agencies should pragmatically precedence together with set up project, 
pattern, a planning of career path and a procedure of civil servant career path compilation. 
As nowadays, it is obviously seen that Thai civil servants confronted a career path problem. 
It might be because they were blocked in an opportunity. And there was a small chance or 
growth channel by means of an outmoded administrative system and bureaucratic system. 

 
Keywords : Formation, Career Path, Thai Civil Servant 
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บทน า 
ระบบราชการของบ้านเรามักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง มีหลายหน่วยงานสามารถปรับตัวเข้ากับ

ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่ที่ผ่านมาก็มีค าถามอยู่เสมอว่าวัฒนธรรมและระเบียบกฎเกณฑ์ ที่
มากมายของระบบราชการนั้น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจท างานอย่างจริงจังได้เติบโตมากน้อยแค่ไหน 
ทุกวันนี้ ข้าราชการไทยจ านวนมาก รู้สึกหมดไฟในการท างาน เพราะมองแทบไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง 
ที่ส าคัญคือ ท้อกับระบบที่เปิดช่องให้ผู้ใหญ่ในหน่วยงาน มักแต่งตั้งหรือเลือกคนใกล้ชิดของตัวเองเป็นหลัก แต่
ไม่ได้วัดที่ผลงานที่ออกมา สิ่งที่เกิดข้ึนคือคนในระบบราชการมักถูกแต่งตั้งตามความอาวุโสและความสนิทสนม 
แต่ไม่ได้ดูผลงานเป็นหลัก ในความจริงแล้วจะต้องดูที่ผลงานตั้งแต่เริ่มรับราชการ ว่าข้าราชการมีประสบการณ์
ในการท างานหรือไม่และเคยประความส าเร็จมากน้อยเพียงใด พร้อมที่จะท างานเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ
มากน้อยเพยีงใด หากระบบมีความยุติธรรมกว่านี้ก็จะช่วยข้าราชการได้รับความยุติธรรมมากขึ้น และได้เติบโต
ตามผลงานของตนเอง ไม่เกิดความรู้สึกท้อถอย แต่ประเทศไทยยังไม่มีระบบที่ว่านี้ หากข้าราชการคนใด
ประสบความส าเร็จก็สมควรได้รับรางวัล เช่น ได้รับต าแหน่งใหม่ที่ดีขึ้น เพ่ือให้ได้เติบโตบนพ้ืนฐานของฝีมือ
และความสามารถ  

นอกจากระบบการแต่งตั้งรูปแบบการอุปถัมภ์ มากกว่าผลงานที่สะท้อนออกมานั้น อีกหนึ่งปัญหาที่ท า
ให้ข้าราชการไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รู้สึกท้อที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไป คือระบบการท างานที่ไม่เปิดโอกาสให้ได้
คิดริเริ่มสิ่งใหม ่ระบบราชการคือการท างานแบบเดิม ๆ ท าตามสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการระดับล่างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพราะอ่านตามหนังสืออย่างเดียว ระบบ
ราชการที่แบ่งล าดับชั้นแนวดิ่งทุกคนนั้นเห็นเพียงตัวหนังสืออย่างเดียว ไม่ได้ออกความคิดเห็นเพราะไม่มีผู้ใด
รับฟังความคิดเห็น อาจคิดว่าถ้าเสนอความคิดเห็นออกไปก็ท าอะไรไม่ได้ และคิดว่าผู้ที่เสนอความคิดเห็นคือผู้
ทีจ่้องจะโกงหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน (ตระกูล มีชัย, 2560) 

ดังนั้นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานโดยเฉพาะส่วน
ราชการทั้งหลายควรตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่ความส าเร็จได้จ าเป็นที่จะต้องมีนโยบาย แผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพที่ดี
เหมาะสมกับขนาดโครงสร้างขององค์กรและลักษณะงาน อีกหนึ่งสิ่งทีส าคัญที่สุดในการบริหารงานของส่วน
ราชการให้ไปสู่ความส าเร็จได้ ก็คือตัวข้าราชการเพราะถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก ๆ ถ้าองค์กรหรือ
หน่วยงานไม่มีนโยบายหรือแผนการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับข้าราชการ อาจท าให้เกิด
อุปสรรคหลาย ๆ อย่างในการบริหารได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการท างานลดลง ไม่มีความ
ทะเยอทะยานที่จะปฏิบัติงาน หากองค์กรและหน่วยงานราชการมีแนวทางที่ดีในการเสริมสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพข้าราชการก็จะสามรถประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้อย่างแน่นอน 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ความหมายความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
นฤมล นิราทร (2534)  ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในสายอาชีพว่า คือ การเปลี่ยนแปลงใน

บทบาทการท างาน ซึ่งจะให้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างานการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ในงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของ
อ านาจหน้าที่ สถานภาพที่มีระดับสูงขึ้น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  การที่องค์การมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
บุคลากรในองค์กรมี ความก้าวหน้า ทั้งในด้านการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายงานในหน้าที่ให้
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สูงขึ้นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทั้งสิ้น 
ซึ่งอาจท าให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
อยู่สม่ าเสมอ 

เพ็ญวดี ไมยวงษ์ (2553) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ เส้นทางความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละต าแหน่งในองค์กรซึ่งองค์กรได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เส้นทางท่ีแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร 

จ๊อบส์ ดีบี (2561) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในสายอาชีพว่า ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) หรือเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ เมื่อได้เริ่มต้นท างานใน
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง จากต าแหน่งนี้สามารถเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้าง ในขั้นสูงสุดแล้วอยากเป็นอะไร ซึ่ง
เมื่อมีเป้าหมายแล้วควรมีการวางแผนเส้นทางเดินว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรด้วย หากต้องการที่จะเป็น
คนท างานที่ประสบความส าเร็จควรจะต้องเริ่มวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองให้ชัดเจนและ
เหมาะสม  

ดังนั้นความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นเส้นทางที่ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากร สามารถพัฒนา
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ นั้นก็คือการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม
ไปถึงสังคมการท างานที่ดีข้ึน เป็นต้น  

ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2556) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ

ว่าคือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ต าแหน่งส าคัญ ที่เป็นต าแหน่งเป้าหมายของส่วนราชการ 
โดยมีการก าหนดและแสดง ให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละต าแหน่ง ที่ครองมา
ก่อนการเลื่อนไปด ารงต าแหน่งเป้าหมาย ทั้งจากระดับล่างสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือต าแหน่งในระนาบเดียวกัน 

ประโยชน์ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  
เพ็ญวดี ไมยวงษ์ (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความก้าวหน้าในสายอาชีพว่าประโยชน์ต่อองค์กร 

มีดังนี ้
1. มีหลักหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
3. การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายบุคคล  
5. การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร 

ประโยชน์ต่อบุคลากร มีดังนี้  
1. ทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน  
2. เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

  กลุ่มพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร (2561) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความก้าวหน้าใน
สายอาชีพว่า ประโยชน์ต่อองค์กร คือ  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของก าลังคน โดยการสรรหาและคัดเลือกในต าแหน่งงานที่ว่าง  
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2. การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน หรือ
โอนย้ายงาน  

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล  
4. การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรเพ่ือสรรหาและคัดเลือกรวมทั้งค่าตอบแทน รางวัล 

ประโยชน์ต่อบุคลากร คือ  
1. เพ่ือจูงใจสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพราะทุกคนจะทราบความก้าวหน้าของ

ตนเอง  
2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการสร้างโอกาสในการโอนย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าความก้าวหน้าในสายอาชีพว่ามี

วัตถุประสงค์ที่จะสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับข้าราชการในหน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยเปิดโอกาสให้
ข้าราชการได้รับรู้ว่าการที่ข้าราชการจะได้รับความก้าวหน้าหรือ ได้รับการเลื่อนไปด ารงต าแหน่งส าคัญใน
หน่วยงาน หรือส่วนราชการนั้นจะต้องผ่านประสบการณ์การท างานหรือ รับผิดชอบและผลิตผลงานอะไรบ้าง 
จึงจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ได้ โดยจ าเป็นต้องมีการโอนย้าย 
(Transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในแนวระนาบบ้างก่อนที่จะเลื่อนไปด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดท ากัน แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 (1) แบบดั้งเดิม (Traditional Career Path) เป็นการก าหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือ
แนวดิ่ง (Vertical) ของข้าราชการในลักษณะของการเลื่อนต าแหน่งในสายงานเดิมหรืออยู่ในหน่วยงานเดิม  

ข้อดี คือ มีความชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ สะสมความเชี่ยวชาญในเชิงลึก เหมาะส าหรับ 
หน่วยงานที่มีจ านวนสายงานไม่มาก  

ข้อเสีย คือ ไม่เปิดโอกาสเรียนรู้งานด้านอ่ืน ไม่ค่อยจูงใจเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถ และไม่พัฒนาขีด   
ความสามารถบุคคลให้เป็นผู้บริหาร 
                                        

 
ภาพที่ 1  รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบดั้งเดิม (Traditional Career Path) 
ที่มา : หนังสือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

Ttaditionnal career path 
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(2) แบบเปิดหรือแบบเครือข่าย (Network Career Path) เป็นการก าหนดความก้าวหน้าทั้งใน
ลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical) และแนวระนาบ (Horizontal) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในระดับ
เดียวกันจนมั่นใจในความรู้ความสามารถ แล้วจึงเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น 

ข้อดี คือ ส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านอื่น ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์  
ข้อเสีย คือ มีความยุ่งยากในการจัดกลุ่มงานที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
 

 
ภาพที ่2  รูปแบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพแบบเปิดหรือแบบเครือข่าย (Network Career Path) 
ที่มา : หนังสือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 

(3) แบบคู่ขนาน (Dual Career Path) เป็นการก าหนดเส้นทางความเติบโตในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง
(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนต าแหน่งตามสายงานที่รับผิดชอบทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงาน 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกเส้นทางของตนได้ เช่น ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการก็สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนมาด ารงต าแหน่งในสายบริหารได้ เป็นต้น  

ข้อดี คือ มีทางเลือกตามความถนัด 
ข้อเสีย คือ จัดท าได้เฉพาะบางลักษณะงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นภารกิจหลัก 
 

Network Career Path 
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ภาพที่ 3  รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบคู่ขนาน (Dual Career Path) 

ที่มา : หนังสือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
เนื่องจากรูปแบบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ในแต่ละรูปแบบ

อาจเหมาะกับงานที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการเลือกน ารูปแบบความก้าวหน้าในสายอาชีพแต่ละรูปแบบไปใช้ควร
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานและโครงสร้างต าแหน่งขององค์กร 

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2553) ได้กล่าวถึงการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ว่าการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการนั้นสามารถวางแผนได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
 (1) การเลื่อนต าแหน่งงานตามแนวตั้ง (Vertical Movement) เป็นการเลื่อนระดับขึ้นไปในสายงาน

ประเภทต าแหน่งเดิมที่ต้องการความรู้ ทักษะสมรรถนะที่ลึกและซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยอาจต้องการความรู้และ
ทักษะใหม่ในระดับสูงเพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางและจัดท านโยบายหรือกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) การเลื่อนต าแหน่งงานตามแนวนอน (Horizontal Movement) เป็นการเลื่อนในระดับเดิมแต่
เปลี่ยนไปยังสายงาน ประเภทต าแหน่งงานที่แตกต่างจากเดิม เพ่ือขยายขอบเขตของการเรียนรู้ลักษณะงาน
รูปแบบใหม่ๆ การเลื่อนเช่นนี้จึงเป็นการเพ่ิมการสั่งสมความรู้ ทักษะสมรรถนะที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

(3) การเลื่อนต าแหน่งงานตามแนวขวาง (Diagonal Movement) เป็นการเลื่อนระดับขึ้นไปยังสาย
งาน ประเภทต าแหน่งที่แตกต่างจากเดิม เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู้ลักษณะงานรูปแบบใหม่ๆ การเลื่อน
เช่นนี้จึงเป็นความท้าทายส าหรับผู้ได้รับการมอบหมายเนื่องจากเป็นการเพ่ิมการสั่งสมความรู้ ทักษะสมรรถนะ
ที่หลากหลาย ซับซ้อน และยากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน 

Dual Career Path

 

 

 

 

 

 

 

                                 สายบริหาร

 

 

สายวิชาชีพเ พาะ สายบริหาร 
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ภาพที่ 4  ภาพการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพมาตรฐาน 

ที่มา : แก้ไขโดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2556) ได้กล่าวถึงการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพข้าราชการว่าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดและ
แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละต าแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปด ารง
ต าแหน่งส าคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากต าแหน่งระดับล่างสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือการย้ายต าแหน่งในระนาบ
เดียวกันดังนี ้

 (1) เป็นการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานเพื่อการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 

(2) เป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดกรองคนดีคนเก่งโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การท างานจากประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงานหรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นประสบการณ์ใน 
ในการปฏิบัติหน้าที่เม่ือจะด ารงต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการนั้น 

 (3) เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบโดยตั้งใจปฏิบัติ
ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายและสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับพร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย 

 (4) เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการแต่งตั้งข้าราชการ
ภายในที่ด าเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการที่ ก.พ. ก าหนด 

ขั้นตอนการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงานก.พ. (2556) กล่าวว่าการจัดท าทางก้าวหน้าในสาย

อาชีพภายในส่วนราชการนั้นเปรียบเสมือนการสร้างถนนหรือเส้นทางเพ่ือให้ข้าราชการได้เลือกเดินไปสู่
เป้าหมายปลายทางซึ่งเป็นต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ที่ข้าราชการ
จะต้องเดินทางผ่านเพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีการก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพิจารณาความพร้อม
ก่อนออกเดินทางจากแต่ละสถานที่  ซึ่งการด าเนินการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ จ าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดท าที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือให้ข้าราชการได้รับทราบและยอมรับก่อนการน าไป
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ปฏิบัติจริง และจะต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคลหลายฝ่ายจึงจะประสบ
ผลส าเร็จในการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ผู้รับผิดชอบหลักคือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล แต่ส่วน
ราชการอาจจัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินการได้  ทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกในการ
ผลักดันให้การด าเนินการประสบผลส าเร็จมีดังนี้ 

 (1) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและให้การสนับสนุนรวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติทางก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นดังนั้นจึงควรมีการเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นของการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็น
ความส าคัญก่อนเริ่มด าเนินการ  

 (2) ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองหัวหน้าส่วนราชกรที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ซึ่งมีบทบาทในฐานะประธานคณะท างานจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพท า
หน้าที่ในการ ก าหนดแนวทางด าเนินการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะท างาน
และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 

 (3) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน จัดท าแผนการด าเนินการ
รบัผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ข้าราชการน าทางก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติด าเนินการพัฒนา
บุคลากร ติดตามและปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม  

 (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง เป็นผู้สนับสนุนให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จจูงใจและกระตุ้นการท างานของข้าราชการเพ่ือให้ท างานอย่างเต็มศักยภาพ
ประเมินผลงานและศักยภาพของข้าราชการอย่างยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการโดยการสอนงาน 
(Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการมอบหมายงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นตลอดจนให้โอกาส
ข้าราชการในการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานและเติบโตตามสายอาชีพท่ีข้าราชการต้องการ 

 (5) ข้าราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลความต้องการให้ความคิดเห็นและเป็นผู้ใช้ทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ 
ส่วนราชการจัดท าขึ้น  กิจกรรมหรือขั้นตอนการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5  กิจกรรมหรือขั้นตอนการจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ที่มา : หนังสือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
(1) การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นขั้นตอนส าคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของส่วนราชการโดย

ผู้รับผิดชอบต้องท าความเข้าใจกับทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของส่วนราชการอย่างถ่องแท้ 
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รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างต าแหน่งโครงสร้างอายุข้าราชการมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งข้าราชการรวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย  

 (2) การวิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงของต าแหน่ง เช่น ลักษณะงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การจัดกลุ่มงาน (Job Family) และเพ่ือให้ข้าราชการได้มีโอกาสหมุนเวียนงานและสั่งสมประสบการณ์ที่
หลากหลาย  

 (3) การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่
2 เพ่ือหาข้อสรุปว่าส่วนราชการจะจัดท าทางก้าวหน้าในสายอาชีพของต าแหน่งใดบ้าง(ต าแหน่งเป้าหมาย) และ
เส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งจะต้องผ่านการปฏิบัติงานเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และผลงานใน
ต าแหน่งใด หน่วยงานใดและเป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการออกแบบทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  

 (4) การจัดท าแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job profile) เป็นขั้นตอนของการจัดท า
รายละเอียดของต าแหน่งเป้าหมายและต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position) โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง (Accountability) ผลสัมฤทธิ์หลักของงาน(KRA) ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานหลัก (KPI) ความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งรวมทั้งจัดท าเกณฑ์การพิจารณา
เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งต่อไป (Performance Measures) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และการวางแผนพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรมเชื่อมโยง
กับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ต าแหน่งเป้าหมายที่ตนเลือก
ต่อไป 

เทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
Cambus star (2561) กล่าวว่าการที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ หรือการที่จะ

ประสบความส าเร็จในสายอาชีพได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีเทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
ดังนี้ 

(1) ตั้งค าถามกับตนเองในเป้าหมายอาชีพการงาน การที่จะสร้าง Career Path ให้กับตนเอง ก่อนอ่ืน
ให้เริ่มต้นจากการตั้งค าถามกับตนเองในเป้าหมายอาชีพการงานก่อนว่าหลังจากนี้อีก 5 ปี อยากเห็นตัวเองเป็น
แบบไหน และอีกสิบปีจากนี้ จะอยู่ตรงไหนขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วันนี้เป็นพนักงานราชการ อีกห้าปีจะ
เป็นปลัดอบต. และอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นปลัดกระทรวง 

(2) ส ารวจพ้ืนฐานด้านการศึกษา เมื่อได้ค าตอบให้กับตนเองถัดมาให้มาดูพ้ืนฐานด้านการศึกษาของ
ตัวเองว่าเรียนมาในสาขานั้น ๆ หรือไม่จากตัวอย่างข้างต้น การที่จะเป็นปลัดก็ควรจะต้องจบสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ แต่ถ้าเรียนมาสาขาอ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับสายงานที่ท า เช่น เรียนจบด้านการบัญชี แต่ได้เริ่มงานเป็น
พนักงานราชท้องถิ่นการในองค์กรหนึ่ง และได้ถามตัวเองแล้วอยากเติบโตในสายงานด้านนี้ แต่วุฒิการศึกษาไม่
ตรงกับงานที่ท า เพราะฉะนั้นให้หาโอกาสในการเรียนเพิ่มเติมด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อาจจะเรียนต่อปริญญา
โทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ลงเรียนโปรแกรมพิเศษวิชาที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าฝึกอบรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบและปิดช่องว่างของความรู้
พ้ืนฐาน 
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 (3) ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ซึ่งมาจากประสบการณ์การท างานและความส าเร็จของงานที่ท าเป็นสิ่งที่จะท าให้ได้รับการยอมรับและสามารถ
พัฒนาสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ดีที่สุด เมื่อรับราชการเป็นข้าราชการปลัดจะต้องแสดงศักยภาพให้เป็นที่
ยอมรับ และเมื่อแสดงออกไปเป็นที่ยอมรับของภายในและนอกองค์กรก็จ าท าให้เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น รวมไปถึงได้รับการไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 (4) ความโดดเด่น เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี  เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความส าเร็จก็จะเป็นบุคคลที่โดดเด่น 
เพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างความโดดเด่นในงานที่ท าพร้อมกับแสดงความเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี 
รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาปรับปรุงให้งานที่ท าดีขึ้น อีกทั้งหาโอกาสแสดงความสามารถ 
สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน เมื่อผลงานโดดเด่นและมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่ดี ก็จะมีโอกาส
พิจารณาเลื่อนขั้น เนื่องจากสามารถพิสูจน์ให้องค์กรเห็นคุณค่าสร้างการยอมรับและเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

 (5) การย้ายงาน ระยะเวลาในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ ทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง Career Path ให้ตัวข้าราชการเอง และสิ่งส าคัญอีกหนึ่งอย่างคือ 
การย้ายงานหรือระยะเวลาในการท างานแต่ละที่แต่ละต าแหน่ง ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 (6) ความรู้เชิงลึกหรือประสบการณ์  ควรมีความรู้เชิงลึกหรือประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ ให้มาก
พอทีจ่ะปฏิบัติงาน หากมีความรู้เชิงลึกน้อยอาจท าให้เสียโอกาสในความก้าวหน้าในบางต าแหน่งงานที่ต้องการ
ผู้มีความรู้ความสามารถเชิงลึกในงาน  

ดังนั้นการที่จะประสบความส าเร็จในสายอาชีพได้ ควรมีการก าหนดเป้าหมาย ออกแบบแสดงให้เห็น
ถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้การก าหนดเส้นทางอาชีพสู่การ
เติบโตจะท าให้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ และเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพนั้นก็จะมีความชัดเจนขึ้นขึ้นด้วย  

ข้าราชการไทย 
ความหมายของข้าราชการไทย 
กองบรรณาธิการ (2557) ได้ให้ความหมายของข้าราชการไว้ว่า ข้าราชการ คือกลไกของรัฐ มีบทบาท

หน้าที่หนุนน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลถึงประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้าราชการจึงมี
ความส าคัญเสมือนหนึ่ง “ข้อต่อตรงกลาง” ที่เชื่อมระหว่างข้างบนคือรัฐบาลกับข้างล่างคือประชาชนที่การ
ท างานจากระดับบริหารลงไปถึงข้าราชการที่อยู่ในพ้ืนที่ 

สอบดี (2557) ได้ให้ความหมายของข้าราชการไว้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ดังนัยพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุสาหะเพ่งพินิจ ใช้
ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิด และสุดท้ายจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่า งเต็มก าลัง
ความสามารถ 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของข้าราชการว่า คือ คนที่ท าราชการตาม
ท าเนียบหรือบุคคลซึ่งรับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ 
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ข้าราชการมีหลากหลายประเภทซึ่งจะประกอบไปด้วยข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง ที่สังกัดกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560)  

สรุปได้ว่าข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด และภายใต้ข้อบังคับของ
ผู้บังคับบัญชา ได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนจาก กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
บ้านเมืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยในการปฏิบัติจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมิใช่
ประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวกและดูแลประชาชน ก าหนดและจัดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ในการบริหารประเทศนั่นข้าราชการถือเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เป็นกลไกลตัวส าคัญที่ท าให้ประเทศมีความก้าวหน้า   

ตัวอย่างรางวัลที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
รางวัลเลิศรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2562) ได้กล่าวว่ารางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลแห่ง

เกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ
ทั้งปวง โดยรางวัลเลิศรัฐนั้นจะแบ่งสาขาของรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่  

1. รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการบริการภาครัฐ  เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

2. รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน 
หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพ่ือน าพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

3. รางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

 
ภาพที่ 6  รางวัลเลิศรัฐ 

ที่มา : กลุ่มพัฒนระบบราชการ กรมป่าไม้ 
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:30 – 15:30 น. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร) ได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ .ศ. 2562 “Shift to the future : 
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ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ที่ได้รับ
รางวัล ดังนี้ รางวัลเกียรติยศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม ได้รับรางวัลจากผลงานชุมชนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพ่ึงพาตนเอง  รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง และกรมประมง รางวัล
เลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมป่าไม้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 24 
รางวัลรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 60 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐ จ านวน 123 รางวัล 

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการไทย 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย  มีเป้าหมายคือให้ข้าราชการได้ทราบถึง

รายละเอียดต่าง ๆ ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพในความจริงแล้ว
นั้นคืออะไรมีวิธีการน าไปปฏิบัติอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร แล้วจึงน าไปปรับใช้กับงานที่ตนเองท าให้
ประสบความส าเร็จมากที่สุด บทความนี้ได้รวบรวมรูปแบบ การวางแผน ขั้นตอนต่าง ๆ ของความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และรวมไปถึงมีเทคนิควิธีการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพมาให้ผู้อ่านบทความเรื่องนี้ได้ทราบ
และเข้าใจ เนื่องจากเล็งเห็นว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย
เป็นอย่างมาก เพราะอาชีพข้าราชการไทยนั้นก าลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพใน
สาเหตุต่าง ๆ มากมาย  

ดังนั้น การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย จึงจ าเป็นจะต้องการปฏิบัติตามในการ
น าไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานราชการดังนี้ มีรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ การ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ ขั้นตอนการจัดท าทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ 
และมีเทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ   

องค์กรและข้าราชการจะต้องมีการปฏิบัติตามเพ่ือน าไปสู่การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการไทย ดังนี้  ล าดับแรกองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเต็มที่ไม่ควรปิดกั้น และเห็นความส าคัญของการสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้มากที่สุดเพราะอาชีพข้าราชการ เปรียบเสมือนกลไกของรัฐมีบทบาทหน้าที่หนุนน านโยบายรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ส่งผลถึงประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าในสายอาชีพจะส าเร็จไม่ได้
เลยถ้าท้ังสองฝ่ายระหว่างองค์กรกับตัวข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือกัน 

ต้องมีการจัดท ารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้ชัดเจนโดย ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า
รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แบบคู่ขนาน (Dual Career Path) เพราะเป็นรูปแบบที่เหมาะมาก
ที่สุดส าหรับการน าไปปรับใช้เพราะในรูปแบบนี้  ข้าราชการในแต่ละเส้นทางสามารถย้ายหรือเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่งได้ทั้งสายงานด้านบริหารหรือสายงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากสามารถพัฒนาตนเอง สร้างผลงาน
ตามท่ีองค์กรคาดหวังได้ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบดั้งเดิม 
และรูปแบบเปิดหรือแบบเครือข่ายนั้นไม่สามารถน ามาใช้ได้ ในการเลือกน าแต่ละรูปแบบมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงานของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย  

ข้าราชการต้องมกีารวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพมาตรฐาน โดยจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
เสมอ เช่น การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพการเลื่อนต าแหน่งงานตามแนวตั้ง การเลื่อนต าแหน่งงาน
ตามแนวนอน หรือการเลื่อนต าแหน่งตามแนวขวาง ควรพิจารณาว่าตนเองเหมาะกับการเลื่อนต าแหน่งในแนว
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ไหนต้องดูจากต าแหน่งที่ที่ครองมาก่อนด้วย แต่การเลื่อนต าแหน่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือการเลื่อนจาก
ต าแหน่งระดับล่างสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ในการวางแผนเพ่ือเลื่อนต าแหน่งองค์กรและหน่วยงานต้องสนับสนุน
อย่างจิงจังเพ่ือให้ข้าราชการได้เข้าใจว่าการวางแผนนั้นมีความส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และควรพิจารณาโดยให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในองค์กรหรือหน่วยงานได้  

ในการขั้นตอนการจัดท าทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ จ าเป็นจะต้องมีระบบและ
กระบวนการที่ชัดเจน เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนที่มีบทบาทในการรับผิดชอบได้ทราบและเข้าใจก่อนที่จะน าไป
ปฏิบัติจริง ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ควรยึดหลักขั้นตอนการจัดท าทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราช ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในการน ามาปฏิบัติหรือปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง
เนื่องจากส าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นส านักงานท่ีมีบทบาทในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการโดยเฉพาะ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ซึ่งมีอยู่ 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์งาน การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการจัดท าแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน  

เทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เป็นสิ่งที่ข้าราชการควรให้ความสนใจและมีความ
พยายามในการปฏิบัติตามมากที่สุด เพราะจะต้องเริ่มจากตัวข้าราชการเอง และยังต้องอาศัยความสามารถ
ส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

1. การตั้งค าถามกับตนเองในเป้าหมายอาชีพการงานต้องมีเป้าหมายเป็นของตนเองให้แน่ชัด  
2. พ้ืนฐานด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญหากพบว่างานที่ตนเองอยากท าไม่ตรงกับสิ่งที่จบศึกษามา 

ควรไปศึกษาสาขาท่ีตรงกับสายงานเพิ่มเติมเพ่ือโฟกัสกับงานท่ีตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้  
3. ทักษะและความเชี่ยวชาญมีส าคัญที่สุดเพราะในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานราชการทั้งหลายต่างก็

ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างมากเพราะแต่ละงานนั้นอาจมีความเสี่ยงหากขาดทักษะ
และความเชี่ยวชาญจะท าให้งานเกิดความเสียหายได้  

4. ความโดดเด่น การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ต้องพยายามสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน หรือจากองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการที่มีต าแหน่งสูงควรสร้างผลงานที่ดีและมี
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการระดับล่างได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

5. ความรู้เชิงลึกหรือประสบการณ์ก็ต้องมีให้มากพอเช่นเดียวกับทักษะและความเชี่ยวชาญจึงจะ
สามารถปฏิบัติงานได ้

ส าหรับเทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพในข้าราชการที่อาจจะไม่สามารถท าได้ในทันทีคือ
การย้ายงาน เพราะงานราชการมีการก าหนดระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน เช่น สัญญาจ้าง วาระการด ารง
ต าแหน่ง การย้ายงานจึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากส าหรับอาชีพข้าราชการ   

จากแนวทางการปฏิบัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น หากได้ลองปฏิบัติตาม ผู้เขียนคิดว่าข้าราชการจะ
สามารถประสบความส าเร็จในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
หรือโครงสร้างของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานด้วย ในส่วนของรางวัลนั้นรางวัลเลิศรัฐที่มีอยู่หลายสาขาด้วยกัน
เป็นหนึ่งรางวัลที่จะสามารถกระตุ้นและจูงใจให้ข้าราชการมีความกระตือรือร้นในการที่จะสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพให้กับตนเองได ้
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บทสรุป 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการไทย ผู้เขียนได้มีการรวบรวม รูปแบบ การวางแผน 

ขั้นตอนการจัดท าทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ส าคัญ ๆ 
ไว้เพ่ือให้ข้าราชการได้ทราบและสมารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการจน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าบทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการได ้ทั้งส าหรับข้าราชการการที่พ่ึงเริมต้นที่จะสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และส าหรับข้าราชการ
ที่ต้องการจะพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ดียิ่งขึ้นไป 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

สังคมสูงอายุ โดยมุ่งค้นคว้าจากผลการศึกษาท่ีมาจากประเทศท่ีที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุก่อนหน้าประเทศไทย 
เพราะจะท าให้ได้เห็นสิ่งที่เคยเกิดข้ึนในสังคมอ่ืนที่กลายเป็นสังคมสูงอายุ และท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือ
ได้อย่างถูกต้อง วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เป็นบทความจากวารสารทางวิชาการ
หลากหลายสาขา ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าข้อมูลในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณที่ควรจะ
มีการเก็บรวบรวมเรื่องสุขภาพทางกายโดยรวม สุขภาพจิต ความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง สถานพยาบาล 
บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ รายจ่ายของประเทศเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อมูล
ทางด้านอิสระในการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์ทางสังคมควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองขอ ง
ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตของตนเอง ความสัมพันธ์กับครอบครัว และความสัมพันธ์กับภายนอกครอบครัว และ
ข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อมควรรวบรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 
อาชญากรรมท่ีเกิดกับผู้สูงอายุ ความทั่วถึงและคุณภาพของระบบประกันสุขภาพ ความทั่วถึงและคุณภาพของ
บริการสาธารณะอ่ืนๆ (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ) สมดุลระหว่างค่าครองชีพและรายได้ และความสะดวกใน
การเดินทาง ในตอนท้ายผู้เขียนได้น าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการเป็นสังคม
สูงอายุของประเทศไทยว่าควรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้นต่อไป แต่ควรเพ่ิมบทบาทในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น  

 
ค ำส ำคัญ : สังคมสูงอายุ คุณภาพชีวิต การบริหารภาครัฐ 
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Abstract 

This article aimed at inquiring and analyzing data from researches on aging society 
which emphasized results from countries turned into aged society before Thailand. The 
author expected to find important aspects of aged society and can turn them into useful 
guidelines for Thailand in handling with aging society. This was a documentary research 
conducted by looking at articles in academic journals from broad range of related 
disciplines. The author then arrange issues around the well-being of elders according to 
WHO framework of Quality of Life, raised some important issues related to elders’ well-
being. The analysis revealed that regarding elders’ physical, mental, and spiritual well-being 
there should be data on overall physical and mental conditions, elders’ attitude toward 
themselves, availability of hospitals and medical staffs, nation’s expenditure on this issue. 
Regarding elders’ independence and social relationship, there should be data on elders’ 
self-reliance in daily life, relationship with their families and with ones outside their families. 
Regarding elders’ environment there should be data on safety of their body and belongings, 
crimes committed to them, availability and quality of health insurance, availability and 
quality of other public service (e.g. public transportation), balance between cost of living 
and income, and ease of traveling. Finally, author suggested that the role of data gathering 
should be decentralized and assigned to local administrative organization in order to gather 
data mentioned above from the very detail.     
 
Keywords : Aging Society, Quality of Life, Public Administration 
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บทน ำ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เห็นได้ชัดเจนหลังการพัฒนาระบบสาธารณสุขทั่วทั้งโลก คือ การมี

อายุขัยเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นของประชากร ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการพัฒนาของสังคมต่างๆ ทั่วโลก
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการคาดการณ์เก่ียวกับประชากรโลกท าให้เห็นได้ว่าประชากรสูงอายุของโลกจะมากกว่า
ประชากรวัยเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภายในปี ค.ศ. 2050 และในประเทศที่พัฒนาแล้วจะยิ่งเห็นความ
แตกต่างชัดขึ้นเพราะผู้สูงอายุจะมีมากเป็น 2 เท่าของเด็ก (Balestra & Dottori, 2012: 1046) หากพิจารณา
ในรายละเอียดแล้วจะพบว่าสังคมผู้สูงอายุนั้นสามารถแยกได้เป็น 2 แบบ ตามความหมายที่ก าหนดไว้โดย
องค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ สังคมที่ก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) กับสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (aged society) โดยสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นหมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ขึ้นไปใน
สัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในสัดส่วนที่มากกว่า
ร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์: 2556, 1) ส าหรับกรณีของประเทศไทยนั้น การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยก็จะ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากสาเหตุส าคัญทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุข การลดลงของอัตราการเกิดของ
ประชากร และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจร 

ข้อมูลจากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยครั้งที่ 6 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 
2560 แสดงให้เห็นว่าโครงสรางด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
โดยมีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 10 นอกจากนี้ การคาดการณ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้คาดการณ์ต่อไปว่าในปี พ.ศ. 2564 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมากถึงร้อย
ละ 20 ซึ่งเท่ากับเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และส่งผลต่อเนื่องให้ในปี พ.ศ. 2574 สังคมไทยกลายเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2561: 1) และสามารถแสดงการร้อยละของผู้สูงอายุจากการ
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติทั้ง 6 ครั้งออกมาเป็นกราฟได้ด้งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1806 

 
ภำพที่ 1 แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุไทย 

ที่มำ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561 
 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปมากมายหลายประการ ซึ่ง
อาจกลายเป็นปัญหาสังคมได้หากไม่มีการรับมือที่เหมาะสมและทันการณ์ แต่โชคดีที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ
แรกๆ ของโลกที่ก าลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะหากพิจารณาย้อนไปในอดีตแล้วจะพบว่าหลาย
ประเทศในโลกได้ผ่านประสบการณ์การเป็นสังคมสูงอายุไปก่อนประเทศไทยแล้ว และได้เรียนรู้ผลกระทบต่างๆ 
จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนได้คิดค้นวิธีการ มาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อสังคมผู้สูงอายุ 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการศึกษาการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในหลายๆ ประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และหลายๆ ประเทศที่ได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียม
ตัวของประเทศไทย และเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพ่ือรวบรวมข้อมูลดังกล่าว บทความนึ้จึงเป็นการเริ่มต้นของ
ผู้เขียนในการค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงอายุ และการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
บทความนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตและน ามาปรับใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ เพ่ือค้นหาและถอดบทเรียนจากสังคมสูงอายุอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเพ่ือสร้าง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือสถิติที่ส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับการเป็นสังคมสูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมที่จะน าเสนอในบทความนี้ประกอบไปด้วยการทบทวนวรรณกรรม 2 เรื่อง

ด้วยกัน คือ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต กับการทบทบวนวรรณกรรมเกี่ยวสังคมสูงอายุใน
กรณีต่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนั้น การจะวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องเก็บ
รวบรวมเพ่ือที่จะบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรจะเริ่มจากการท าความเข้าใจว่า
คุณภาพชีวิตหมายถึงอะไร และชีวิตที่มีคุณภาพต้องเป็นอย่างไร ซึ่งหน่วยงานระดับโลกที่ถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานหลักในการดูแลความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกคือองค์การอนามัยโลก (WHO: World Health 
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Organization) ได้เคยสร้างเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตที่เรียกว่า WHOQOL-100 เมื่อปี ค.ศ. 1998 ซึ่งมี
กรอบแนวคิดว่าคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ (World Health Organization, 1998: 8-9) 
คือ ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านความเป็นอิสระ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจิต
วิญญาณ และภายหลังองค์การอนามัยโลกพิจารณาแล้วว่าเครื่องมือ WHOQOL-100 มีจ านวนค าถามมาก
เกินไปจึงได้ปรับให้มีความกระชับขึ้น โดยพัฒนามาเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF (World 
Health Organization, 1998: 35) ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม  

กรอบแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกเป็นจุดเริ่มต้นของการท าความเข้าใจเรื่อง
คุณภาพชีวิต แต่เนื่องจากขอบเขตของการค้นคว้าครั้งนี้อยู่ที่การเป็นสังคมสูงอายุ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้า
ต่อไปว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นมีประเด็นที่เหมือนหรือแตกต่างออกไปอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการ
ค้นคว้าในเบื้องต้นพบว่าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีผลงานของ สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
(2554) ซึ่งได้วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทองถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไว้โดยมี 6 องค์ประกอบ คือ สภาพ
ร่างกายที่ดี อารมณ์ที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นอยู่ทีดี การตัดสินใจด้วยตนเอง และการ
รวมกลุ่มทางสังคม และพบว่ากรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต 6 องค์ประกอบดังกล่าวได้ไปปรากฎในการศึกษาวิจัย
ของ กัญญา ชื่นอารมย์ และวลัยนารี พรมลา (2561) ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย  

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยอีกผลงานหนึ่ง เป็นการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2560 ได้ใช้กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกเป็น
พ้ืนฐาน ก าหนดกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตว่ามี 5 องค์ประกอบ (เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์ , 
2560: 99) คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และจิตใจ  

เมื่อประมวลกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตข้างต้นเข้าด้วยกัน จะพบว่าแนวคิดคุณภาพชีวิตข้างต้นมีความ
เหมือนกันอย่างมาก ประกอบไปด้วยร่างการที่แข็งแรง จิตใจหรืออารมณ์ที่ดีซึ่งในเรื่องนี้อาจรวมถึงความ
สมบูรณ์ของจิตวิญญาณ อิสระในการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ประเด็นเหล่านี้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสามารถแยกได้เป็น 3 ชั้น ดังภาพต่อไปนี้   
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ภำพที่ 1  องค์ประกอบต่างๆ ของคุณภาพชีวิต 
ที่มำ: เรียบเรียงจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1998) 
 

เพ่ือให้การทบทวนวรรณกรรมที่จะน าเสนอต่อจากนี้เป็นไปตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
ผู้เขียนจะน าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นคุณภาพชิวิต โดยเริ่มจากด้านในสุดของคุณภาพชีวิต 
(ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ) ดังนี้  

ประเด็นเก่ียวกับสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาหรือค้นคว้าและ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการพบได้ในผลงานของ Scharlach et al. (2000) ที่ได้เสนอให้มีการเตรียมการ
รับมือกับสังคมสุงอายุโดยการเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญด้านชราภาพวิทยา (Gerontology) ทั้งในการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาคณะที่เปิดสอนเฉพาะทาง และการวิจัยทางด้านชราภาพวิทยา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลทางร่างกายและจิตใจที่ดี และความคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านนี้ก็ได้ถูก
เน้นย้ าอีกครั้งในผลงานของ Bragg & Hansen (2010) ซึ่งทั้งสองท่านยังได้เสนอแนวคิดเพ่ิมเติมว่าบุคลากรที่
จ าเป็นต่อบริการสาธารณสุขส าหรับสังคมสูงอายุนอกจากแพทย์ และพยาบาลที่คนทั่วไปนึกถึงแล้ว ยังรวมไป
ถึง นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด และเภสัชกรอีกด้วย เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและ
ใส่ในเรื่องที่ต่างไปจากคนไข้กลุ่มอ่ืนๆ ผลงานต่อมาที่กล่าวถึงความส าคัญและแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุใน
ด้านจิตใจของผู้สูงอายุคือผลงานของ Takamura (2002) ซึ่งเสนอมุมมองว่าการให้ความส าคัญกับระบบ
ประกันสุขภาพที่เน้นดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังต้องส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางด้าน
สุขภาพแก่ผู้สุงอายุมีทักษะในการท างานกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ด้วย แต่ว่าการดูแลผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้
จ ากัดอยู่กับแค่การให้บริการทางสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย ดังจะเห็นได้จากการ
วิจัยของ Yenerall (2003) เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ แต่ประโยชน์ที่ได้จาก
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การศึกษาของผู้สูงอายุมีทั้งประโยชน์จากการได้ความรู้ และประโยชน์จากการพบปะพูดคุยกันของผู้เรียน (ซึ่ง
เป็นผู้สูงอายุ) ซึ่งเท่ากับว่าได้ท าให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ในทางจิตใจและจิตวิญญาณ  

ผลงานของ Lamm & Blank (2005)  และผลงานของ Olshansky et al. (2009) ที่น าเสนอเกี่ยวกับ
ความท้าทายต่างๆ ของการเป็นสังคมสุงอายุ ก็ได้กล่าวถึงหนึ่งในหลายความท้าทายของการบริหารจัดการใน
สังคมสูงอายุก็คือการวางระบบการประกันสุขภาพเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี โดยแสดงให้เห็น
ความยากของการรักษาสมดุลระหว่างบริการสาธารณสุขที่ดี กับความมั่นคงทางการคลังของประเทศมาก
จนเกินไปที่จะต้องไม่ละเลยด้านใดด้านหนึ่งไป อีกทางออกหนึ่งของปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านการดูแล
สุขภาพถูกเสนอขึ้นมาโดย Sudo et al. (2018) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้จากการบริหารจัดการในประเทศญี่ปุ่น ได้
ศึกษาและมีระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นพ้ืนฐาน (CbICS: Community-based Integrated Care) 
ซึ่งเริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ การดูแลซึ่งกันและกันของผู้สูงอายุ การดูแลโดยสังคมที่มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการดูแล
โดยรัฐบาล ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเช่นนี้จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุลดลงได้อย่างมาก  
ประเด็นเกี่ยวกับความยากหรือความท้าทายทางการคลังและงบประมาณในสังคมสูงอายุถูกน ามาวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่เจาะจงลงไปอีกโดย Balestra & Dottori (2012) โดยตั้งต้นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากรัฐต้องเลือก
ระหว่างการใช้จ่ายเพ่ือบริการสุขภาพ กับใช้จ่ายเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม (ซึ่งต่างก็ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนเหมือนกัน) ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ ว่ามีความเห็น
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลอย่างไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุ
กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีความต้องการให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินกับบริการสุขภาพให้มากขึ้น ในขณะ
ที่อีกกลุ่มหนึ่งมีความต้องการให้ใช้จ่ายเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมมากกว่า  
จะเห็นได้ว่าความสนใจศึกษาและแสดงทัศนะเก่ียวกับสังคมสูงอายุ มีหลายผลงานที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการ
บริหารจัดการทางเศรษฐกิจและการคลัง เพราะเชื่อว่าการบริหารทางเศรษฐกิจและการคลังที่ดีจะน าไปสู่
บริการสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุได้ หากพิจารณาเรื่องนี้จากวารสารทางวิชาการที่มุ่งเน้นเรื่องบริการสุขภาพ ก็จะ
พบความสนใจศึกษาเกี่ยวกับบริการสุขภาพในสังคมสูงอายุด้วยเช่นกัน เช่นในบทความของ Lawrence 
(2012) ที่น าเสนอเกี่ยวกับความท้าทายของการให้บริการสุขภาพของประเทศต่างๆ ในยุโรป หนึ่งในความท้า
ทายต่างๆ ก็เป็นเรื่องบริการสุขภาพของสังคมสูงอายุด้วย และในบทความนี้ Lawrence ยังได้น าแนวคิดที่
องค์การอนามัยโลกไว้ที่จะเป็นทางออกให้กับการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและการคลังของสังคมสูงอายุได้
ด้วย นั่นคือ แนวคิด Active Aging ที่เสนอว่าการมีอายุมากขึ้นไม่ได้จ าเป็นต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนมากขึ้นเสมอไป 
และ Lawrence ยังได้เสนอแนวคิดของตนเองให้มีการยืดระยะเวลาการท างานของบุคลากรให้เกษียณช้าลงไป
เท่าท่ีจะท าได้ โดยการท าเช่นนี้จะไม่ได้ท าให้เกิดผลดีเฉพาะกับเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังจะท าให้ผู้สูงอายุไม่
รู้สึกว่าตนเองถูกตัดขาดจากสังคม มีจิตใจที่ดีได้อีกด้วย   
ในระยะเวลาเมื่อไม่นานมานี้ คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้รับความสนใจศึกษาเป็นพิเศษ ดังจะ
เห็นได้จากผลงานของ Bai, Lai, & Guo (2016) ที่ศึกษาภาวะซึมเศร้า (Depression) ของผู้สูงอายุในประเทศ
จีน โดยผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในประเทศจีนที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ประกอบไปด้วยลูกหลาน
ของตนเอง มักจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระที่ลูกหลานต้องรับเลี้ยงดู และเกิดภาวะซึมเศร้าและในบาง
กรณีอาจรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ จึงได้น าเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาโครงการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ให้
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มีความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัว ซึ่งเรื่องการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุในจีน ได้มีการศึกษาอีกงานหนึ่งที่ศึกษาได้
น าเสนอว่าการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุในจีนมีสูงมาก และจ านวนการฆ่าตัวตายนี้จะสัมพันธ์กับอายุ กล่าวคือ 
ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้น (Nie, 2016)  

การตีความเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภายหลังท าให้เกิดมุมมองใหม่ของคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
การมีสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดีเท่านั้น หากแต่ชีวิตที่ดีนั้นยังรวมไปถึงการเจริญงอกงามของมนุษย์ (Human 
Flourish) อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากผลงานของ Hewitt (2017) ที่เสนอว่าควรจะมองคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม ที่ไม่ใช่เพียงทางชีวแพทย์ (Biomedical) แต่ต้องรวมไปถึงการเจริญงอกงามของมนุษย์อีกด้วย 
ซึ่งหมายถึงการพิจารณาในเชิงจริยธรรมควบคู่ไปด้วย  

ประเด็นเกี่ยวกับอิสระในชีวิต และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นสองประเด็นที่ผู้เขียนจัด
ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพราะอิสระในชีวิตในทีนี้หมายถึงการที่ผู้สูงอายุได้ดูแลตนเองตามความสามารถ ไม่ต้อง
พ่ึงพิงผู้อื่นในครอบครัวและในสังคม จึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ ผลจากการ
ส ารวจผลงานเกี่ยวกับสังคมสูงอายุพบว่ามีผู้ให้ความสนใจศึกษาโดยผลการศึกษาเรื่องนี้ไว้เช่นกัน ซึ่งจะขอ
น าเสนอตามล าดับเวลาเป็นส าคัญ ผลงานที่พบเป็นผลงานแรกคือผลการศึกษาของ Sørensen (1991) ที่
ศึกษาความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในสังคมสูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสังคมสูงอายุจะมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับ
เพศชายมากขึ้น เพราะเพศหญิงมีทักษะที่จ าเป็นต่อสังคมสูงอายุมากกว่าเพศชาย ผลงานต่อมาที่ศึกษาสังคม
สูงอายุ  

การศึกษาต่อมาเป็นการศึกษาทางการแพทย์มุ่งเน้นสุขภาพจิตที่เผยแพร่ในปี 2002 ของ Marson 
(2002) ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด ารง
ชีวิตประจ าวัน เช่น การขับรถ การท าธุรกรรม โดย Marson เสนอว่าควรจะมีการประเมินผู้สูงอายุในเรื่อง
ต่างๆ เหล่านี้อย่างจริงจัง เพราะหากผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นจนกระทั่งเสียสมรรถนะเหล่ านี้ไปก็ไม่ควรจะได้รับ
ความช่วยเหลือ ไม่ฝืนด ารงชีวิตด้วยตนเอง เพราะอาจเกิดผลเสียทั้งต่อผู้สูงอายุและคนรอบข้างได้ เช่น การขับ
รถในขณะที่เสียความสามารถในการมองเห็นหรือการตอบสนองอย่างฉับพลัน หรือการท าธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการป่วยทางสมอง เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2012 Marson ยังได้น าเสนอผลการศึกษาที่
ศึกษาร่วมกับ Sabatino (Marson & Sabatino, 2012) เกี่ยวกับความส าคัญของสมรรถนะในทางการเงินของ
ผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุจ านวนมากป่วยด้วยโรคความจ าเสื่อม ท าให้ระบบการคิดและการรับรู้เสียตามไปด้วย 
และไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องการเงินด้วยตนเองได้ ความสนใจเกี่ยวกับประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุได้น าไปสู่การวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ ( IADL: Instrumental 
Activities of Daily Living) ซึ่งวัดความเป็นอิสระในชีวิตของผู้สูงอายุใน 7 ด้าน คือ การใช้โทรศัพท์ การซื้อ
สินค้า การเตรียมอาหาร การดูแลบ้าน การซักผ้า การใช้บริการขนส่งสาธารณะ และการดูแลการเงินของ
ตนเอง (Lawton & Brody, 1969 cited in Bai, Lai, & Guo, 2016) 

แม้ว่าจะมีแนวคิดที่แสดงถึงความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่ชราลงและเริ่มจะดูแลตัวเอง
ไม่ได้ แต่ในอีกทางหนึ่ง ก็ได้มีผู้เสนอแนวคิดว่าผู้สูงอายุนั้นควรจะได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้วย
ตนเองให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ ดังผลงานของ Lawrence (2012) ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะนอกจาก
จะท าให้ผู้สูงอายุคลายความกังวลใจที่ต้องเป็นภาระของผู้อ่ืน เพราะพ่ึงพาคนอ่ืนน้อยลงแล้ว ยังเท่ากับว่าได้มี
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อิสระในการใช้ชีวิตของตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณภาพชีวิตในด้านอิสระในชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้ ประเด็นที่
ได้รับการศึกษาและน่าจะท าให้เสนอทางออกเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในระยะยาวได้ จะพบได้
จากผลงานของ Ang & Madsen (2015) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการท างานของผู้ใช้แรงงาน โดยมีข้อค้นพบว่า
แรงงานที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า และการใช้ความรู้มาแปลงเป็นความคิด
สร้างสรรค์นี้จะยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อผู้ใช้แรงงานนั้นมีอายุมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ Ang & Madsen อนุมานจากผล
การศึกษาครั้งนี้ก็คือการศึกษาระดับอุดมศึษา ให้ผลดีต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามัธยมศึกษา และ
อนุมานได้ว่าส าหรับสังคมสูงอายุนั้น ถ้าหากประชากรได้รับการศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก ก็
จะยิ่งเป็นการดีต่อประเทศ  

สมรรถนะต่างๆ ที่จ าเป็นการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเรื่องการขับรถ เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเคยมี
และสูญเสียสมรรถนะบางอย่างไปเมื่ออายุมากขึ้น แต่ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่าง
มาก สมรรถนะบางอย่างที่ผู้สูงอายุบางคนไม่เคยมี ก็กลายเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไ ด้เช่นกัน นั่นคือ 
ความสามารถของผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ (Ji et al., 2010) 
เพราะในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้โดยง่าย แต่ความสะดวกนั้นจะเกิดขึ้น
เฉพาะกับคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสนใจศึกษาสังคมสูงอายุในประเด็นเกี่ยวกับการ
เข้าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง (Digital Inclusion) การศึกษาเรื่องนี้ยังได้ถูกศึกษาเฉพาะลงไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งเสริมการให้บริการตนเอง (SSTs: Self-Service Technologies) ในกรณีของแคนาดา 
ซึ่งเป็นผลการศึกษาของ Kernaghan (2015) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีนี้สามารถท าให้ผู้รับบริการที่ดี
ขึ้นได้ แต่ว่าบริการบางอย่างยังคงต้องใช้โทรศัพท์หรือการติดต่อแบบพบหน้ากัน 

บุคคลที่จะอยู่ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวของผู้สูงอายุเอง ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้สูงอายุก็จะหมายความถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วย ซึ่งในเรื่องความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวนี้ Meda (2014) ได้ศึกษาจากประเทศอิตาลี พบว่าในขณะที่อิตาลีก าลังกลายเป็นสังคมสูงอายุ แต่
ครอบครัวในอิตาลีก าลังมีขนาดเล็กลง ท าให้การดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัวมีน้อยลงตามไปด้วย และการที่
หลายๆ ครอบครัวต่างก็ดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ก็ท าให้ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพาการดูแลจากแหล่งอ่ืนและท าให้ต้นทุน
ในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุสูงขึ้นตามไปด้วย การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้สูงอายุอีก
ผลงานหนึ่งเป็นของ Carrascosa (2015) ซึ่งศึกษาบทบาทที่ครอบครัวจะสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุได้ โดย
ศึกษาจากกรณีของครอบครัวในสเปน พบว่าครอบครัวในสเปนเปนครอบครัวแบบเดียวกับประเทศในกลุ่ม 
Mediterranean กล่าวคือ จะเป็นครอบครัวที่มีบทบาทมาก พ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐน้อย ต่างจากประเทศใน
กลุ่มยุโรปเหนือ ซึ่งจะพ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐมาก ข้อสรุปที่ Carrascosa เสนอไว้ก็คือครอบครัวจะมีส่วนใน
การดูแลผู้สูงอายุมากหรือน้อยขึ้นอยู่วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เป็นส าคัญ   

ผลการศึกษาหนึ่งที่กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เสนอเรื่องการเตรียมตัวรับกับสังคมสูงอายุที่ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Takamura, 2002) ก็มีส่วนที่กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
เช่นกัน เพราะในผลงานดังกล่าวมีข้อเสนอให้มีนโยบายของรัฐที่คอยส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
เพราะสามารถอยู่ร่วมกับคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากตนเองได้ การศึกษาในประเด็นที่คล้ายๆ กันในสังคม
สูงอายุ เพราะเป็นการศึกษาเรื่องการอยู่ร่วมกันของสังคมสูงอายุที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจ านวนมากในกรณี
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ของเกาหลีใต้ อิตาลี และญี่ปุ่น โดย Kim & Torres-Gil (2008) พบว่าสังคมสูงอายุอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ จึงต้องเปิดรับแรงงานจากต่างประเทศเข้าไปจ านวนมาก ประกอบกับ
สังคมเกาหลีใต้เป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง เมื่อมีชาวต่างชาติเข้าไปท าให้เกิดความตึงเครียดทางวัฒนธรรม
ได้  

การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาของ 
Yenerall (2003) ที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ ในการศึกษาดังกล่าว Yenarall ได้ส ารวจเหตุผลของการศึกษาของ
ผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน Finland พบว่าเหตุผลในล าดับต้นๆ ที่ท าให้ผู้สูงอายุมาเรียนในมหาวิทยาลัย
ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ แต่อยู่ที่การเข้าสังคม การได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ 

ประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม การมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุจะต้องรวมไปถึงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ดีด้วย ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การเข้าถึงการนันทนาการต่างๆ 
การขนส่งมวลชน หรือแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจ ผลการส ารวจบทความทางวิชาการที่น าเสนอเรื่องเหล่านี้ของ
ผู้สูงอายุพบว่ามีหลายผลงานที่กล่าวถึงความส าคัญของการแร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านชราภาพวิทยา คือ ผลงานของ Scharlach et al (2000) ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผลงานของ 
Bragg & Hansen (2010) แต่เรื่องเกี่ยวกับบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่ได้รับความสนใจศึกษาหรือ
แสดงความคิดเห็นไว้มากกว่าก็คือการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมที่รองรับ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ และเกี่ยวโยงไปถึงการบริหารจัดการทางการเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากผลงานของ Lamm & Blank (2005) ที่กล่าวถึงความท้าทายเหล่านี้ในกรณีของสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ ผลงานของ Torres-Gil (2007) ที่ศึกษาจากองค์การขนาดใหญ่หลายแห่งที่อยู่ในภาวะมีผู้เกษียณ
จ านวนมาก และมีแรงงานในองค์การน้อย รวมถึงการตั้งข้อสังเกตุว่ากลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ที่เกิดใน
ยุค Baby Boom จะมีการออมน้อยมาก ท าให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณยากล าบาก ความเสี่ยงที่จะมีระบบ
สาธารณสุขของไม่พอเพียงกับความต้องการในกรณีของสหรัฐอเมริกานี้จะยิ่งน่ากังวลเมื่อพิจารณาประกอบกับ
ผลงานของ Olshansky et al. (2009) เพราะในผลงานนี้แสดงผลการวิเคราะห์ว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับ
ประชากรของสหรัฐอเมริกาอาจจะคาดการณ์ผิดไป ประชากรสูงอายุจะมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเพ่ิมขึ้น
เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้      

สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆ ที่อยู่อาศัย ซึ่งในเรื่องนี้
ก็มีความสนใจศึกษาไว้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากผลงานของ Ishikawa (2015) ซึ่งศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ว่ามีความพึงพอใจต่อสภาพความเป็นอยู่ในระดับใด และมีความสัมพันธ์ต่อความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจหรือไม่ ผลการศึกษาท าให้พบว่าความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความพอใจต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นระบบขนส่ง การจับจ่ายใช้สอยในชีวิต บริการทางการแพทย์ที่มากเพียงพอ แต่จะไม่สามารถลดความไม่
พอใจในเรื่องค่าครองชีพลงได้ และยังได้ค้นพบว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนั้นผู้สูงอายุจะพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็อาจจะย้ายถิ่นฐานได้ การศึกษา
สภาพแวดล้อมส าหรับการใช้ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุบางผลงานอย่างเช่นผลงานของ Loukaitou-Sideris et al. 
(2016) ศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับสวนสาธารณะในเมืองลอส แองเจลิส เหตุที่สนใจศึกษาเรื่องนี้เป็นเพราะว่า
สวนสาธารณะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงทั้งในแง่ของสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทาง
สังคม แต่ปัญหาคือผู้สู งอายุมักจะได้รับประโยชน์จ ากสวนสาธารณะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะ
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สวนสาธารณะบางแห่งไม่ได้ออกแบบมาให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ Loukaitou-Sideris et al. ยังได้เสนอสิ่งที่
ควรให้ความส าคัญเม่ือจะออกแบบสวนสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุ กล่าวคือ สวนสาธารณะจะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยทางภายภาพ (พ้ืนไม่ลื่น ไม่เป็นหลุมบ่อ) ปลอดจากอาชญากรรม เดินทางและเข้าถึงได้สะดวก และ
เชื่อมต่อกับธรรมชาติ 

ผลจากการศึกษาผลการวิจัยจากบทความเกี่ยวกับสังคมสูงอายุในต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา
ที่เก่ียวกับท าให้พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับสังคมสูงอายุแต่ละผลงานให้ความสนใจศึกษาสังคมสูงอายุในประเด็นที่
แตกต่างกัน แต่เมื่อประกอบผลการศึกษาจากหลายๆ สาขาเข้าด้วยกันแล้วก็จะพบว่ามีการศึกษาค่อนข้าง
ครบถ้วนในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ด าเนินไปตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 
1. การสืบค้นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการเรียบเรียงเนื้อหาการน าเสนอ  
2. การสืบค้นบทความเกี่ยวกับสังคมสูงอายุในต่างประเทศ โดยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการ

สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือถอดบทเรียนจากประเทศต่างๆ  
3. วิเคราะห์บทเรียนจากประเทศต่างๆ แล้วเรียบเรียงตามกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตที่ได้ และวิเคราะห์

ต่อว่าข้อมูลใดบ้างที่จ าเป็นต่อการรับมือกับการเป็นสังคมสูงอายุ  
4. สร้างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ส าคัญต่อการรับมือกับการเป็นสังคม

สูงอาย ุ
 

ผลกำรวิจัย 
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอว่าข้อมูลส าคัญที่ควรรวบรวมเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุนั้นมี

อะไรบ้าง ซึ่งการค้นคว้าข้างต้นที่ได้ค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
นโยบายสาธารณะ การบริหารภาครัฐ สังคมวิทยา และการแพทย์ท าให้เห็นได้ว่าประเด็นที่มีความสนใจศึกษา 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เคยเป็นปัญหามาแล้วในประเทศต่างๆ ที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุไปก่อนหน้านี้ 
ซึ่งจากการเรียบเรียงของผู้เขียนและน าไปเทียบกับกรอบแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกแล้ว
ก็จะเห็นว่ามีความสนใจศึกษาเกี่ยวเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ทางสังคม 
และสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดข้างต้นจะเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ในส่วนนี้ โดยเป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบว่าสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุในระยะแรกๆ แล้ว ควรจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพได้ และเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ผู้เขียน
จะน าเสนอโดยอาศัยกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต 3 ชั้น เป็นพื้นฐาน ดังนี้  

ข้อมูลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ควรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ
ทางกายภาพ สุขภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้สูงอายุเกี่ยวกับตนเอง และมีข้อมูลว่าผู้สูงอายุมีแหล่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจและความเชื่อทางศาสนาที่ดีที่ท าให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด แต่เรื่องข้อมูลสุขภาพทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุนั้น จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะ
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ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดีนั้นต้องมีระบบการให้บริการทางสาธารณสุขที่เพียงพอด้วย ดังนั้น จึงต้องมีข้ อมูล
เกี่ยวกับสถานพยาบาล และบุคลากรที่มีความช านาญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเพ่ือจะได้พิจารณาได้
ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 

บริการสาธารณสุขเป็นบริการสาธารณะที่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้
สามารถมั่นใจได้ว่าบริการสาธารณสุขจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ก็จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนผู้สูงอายุ ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐเรื่องบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุต่อ
งบประมาณโดยรวมของทั้งประเทศว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่เช่นกัน   

ข้อมูลเรื่องอิสระในการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์ทางสังคม ควรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุว่าสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด ต้องการความ
ช่วยเหลือจากคนรอบข้างในเรื่องใดบ้าง เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุมีอิสระในการใช้ชีวิตมากน้อย
เพียงใด ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุกับครอบครัวว่ามีการพบปะพูดคุยกันมากน้อยเพียงใด เป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพดีเพียงใด และ
รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ผู้สูงอายุมีต่อบุคคลอื่นนอกครอบครัวของตนเองด้วย  

ข้อมูลเรื่องสภาพแวดล้อม ควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 
จ านวนคดีและเหตุการณ์ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ สถานที่ที่เกิดเหตุเหล่านี้ 
ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญในการพิจารณาสภาพแวดล้อมในแง่ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรจะมี
ข้อมูลเรื่องระบบประกันสุขภาพที่ผู้สูงอายุใช้ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในด้านบริการสาธารณสุข และข้อมูลที่หลายๆ ฝ่ายอาจยังไม่เห็น
ความส าคัญแต่ว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้เช่นกัน นั่นคือ ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณะอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากบริการทางการแพทย์ เช่น ระบบขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมไปถึงเรื่องสมดุลระหว่าง
ค่าครองชีพกับรายได้ และความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งจับจ่ายใช้สอย 

 
อภิปรำยผล 

จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานส าคัญของประเทศไทยได้เก็บรวบรวมอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นส านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลที่ผู้เขียน
กล่าวถึงข้างต้นว่าเป็นข้อมูลที่จ าเป็นนั้นได้ถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะและค่อนข้างจะครบถ้วนทุกประเด็นที่
ผู้เขียนกล่าวถึง และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
แม้ว่าข้อมูลที่หน่วยงานส าคัญของไทยได้รวบรวมไว้จะท าให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ได้ แต่สิ่งที่ต้องยอมรับเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ก็คือ ข้อมูลเหล่านี้ท าให้เข้าใจภาพรวมของคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุได้เท่านั้น หากต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในระดับที่เล็กลงไป กล่าวคือ เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในระดับท้องถิ่น เพราะจะท า
ให้ได้รายละเอียดลงไปถึงผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว และน าไปสู่การบริหารจัดการเพ่ือรองรับความต้องการ
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ของผู้สูงอายุได้มากขึ้น โดยหน่วยงานที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีศักยภาพพอจะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ก็คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะท าภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนของผู้ดูแลท้องที่
อย่างก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และความต้องการในการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต จ านวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 การศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ มีเพ่ือนแนะน าหรือสอนการใช้ให้ ถัดมา ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา  

1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการท ารายงานการวิจัย 
ภาระงานมอบหมายจากผู้สอน ถัดมา เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  

1.3 เหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ค้นหาสารสนเทศได้
สะดวก รวดเร็ว ถัดมา เข้าถึงได้ตลอดเวลา และไม่จ ากัดสถานที่ และ มีความทันสมัยมากกว่าฉบับพิมพ์
เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาได้ตลอดเวลา  

1.4 เครื่องมือค้นหาที่นักศึกษาใช้ในการค้นหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย 3 ล าดับแรก ได้แก่ โปรแกรมค้นหา      
กูเกิล ถัดมา ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย (Thailis) และฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thaijo)  

1.5 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการในระดับใด พบว่า นักศึกษา      
ส่วนใหญ่สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ในระดับมาก   
ถัดมา สืบค้นได้ไม่ตรงกับความต้องการ และ ในระดับปานกลาง  

1.6 ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
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ที่ผลิตขึ้นในช่วงปีปัจจุบัน ถัดมา ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการผลิตในช่วง 1-5 ปี และ ใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในช่วง 10 ปีขึ้นไป  

2. ปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ 

3 ล าดับแรก ได้แก่ การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าในระดับมากที่สุด ถัดมา      
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอส าหรับการค้นคว้าในระดับมาก และกลยุทธ์การค้นข้อมูลและเครื่องมือ
ช่วยค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง   

3. ความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา    

รายข้อ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ต้องการให้ห้องสมุดมีปริมาณสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้นในระดับมาก
ที่สุด ถัดมา ต้องการให้รวบรวมแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น คลังสถาบัน ฐานข้อมูล
งานวิจัย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงในระดับมาก และ
ให้เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในระดับมาก  
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Abstract 
The purpose of this research were to study the use of electronic information, 

problems and needs for Doing Research of Undergraduate Students, Program in Human 
Resource Management, Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat University. 
The research was conducted through a questionnaire, and the data were collected from 75 
Undergraduate Students, Program in Human Resource Management, Faculty of Management 
Science, Phranakhon Rajabhat University. Statistics used in data analysis are frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were summarized below: 
1. The condition among the use of electronic information. 

1.1 The highest of learning and increasing skills in using electronic information of 
participants. Their friend recommend and teach how to use it, Learning by themselves from 
internet and asking from lecturer. 

1.2 The highest of the purposes of the use of electronic information. Their using 
for information searching for doing research and task from lecturer 83.94 percentage, follow 
information or services in the internet and information seeking for each subject. 

1.3 The highest of reason the use of electronic information. Information searching 
so continence and quickly, accessing anytime and anywhere. It has newest more than 
printed issue because rearrange all the time. 

1.4 The highest of tools for electronic information searching. Using Google search 
engine, Thailis Database Full text and ThaiJo Journal Article Database Full text. 

1.5 The highest of results of searching an electronic information. Serve them 
purpose, not serve them purpose, and moderate serve them purpose. 

1.6 The highest of age of the use of electronic information. Electronic information 
up to date, 1-5 years of an electronic information, and more than 10 years. 

2. Problems of using electronic information 
Overall, the participants have a problems of using electronic information was at a 

moderate. Particularly, the highest of problems of using electronic information. Downloading 
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for low speed internet was at a highest. Not enough computer laboratory was at a high and 
strategy and tools for searching electronic information was a moderate. 

3. The needs of using electronic information. 
Overall, the participant’s need of using electronic information was at a moderate. 

Particularly, the highest of need of using electronic information. They would like to library 
has electronic information increase was at a highest. They would like collect information 
sources for free access for example Institutional repository research database etc. on 
university website or library website for access was at a high and increase high speed 
internet for connecting of university was at high.   
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บทน า 
การเรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

หรือศึกษาเพ่ือท ารายงานประกอบการเรียนในบางรายวิชา เมื่อผู้เรียนได้รับมอบหมายหัวข้อ หรือหัวเรื่องที่
สนใจจะท า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปแหล่งสารสนเทศแรกที่นักศึกษานึก
ถึงคือ แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว กอปรกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ
เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลที่มีพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดกอปรกับการด าเนินงานของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการออกแบบ และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ และน ามา
เชื่อมต่อเครือข่ายซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บ เผยแพร่ ค้นหา และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยง่ายท าให้
เกิดทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ในระยะไกลโดยไม่จ ากัดสถานที่ 
นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายโดยไม่จ ากัดสถานที่ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายท าให้ไม่
จ ากัดช่วงเวลาการใช้ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เวลาใดก็ได้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้น และได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม (Adams and Bonk, 1995, p. 123; Palmquist and Kim, 1998, p. 7) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นแหล่งบริการสารสนเทศภายในที่ให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์โดยทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุด  รวมทั้ง
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจากระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ โดย
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถรับสารสนเทศได้ทั้งแบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Adams and Bonk, 1995, p. 125; Klobas, 1995, p. 95) นักศึกษาผู้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้
สารสนเทศอิเล็กนิกส์โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 มีรายวิชาสถิติและการวิจัยทางธุรกิจ  ซึ่งอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องลงทะเบียน
เรียนทุกคนโดยรายวิชานี้จะมีงานมอบหมายจ านวน 1 ชิ้นงาน คือ รายงานการวิจัย มีความต้องการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  ยังมีการใช้
ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฐานข้อมูล
ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ 

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท าวิจัย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนปัญหา 
และความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท างานวิจัยของนักศึกษาเ พ่ือเป็นข้อมูล 
และเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
การพัฒนาแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้จากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เช่น 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท ารายงานการวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
2. เพ่ือศึกษาปัญหา และความต้องการ ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ  

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Electronic resources หรือ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Electronic information หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาจาก
ค าภาษาอังกฤษว่า Electronic materials ซึ่งมีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ ดังนี้ ก่อเกียรติ ขวัญสกุล (2547, น. 
201) ให้ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่ได้ท าการประมวลผล หรือวิเคราะห์แล้ว ท าการรวบรวม และบันทึกไว้ในวัสดุที่ต้องใช้งานกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สารสนเทศที่บันทึกไว้นั้น สามารถน ากลับมาใช้ค้นคว้าได้ อีกโดยไม่
จ ากัดครั้ง อาจเป็นการบันทึกเก็บไว้ในลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูล หรือฐานข้อมูล ส่วนน้ าทิพย์ วิภาวิน (2547, น. 
106) ให้ความหมายของสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง สารสนเทศที่เกิดจากการผสมผสานระบบ
โทรคมนาคมเข้ากับระบบสารสนเทศ โดยอาศัยเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์สร้างข้อมูลในรูป  เสียง และภาพ ทั้ง
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีลักษณะการสื่อสารที่สามารถตอบโต้ ได้ทันที รูปแบบของการใช้เนื้อหา และ
ประเภทรายการสามารถท าได้หลากหลาย ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ดิคคินสัน (Dickinson. 1994, pp. 1, 94) ให้ความหมายของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง ข้อมูล 
สารสนเทศใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศอาจจะบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือ
สามารถเข้าถึงจากเครื่องอ่านซีดีรอม หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านโมเด็ม และโทรศัพท์  และเจ็นคินส์ 
(Jenkins. 1999, p. 6) ให้ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง วัสดุที่ต้องการ
เข้าถึงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บแล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถ
เข้าถึงได้จากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบที่พบบ่อยที่สุด เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
และเรื่องราวต่าง ๆ ที่บันทึก และเผยแพร่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยต้องใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ในการผลิต จัดเก็บ เข้าถึง และค้นคืน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทรัพยากร
สารสนเทศดังกล่าวจะอยู่ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูลออนไลน์ 

2. การท าวิจัย 
การวิจัยเปนวิธีการแสวงหาความรูที่เปนระบบและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบันนักวิชาการได

ใหความหมายของการวิจัยไวมากมาย ดังนี้ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2547, 19-20) ให้ความหมายของการ
วิจัยว่า หมายถึง กระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการค้นคว้าข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมี
ระบบระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้  ส่วน ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2549, 9) ให้
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ความหมายของการวิจัยว่า หมายถึง การแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบใน
การตั้งค าถามทางการวิจัย มีการแบ่งกิจกรรมวิจัยย่อย ๆ เพ่ือตอบค าถามทางการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือทดสอบสมมติฐานตลอดจนมีการตีความข้อมูลที่วิเคราะห์เหล่านั้น เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือว่า “อะไร” 
เกี่ยวข้องกับอะไร และเป็นเพราะเหตุใด  

กล่าวโดยสรุป การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาคนคว้าความจริงเพ่ือหาค าตอบหรือขอเท็จจริงที่
ด าเนินไปอยางมีระเบียบมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานตลอดจนมีการตีความข้อมูลที่วิเคราะห์
เหล่านั้น เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือว่า “อะไร” เกี่ยวข้องกับอะไรเพ่ือใหไดมาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องต่อปัญหา
ที่ตั้งไว 

3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ 
จากงานวิจัยของโอซีแอลซี (OCLC. 2005, Online) แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้การใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
3.1 รูปแบบของสารสนเทศ เทคโนโลยีมีผลต่อการสร้างและผลิตสารสนเทศในรูปแบบที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมในช่วงที่ทศวรรษที่
ผ่านมา การผลิตหนังสือและวารสารในรูปสิ่งพิมพ์ยังด าเนินอยู่ แต่ลดปริมาณการผลิตลง ในขณะที่ การผลิต
หนังสือและวารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเพ่ิมปริมาณอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและเวิลด์ไวด์เว็บยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารสนเทศดิจิทัลจ านวนมาก 
ซึ่งสามารถเผยแพร่และเข้าถึงทางออนไลน์ได้สะดวกและง่ายดาย นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังท า
ให้เกิดแนวคิดที่ว่า รูปแบบนั้นไม่ส าคัญเท่ากับเนื้อหา กล่าวคือ ท าอย่างไรผู้ใช้จึงจะสามารถเข้าถึงและได้รับ
สารสนเทศที่ต้องการอย่างทันท่วงที โดยไม่ค านึงว่าสารสนเทศนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด 

3.2 ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีได้พลิกโฉมหน้าการสร้าง จัดเก็บ จัดระบบและเผยแพร่
สารสนเทศ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมระบบและด้านบริการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เชื่อมโยงกันใน
สภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น การจัดให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในระดับต่าง ๆ รวมถึงความจ าเป็นที่
ต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ และโปรแกรมการใช้งานของห้องสมุดต่าง ๆ ที่
ต้องเสนอบริการพ้ืนฐานที่เหมือนกันและเชื่อมโยงกันได้ ระบบสารสนเทศจะเน้นเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศ  
เป็นหลัก 

3.3 ผู้ใช้สารสนเทศ ผู้ใช้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กล่าวคือ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศโดยผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ได้โดยไม่จ ากัด
เวลา และสถานที่ ท าให้ผู้ใช้มีความคาดหวังในระดับสูงต่อบริการที่จะได้รับจากระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น 
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และเทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศท าให้ผู้ใช้ที่มี
ทักษะการรู้สารสนเทศ มีความพึงพอใจอย่างสูงกับการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ เพราะ
สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้จ านวนมากที่
พบว่าการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลท าให้สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศมีความซับซ้อนและเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงสารสนเทศ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงกับการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ท หรือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวสาร การศึกษา 
การติดตอ่สื่อสาร และความบันเทิง 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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งานวิจัยในต่างประเทศ 
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาในต่างประเทศส ารวจพบ ได้แก่ 

งานวิจัยของเมียร์ซ่าและมาห์มุด (Mirza; & Mahmood, 2012, 123-131) พบว่า นักศึกษามีลักษณะการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการท าวิจัย งานวิจัยของซาฟาร์ (Zafar, 2013, 
31-37) พบว่า นักศึกษาทราบทรัพยาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรืออาจารย์ รองลงมา
คือโบรชัวร์เกี่ยวกับการแนะน าการใช้ห้องสมุด และเว็บไซต์ห้องสมุด และงานวิจัยของคัวร์ (Kaur, 2012, 182-
193) พบว่านักศึกษาใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถัดมาคือใช้ผ่านหน้า
เว็บไซต์ห้องสมุด 

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาในประเทศไทยส ารวจพบ ได้แก่ 

งานวิจัยของแสงเดือน ผ่องพุฒ (2542) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2549) สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2550) ธิดารัตน์ 
เพ็ญวิจิตร (2557) ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้พบว่า นักศึกษามีลักษณะการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบ
การศึกษาค้นคว้าความรู้ เ พ่ิมเติม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท ารายงานเชิงวิชาการ การท า
วิทยานิพนธ์ การท ารายงานการวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ งานวิจัยธิดารัตน์ เพ็ญวิจิตร (2557) อุษา สังวาลย์ 
(2562) เหตุผลที่นักศึกษาใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับเรื่องที่นักศึกษาท ารายงานการวิจัย และเนื้อหาสารสนเทศมีความถูกต้อง มีความทันสมัยของสารสนเทศ 
และสามารถเรียนรู้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และเห็นว่าตนเองมีมีการใช้
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา        

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 รวม
จ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 75 คน โดยเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท าวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบปลายปิด มีหลายค าตอบให้
เลือก และให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท ารายงานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีหลายค าตอบให้เลือก และให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ตอนที่ 3 ปัญหา และความต้องการ ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มีข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert scale) ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรง
เนื้อหา (Content validity) และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์) 
จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มี
ค่าความเชื่อม่ัน 0.79 และ 0.72 ตามล าดับ ซึ่งนับว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลได้จริง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยน า
แบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างในห้องเรียนในช่วงวันที่ 4 , 7, 11 และ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้
แบบสอบถาม จ านวน 75 ฉบับ และเป็นแบบสอบถามที่ความสมบูรณ์ จ านวน 75 ฉบับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อจัดกระท าตามข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ สภาพการใช้ ปัญหา และความต้องการใน

การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการท ารายงานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน 75 คน ซึ่งเป็นนักศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

2.1 การศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ มีเพ่ือนแนะน าหรือสอนการใช้ให้ ร้อยละ 74.63 ถัดมา ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 63.21 และสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ร้อยละ 30.39 

2.2 วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการท ารายงานการวิจัย 
ภาระงานมอบหมายจากผู้สอน ร้อยละ 83.94 ถัดมา เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 62.45 และค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ร้อยละ 51.83 

2.3 เหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ค้นหาสารสนเทศได้
สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 93.65 ถัดมา เข้าถึงได้ตลอดเวลา และไม่จ ากัดสถานที่ ร้อยละ 82 .13 และ มีความ
ทันสมัยมากกว่าฉบับพิมพ์เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ร้อยละ 68.45  

2.4 เครื่องมือค้นหาที่นักศึกษาใช้ในการค้นหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย 3 ล าดับแรก ได้แก่ โปรแกรมค้นหากูเกิล 
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ร้อยละ 96.78 ถัดมา ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย (Thailis) ร้อยละ 82.24 และ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thaijo) ร้อยละ 75.48  

2.5 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการในระดับใด พบว่ า นักศึกษา      
ส่วนใหญ่สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ในระดับมาก 
ร้อยละ 77.53 ถัดมาสืบค้นได้ไม่ตรงกับความต้องการ ร้อยละ 69.71 และ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.65  

2.6 ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผลิตขึ้นในช่วงปีปัจจุบัน ร้อยละ 86.46 ถัดมา ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการผลิตในช่วง 1 -5 ปี 
ร้อยละ 65.73 และ ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในช่วง 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.21  

3. ปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.34, S.D. = 

0.84) เมื่อพิจารณารายข้อ 3 ล าดับแรก ได้แก่ การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.93) ถัดมาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอส าหรับการค้นคว้าในระดับ
มาก ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.76) และกลยุทธ์การค้นข้อมูลและเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.47, S.D. = 0.86)  

4. ความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 3.42,     

S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณารายข้อ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ต้องการให้ห้องสมุดมีปริมารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมมากขึ้นในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.73, S.D. = 0.64) ถัดมา ต้องการให้รวบรวมแหล่งสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น คลังสถาบัน ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
หรือห้องสมุดเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงในระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.92) และให้เพ่ิมความเร็วในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในระดับมาก ( ̅ = 3.81, S.D. = 0.75) 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. สภาพการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาหาความรู้ และการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใช้
โดย มีเพ่ือนแนะน าหรือสอนการใช้ให้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาสามารถเข้าถึง ใกล้ชิดกับเพ่ือนได้มากกว่า
รวมถึงนักศึกษาคือวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเชื่อเพ่ือนมากกว่าใคร ๆ รวมการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตจากเครื่องมือสื่อสารของ
นักศึกษาได้โดยง่ายนักศึกษาจึงเลือกที่จะเปิดอินเทอร์เน็ต แล้วศึกษาเนื้อหา วิธีการสืบค้นต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่
ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ยูทูป หรือเนื้อหาต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ า
รายวิชา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรายวิชาและมีการมอบหมายงาน รวมถึงมีการเรียนการสอนจึงท า
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการท ารายงานการวิจัย ภาระงานมอบหมาย
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จากผู้สอน เพ่ือติดตามข่าวสาร หรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งอาจเป็นเพราะนักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาและได้มาซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับงานวิจัยของเมียร์ซ่าและมาห์มุด 
(Mirza; & Mahmood, 2012, 123-131) พบว่า นักศึกษามีลักษณะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการท าวิจัย งานวิจัยของซาฟาร์ (Zafar, 2013, 31-37) พบว่า 
นักศึกษาทราบทรัพยาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรืออาจารย์ และงานวิจัยของแสงเดือน 
ผ่องพุฒ (2542) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2549) สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2550) ธิดารัตน์ เพ็ญวิจิตร (2557) ซึ่ง
งานวิจัยเหล่านี้พบว่า นักศึกษามีลักษณะการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการศึกษาค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท ารายงานเชิงวิชาการ การท าวิทยานิพนธ์ การท ารายงาน
การวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้งานวิจัยของสิทธิรัฐ แสงแจ่ม (2545) สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี (2550) ธิดารัตน์ 
เพ็ญวิจิตร (2557) เหตุผลที่นักศึกษาใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มี
เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่นักศึกษาท ารายงานการวิจัย และเนื้อหาสารสนเทศมีความถูกต้อง มีความทันสมัย
ของสารสนเทศ 

1.3 เหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะค้นหาสารสนเทศได้
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเข้าถึงได้ตลอดเวลา และไม่จ ากัดสถานที่ และ มีความทันสมัยมากกว่าฉบับพิมพ์
เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาเลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใน
การท ารายงานการวิจัย สามารถท างานส่งอาจารย์ได้ทันตามเวลา รวมถึงการที่นักศึกษาไม่ต้องการเดินทางไป
ห้องสมุดอาจเป็นเพราะไม่มีเวลา หรือได้สารสนเทศที่ไม่ต้องกับความต้องการ หรือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ยังไม่มีความคล่องแคล่ว 

1.4 เครื่องมือค้นหาที่นักศึกษาใช้ในการค้นหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีเหตุผลที่เลือกใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายงานการวิจัย 3 ล าดับแรก โปรแกรมค้นหากูเกิล ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะโปรแกรมค้นหาที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือกูเกิลเป็นโปรแกรมที่สามารถค้นหาเรื่อง หรือสิ่งที่ผู้ค้น
ต้องการค้นได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของคัวร์ (Kaur, 2012, 182-193) พบว่า
นักศึกษาใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถัดมาคือใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์
ห้องสมุด โดยฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย (Thailis) ก็เป็นฐานข้อมูลที่นักศึกษา
สืบค้นมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอนรายวิชาได้แนะน าแหล่งสารสนเทศนี้ให้กับนักศึกษารวมถึงฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thaijo) ด้วยเช่นกันจึงท าให้นักศึกษานิยมใช้มากกว่าฉบับพิมพ์  

1.5 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการในระดับใด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ตรงกับความต้องการทั้งนี้อาจะเป็นเพราะนักศึกษามีการเรียนรู้ใน
รายวิชาการจัดเก็บและระบบค้นค้นสารสนเทศ ในหัวข้อกลยุทธ์การค้นค้นสารสนเทศ ซึ่งท าให้นักศึกษา
สามารถสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 

1.6 ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วงอายุการผลิตของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นในช่วงปี
ปัจจุบันทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการท ารายงานการวิจัยของนักศึกษาจ าเป็นต้องการการทบทวนวรรณกรรมในปี
ปัจจุบันกอปรกับมีการเน้นย้ าจากผู้สอนรายวิชาสถิติและการวิจัยว่าต้องสืบค้นวรรณกรรมในช่วงปีปัจจุบัน 
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หรือที่มีอายุการผลิตในช่วง 1-5 ปี และ ใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในช่วง 10 ปีขึ้นไป อาจเป็น
สารสนเทศที่มีผู้แต่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทั้งนี้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่พบทั้งนี้อาจเป็นงานวิจัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปีค่อนข้างเก่า หรือผู้เขียนอนุญาต
ให้เผยแพร่ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นปีเก่า ๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องไปสืบค้นหาที่เป็นตัวเล่มซึ่งจะได้ปีที่
ใหม่กว่า 

2. ปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีปัญหาการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

นักศึกษาได้เรียนในรายวิชารายวิชาการจัดเก็บและระบบค้นค้นสารสนเทศควบคู่กันไปท าให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนในขณะเดียวกันนักศึกษามีปัญหาการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความ
ล่าช้าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีปัญหา หรือมีการเข้าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอส าหรับการค้นคว้าทว่านักศึกษาต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอเพราะ
ในช่วงที่มีการเรียนการสอนอาจท าให้นักศึกษาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นท างาน หรือมีส ารองไว้ให้ใช้อาจ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

3. ความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
นักศึกษามีความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะนักศึกษามองว่าแหล่งสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้นั้นมีเพียงต่อความต้องการของตนเอง ใน
ขณะเดียวกันนักศึกษามีความต้องการให้ห้องสมุดมีปริมาณสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น รวมถึง
ต้องการให้รวบรวมแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น คลังสถาบัน ฐานข้อมูลงานวิจัย 
เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง เพ่ือเวลานักศึกษามาสืบค้น
ข้อมูลจะได้ไม่เสียเวลาในการสืบค้นมากจนเกินไป ตลอดจนให้เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นเพ่ือการให้บริการ 
3. มีการรวบรวมแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับนักศึกษาหน้าเว็บไซต์  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มี เป้าหมายเพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับบทบาทธรรมาภิบาลต่อการบริหารงานภาครัฐให้                  
ประสบผลส าเร็จ และยกย่องชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ        
บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารงานต้องเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน                
การควบคุม และความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ในการบริหารงานภาครัฐนั้นมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง              
และขาดประสิทธิภาพรวมถึงการกระท าผิดทุจริตและขาดจริยธรรม ท าให้ภาครัฐต้องการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นรวมถึงต้องการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ในการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใส 
เพราะการบริหารงานต่างมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศให้ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น จึงได้มีการน าหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส               
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า มาปรับใช้ในการบริหารงาน และมาจากความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าให้ส่งผลดีต่อการบริหารงานภาครัฐให้ประสบ
ผลส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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Abstract 

 This article aims to present about the role of good governance in public 
administration to succeed and to praise the government agencies that administrate with a 
good governance. The administration or management had to begin from planning, organizing, 
directing, coordinating, controlling and training needs. For the public administration, it 
caused from a deficiency and an inefficient and included a corruption and an unethical. 
From this reason, a government sector would like to prevent a corruption as well as asked 
for all sectors to participate in an acknowledgement about a disclosure of transparency 
information. Because of  the administration was importance to the development and the 
progress of nation in a better direction. So, the good governance that consisted of the rule 
of law, morality, accountability, participation, responsibility, cost-effectiveness or economy 
were applied to the administration. And it originated from the cooperation of all 
government, private and public sectors that was good for the public administration to be 
success and achievement as defined.                     
 
Keywords : Good Governance, Public Administration 
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บทน า 
ค าว่า Good Governance มีใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 1989 ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara 

Africa : From Crisis to Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของรัฐใน
แอพริกาใน การพัฒนาประเทศ ค าว่า Good Governance เริ่มมีบทบาทในแง่ของโลกาภิวัฒน์ก็เพราะทั้ง
ธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่าง ประเทศต่างเชื่อว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะท าไม่ได้เลยหากประเทศนั้น
ปราศจาก Good Governance  ท าให้ธนาคารโลกจึงได้สร้างลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานและเครือข่ายในองค์กรผลักดันให้ประเทศต่างๆ ด าเนินตามแนวทางธรรมาภิบาลซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบที่กว้างขวางนี้ไม่ได้ชี้ชัด ว่าประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบใด
แบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงและพบ ว่าในช่วงแรกของการใช้ค านี้ยังมี่ความไม่ลงรอยกันระหว่างองค์กร
ระหว่าง ประเทศ แต่เนื่องจากอิทธิพลของธนาคารโลกท่ีมีอยู่อย่างมากในไม่ช้าค าว่า “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นค า
ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2540 ก่อนที่จะลุกลามไปสู่
ประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วน 
ของสังคม ท าให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆเพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาล          
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนภายในประเทศ ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540                        
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542                      
(ยกเลิกเมื่อวันที่9 สิงหาคม พ.ศ.2547) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 อีกท้ังในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นี้ยังได้
ก าหนดรายละเอียด เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน วัตถุประสงค์ การศึกษาวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารต่างๆ เป็นหมวดๆ ไว้ถึง 7 หมวด (หมวดที่ 2–หมวดที่ 8) ไว้เป็น              
แนวทางการบริหาร การปกครอง อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 ว่าด้วยการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในบทบัญญัติส่วนนี้ได้ก าหนด
วิธีการท างานของส่วนราชการว่าต้องปฏิบัติตามหลักการ  3 ประการด้วยกันคือ 1. หลักความโปร่งใส            
2. หลักความคุ้มค่า และ 3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารภาครัฐให้ประสบความผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์การ               
ต่อสังคม ประชาชน โดยขอบเขตของความรับผิดชอบต้องครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน  เรื่อง
ผลประโยชน์สาธารณะ ความเป็นธรรม ความยุติธรรมในสังคม สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การสร้างความเชื่อมั่นระบบกลไกของรัฐ ไม่ว่าด้านการอ านวยความยุติธรรม ด้านการจัดท าบริการสาธารณะ  
การรักษาความมั่นคงของรัฐ การใช้อ านาจบริหารจัดการงานโดยทั่วไป ซึ่งต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมพร้อมที่
จะถูกตรวจสอบชี้แจงต่อสาธารณะชน อีกท้ังกระบวนการที่สามารถสร้างส านึกแห่งภาระความพร้อมรับผิดแห่ง
การถูกตรวจสอบได้ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้อ านาจได้นั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นผู้มีส่วนได้
เสียหรือสังคมต้องสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเต็มทีต่้องมีกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพจาก
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กลุ่มต่างๆในสังคมอย่างกว้างขวางเพราะความโปร่งใสจะเป็นเครื่องมือในการขจัดความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม 
ไม่เหมาะสม ไม่ชอบธรรมของการใช้อ านาจหรือการกระท าของคนได้อย่างดี   
 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง                   
ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ ท าให้ใน
ปัจจุบันด้านการบริหารงานภาครัฐนั้นเป็นมิติกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ และนอกจากนี้ได้มี
การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ          
ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตามเป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ และได้มีการเปิดกว้าง
ให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายใดของงานภาครัฐในแบบใดที่ยังควรกระท า โดยส่วนราชการและ
ส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน นอกจากนี้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ           
ในระบบภาครัฐ  และกับระบบที่ใหญ่กว่าภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะ
บริหารภาครัฐให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นก็มาจากการน าเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ คือ  หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ที่เลือกมาปรับใช้
ในด้านการบริหารงานภาครัฐ 

ธรรมาภิบาล  
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมาภิบาลของภาครัฐ เป็นหนึ่งในประเด็นทางด้านการปกครองที่มี

ความส าคัญ และมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ส าหรับค าว่า “ธรรมาภิบาล”  ได้มีความหมายดังนี้ 
ถวิลวดี ปุรีกุล และคณะ (2549) กล่าวว่าธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ 

โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพ่ือการ
บริหารงานแล้ว ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สถาบันพระปกเกล้า (2547) อธิบายว่าธรรมาภิบาล หรือ Good governance หมายถึง หลักการ
บริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ส าหรับ
รัฐบาลไทย ไว้วางใจหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

World Bank ได้ให้ความหมายว่า Good governance เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่อ านาจได้
ถูกใช้ในการจัดการบริหารทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยนัยของความหมายของธนาคารโลกเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลเพ่ือช่วยในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการ
กฎหมายที่อิสระ ที่ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ และสื่อที่มี
ความโปร่งใสรับผิดชอบ และตรวจสอบได้(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, และบุญมี ลี้, 2544, น. 7) 

จากความหมายที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการ
หรือการปกครองที่ดี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความต้องการของคน
ในสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2544) ได้กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ

ทั้งหมด 6 ประการ ดังนี้ 
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1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัย และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และภาคสังคม ประชาชนยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล โดยค านึงถึง สิทธิ  เสรีภาพ ความยุติธรรมของ
สมาชิก 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาด้วยการแสดงหรือแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดง
ประชามต ิ

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

การสร้างหลักธรรมาภิบาล 
การสร้างธรรมาภิบาลนั้นมาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

บทบาทของรัฐที่ส าคัญนั้น คือรัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบต่างๆ การสร้าง     
ธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใต้
กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการ
เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่ง
จุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้นจะต้องพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลัก
เหตุผลและหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และให้มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ยกระดับความช านาญของภาครัฐให้มีความทันสมัยเป็นต้น  

โกวิทย์ พวงงาม (2553) กล่าวว่า การสร้างเสริมธรรมาภิบาล  ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน จึงเป็นแนวทางให้การบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญของธรรมาภิ
บาล ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม เพ่ือหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นั้นเห็นว่า จะต้องมีกลไกและเครื่องมือ
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ในการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดลงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และการสร้าง
ความน่าเชื่อถือในด้านความโปร่งใส และการใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือจัดบริการสาธารณะให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในแต่ละ
หน่วยงานที่เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม รวมทั้งเพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยมีกระบวนการที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลมีสิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกัน คือ1. การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสังคม 2. ความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ 3. ความรับผิดชอบที่ต้อง
ตอบค าถามและถูกวิจารณ์ได้ 

ซึ่งการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและโดยหลักการเสริมสร้างธรรมาภิบาลจะมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน ในทุก
กลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบ
รู้ ที่จะท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับระบบโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่เปิดกว้างให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยต้องมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใส และเน้นบทบาทในการ
อ านวยความสะดวก ก ากับดูแล แทนการควบคุมและสั่งการเน้นการท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 

อีกท้ังในระเบียบส านายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีดังกล่าว              
ยังได้ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติและมาตรการในด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างระบบ           
ธรรมาภิบาลและสังคมท่ีดีว่าต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วน อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ได้ก าหนดไว้ว่า     
ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น มาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 
เป็นว่ามาตรา 3/1การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการ
กระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการ และข้าราชการปฏิบัติก็ได้ (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา,เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก, 2 ตุลาคม 2545,หน้า 1-2) เพ่ือให้มีการน าหลักการในมาตรา 3/1            
ไปใช้ในทางปฏิบัติ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อมาในสมัยในสมัยรัฐบาลของ พ. ต. ท. ทักษิณ 
ชินวัตร ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นดังที่มีเนื้อความในมาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
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1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล ดังจะเห็นได้ในบางมาตรา

ของรัฐธรรมนูญได้มีการกล่าวถึงแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเอาไว้เช่นกัน และรัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดบัชาติและระดับท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ใน
รูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพทีห่ลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน ดังนั้นส าหรับหลักธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทย ก็เริ่มมีการใช้กันแพร่หลายภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ และหลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 

ผลจากการประสบวิกฤตครั้งนี้สุดท้ายไทยเองต้องแก้ปัญหาโดยการขอกู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF) จ านวน 17. 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่ไทย
กู้เงินครั้งนี้เองต้องท าให้ประเทศไทยต้องผูกพันกับค าว่าธรรมาภิบาล ทั้งนี้ก็เพราะว่ากองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศได้วางกฎระเบียบเงื่อนไขแก่บรรดาประเทศต่างๆ ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินว่าการที่
ประเทศนั้นจะได้รับเงินกู้จาก IMF ประเทศเหล่านั้น จะต้องสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและมีการด าเนินการ
ตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาการรับสนับสนุนทางการเงินอย่างเคร่งครัดและตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมาดูเหมือนว่าธรรมาภิบาลก็ได้เป็นที่สนใจของเหล่านักวิชาการทั้งหลาย ต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งได้คิดค้นศัพท์ในความหมายในภาษาไทยเพ่ือมาใช้แทนคาว่า Good governance ใช้เสียใหม่ เพ่ือให้
สังคมได้มีโอกาสเลือกใช้จนกว่าจะมีความลงตัว แต่สุดท้ายคาว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ดูเหมือนจะเป็นค าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ฉบับที่ 18 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คงยังใช้ค าว่า ธรรมาภิบาล เช่นกัน   

ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 
จุฑารัตน์ สีสูงเนิน (ม.ป.ป) ไดก้ล่าวว่า ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จหน่วยงานต้องด าเนินการดังนี้ 
1. ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น หมายถึง ทุกภาคในสังคม ได้แก่ 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นๆ 
ไป 
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2. ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเข้าใจมีจิตส านึก เห็นความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการด าเนินการในเรื่องนี้ 

3. หลักการและวิธีการใช้อ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีในสังคมใดๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อ านาจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อ านาจและผู้ถูกใช้อ านาจหากทั้ง
สองฝ่ายพอใจในวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ย่อมหมายความว่า สังคมนั้นมีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

4. ด าเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ องค์ประกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และ
สังคมท่ีดีมี 4 ประการ คือ 1. ความเชื่อของผู้มีอ านาจว่าอ านาจสามารถแบ่งปันได้ 2. กลไกการแบ่งปันอ านาจ 
3. กลไกการกระจายอ านาจ 4. ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจและการกระจายอ านาจ 

ประโยชน์ของหลักธรรมาภิบาล 
จุฑารัตน์ สีสูงเนิน (ม.ป.ป) กล่าวถึงประโยชน์ธรรมาภิบาลได้ว่ามีความส าคัญต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการบริหารงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ดังนี้ 

1. ช่วยให้การบริหารจัดการงานดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. สามารถส่งผลดีให้กับการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 
3. ช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกขั้นตอนโดยเปิดเผย

ต่อสาธารณะให้รับรู้กันทั่วไปได้ 
การบริหารงานภาครัฐ 
ขวัญใจ ป้อมพระเดช (2555) สรุปว่า การบริหารงานภาครัฐ หมายถึง กระบวนการใช้ศาสตร์และศิลป์

ของผู้บริหาร ในการร่วมมือและพัฒนาการท างานของบุคคลในองค์กร เพ่ือให้เกิดการบรรลุตามวัตถุป ระสงค์                     
และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นท างานอย่าง
เต็มความสามารถ มีระบบและน ามาซึ่งความส าเร็จลุล่วงในการปฏิบัติงาน การยอมรับจากบุคคลภายใน          
และนอกองค์กร สร้างความส าเร็จให้กับองค์กรอันน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2555)  ได้กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐ คือ การบริหารราชการที่
ด าเนินการในบริบททางการเมือง จุดรวมของมันที่ระบบราชการ การศึกษาและแนวทางปฏิบัติของ            
ระบบราชการเรียกว่า การบริหารภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานของรัฐที่น าเอานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ
เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐในผลประโยชน์ของประชาชน การบริหารกิจการของรัฐบาลจึงเป็นที่รู้จัก
กันในนามการบริหาร 

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ และ วัลลภัช สุขสวัสดิ์ (2560) กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐ หมายถึง ระบบ
ราชการ ระบบราชการกับการเมือง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ การด าเนินตาม
กฎหมายและนโยบายของรัฐ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด           
การบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารการด าเนินงานบริกา รสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่                        
และธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
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จากความหมายที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า การบริหารงานภาครัฐ คือ การ
บริหารราชการที่ด าเนินการในบริบททางการเมือง มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งรัฐอาจด าเนินการเองหรือไม่ ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ทางการเมือง และความเป็นมาของแต่ละประเทศ ถ้าไม่ด าเนินการเองอาจมอบหมายให้
ภาคประชาชน หรือภาคเอกชนด าเนินการแทน 

องค์ประกอบของการบริหารภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) ได้กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. การวางแผน คือ การใช้การตรวจสอบอนาคต และก าหนดแผนเพ่ือการปฏิบัติ และความมีเอกภาพ 

ความต่อเนื่อง ความยืดหยุ่น และความถูกต้องคือ ลักษณะกว้างๆของแผนปฏิบัติการที่ดี ซึ่งความส าเร็จในการ
น าเอาการวางแผนระบบย่อยออกปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่จะท าให้บรรลุได้ง่ายๆ ขณะที่ขนาดองค์ก ารเพ่ิมขึ้น 
ภารกิจการวางแผนก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการคนมากขึ้น  และการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม เครื่องป้องกันสามารถประกันถึงความส าเร็จของความพยายามในการวางแผนองค์การ เครื่องป้องกัน
เหล่านี้ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง องค์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การน า
ออกใช้ที่เน้นการวางแผน และรวมถึงคนที่เหมาะสมด้วย 

1.1 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารระดับสูงในองค์การต้องสนับสนุนความ
พยายามของการวางแผน มิฉะนั้นสมาชิกคนอ่ืนๆขององค์การอาจไม่ท างานการวางแผนอย่างจริงจัง เมื่อไ รที่
เป็นไปได้ ฝ่ายบริหารระดับสูงควรชี้แนะอย่างจริงจัง  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผน จัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการจัดโครงสร้างองค์การวางแผน ส่งเสริมการวางแผนในฐานนะกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรม
ปีละครั้ง และการตระเตรียมคนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมักมาจากการวางแผนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่ฝ่าย
บริหารระดับสูงอยู่เบื้องหลังการท างานการวางแผน 

1.2 องค์การวางแผนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ องค์การวางแผนที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่าง
ดีคือ เครื่องมือเบื้องต้นที่การวางแผนท าส าเร็จและประสิทธิผลของการแผนถูกตัดสิน ผู้วางแผนต้องใ ช้เวลา
ออกแบบองค์การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะสูงได้ องค์การวางแผนควรมี 3 
คุณลักษณะ คือ 1. ควรถูกออกแบบเพื่อใช้กระบวนการบริหารที่จัดตั้งภายในบริษัท  2. องค์การวางแผนควรมี
ความง่ายๆ แต่ซับซ้อนเพียงพอที่จะประกันถึงความร่วมมือในการท างานของผู้เข้าร่วมวางแผนทุกคน การ
วางแผนอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องการจัดองค์การวางแผนขนาดใหญ่ ผู้วางแผนควรท าให้องค์การ
วางแผนมีความง่าย และท าให้ด้านที่ซับซ้อนของมันเป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน  3. องค์การวางแผนควรมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ สภาวะการวางแผนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และองค์การวางแผนต้องสามารถ
ตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

1.3 การน าออกปฏิบัติ เนื่องจากผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการวางแผนคือ การกระท าบางอย่าง
ที่จะช่วยท าให้บรรลุจุดประสงค์ขององค์การที่ระบุไว้ การวางแผนควรเพ่งเล็ งไปยังการน าออกปฏิบัติ ดังที่  
ดรักเกอร์ (Drucker) ได้ชี้ให้เห็นว่า แผนจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อการน าออกปฏิบัติช่วยท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

1.4 การรวมคนที่เหมาะสม เมื่อวางแผนต้องรวมบุคคลที่เหมาะสมด้วย เมื่ อไรที่เป็นไปได้ ผู้
วางแผนควรขอปัจจัยป้อนเข้าจากผู้บริหารในขอบข่ายการท าหน้าที่ที่เขาเป็นผู้วางแผน ผู้บริหารเหล่านี้ใกล้ชิด
กับกิจกรรมประจ าวันในภาคส่วนของเขาในองค์การ และสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ผู้วางแผน ผู้บริหาร
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เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการน าแผนออกใช้เมื่อมีการพัฒนาแล้ว ดังนั้น จึงสามารถให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับ
ความยากง่ายในการน าแผนต่างๆออกใช้ 

2. การจัดองค์การ ในที่นี่ การจัดองค์การหมายถึง การสร้างโครงสร้างคู่ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง
มนุษย์และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือท าให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ  

3. การสั่งการ หมายถึง การธ ารงไว้ซึ่งกิจกรรมในหมู่บุคลากรขององค์การ เฮนรี่ ฟาโยล กล่าวว่า 
ผู้บริหารที่ต้องสั่งการโดยมีสิ่งที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของตน 2. ก าจัดการไร้
ความสามารถ 3. มีความรู้เป็นอย่างดีในข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจและพนักงาน 4. เป็นตัวอย่างที่ดี 5. ตรวจสอบ
องค์การเป็นระยะๆ และใช้แผนภูมิสรุปเพ่ือการตรวจสอบในโอกาสต่อไป ฟาโยลได้เน้นแผนภูมิองค์การเป็น
อย่างมาก 6. จัดประชุมสัมมนาผู้ช่วยหัวหน้าโดยเพ่งเล็งไปยังการท างาน 

4. การประสานงาน ประกอบด้วย การท างานร่วมกัน และท ากิจกรรมและความพยายามทั้งหลายให้
กลมกลืนกัน เฮนรี่ ฟาโยล ได้เสนอแนะการพบปะประจ าสัปดาห์ของหัวหน้าแผนกและผู้ประสานงานเพ่ือ
ปรับปรุงการประสานงาน การประสานงานเป็นกระบวนการของการรวมกัน และท าให้สอดคล้องกันของ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พวกเขาท างานร่วมกันสู่จุดประสงค์ขององค์การ นี่เป็นค าจัดกัดความของฟาโยล  ใน
กระบวนการรวมกิจกรรมทั้งหลายขององค์การเข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้การท างานเป็นไปได้  และประสบ
ความส าเร็จ  

5. การควบคุม ประกอบด้วยการตรวจสอบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสอดคล้องกับแผนที่น ามาใช้ 
ค าสั่งที่ออกไปและหลักการท่ีจัดตั้งหรือไม่  

6. ความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมทางการบริหาร ในลักษณะนี้ เฮนรี่ ฟาโยลดูเหมือนจะเป็น
นักวิชาการคนแรกที่ได้ขอร้องต่อการฝึกอบรมทางการบริหารส าหรับทุกคนในทุกระดับ ความสามารถทางการ
บริหารไม่สามารถพัฒนาผ่านความรู้ทางวิชาการตามล าพัง ดังนั้น ฟาโล จึงเขียนว่า ทุกคนต้องการมโนทัศน์
บางอย่างของการบริหารในบ้าน ในกิจการของรัฐ ความต้องการ ความสามารถทางการบริหารมีความส าคัญ
เท่าเทียมกับการด าเนินงาน และส าหรับประชาชนแต่ละคน 

ความส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) กล่าวว่า การบริหารงานภาคงานรัฐมีความส าคัญและจ าเป็น

ยิ่งต่อหน่วยงานของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ประชาชน และประเทศชาติ โดยสามารถแบ่งความส าคัญของการ
บริหารงานภาครัฐ ได้ดังนี้ 

1. การบริหารงานภาครัฐมีองค์ประกอบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก  
2. การบริหารงานภาครัฐได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูงและมีการตรวจสอบสาธารณะ 
3. การบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายกว้างขวางแต่ไม่ชัดเจนและค่อนข้างเป็นนามธรรม    
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้ประสบผลส าเร็จ 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ใช้ 

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยในสังคมสมัยใหม่ ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม (Governance) ที่เป็นจุดร่วมเหมือนกัน คือความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล เท่าทันโลก อันจะน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ประเทศไทยก็มีการปรับเปลี่ยนหลายประกา รโดยเฉพาะ                    
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การเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ของสังคมใหม่โดยปรากฏใน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2540 ซึ่งสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือความพยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส าหรับสังคมไทยโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้นการประกันและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนภาครัฐมีการบริหารการ
ปกครองที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น 

ในสภาวะการปรับเปลี่ยนอาจก่อให้เกิดความสับสนกับบุคลากรในองค์กรซึ่งผลกระทบต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดของการ
ปรับเปลี่ยนที่เป็นอยู่ เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมุ่งให้ได้รับหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้อง กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 

ระบบราชการนับเป็นกลไกส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในระยะเวลาที่
ประเทศต้องประสบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ ในขณะนี้ ภาครัฐจะต้องเป็นพลังขับเคลื่อน 
และพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ แต่ที่ผ่านมากลไกภาครัฐโดยรวมยังล้าสมัย  ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญที่ถ่วงรั้งให้ระบบราชการไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน
ได้เท่าท่ีควร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปฏิรูปราชการอย่างจริงจัง ให้ระบบราชการเป็น ราชการยุคใหม่
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การแข่งขันในสังคมโลก สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง 

การบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ (good governance)  หรือบางที่เรียกว่าธรรมาภิบาลนั้นเป็นตัวช่วย
กระตุ้นอย่างมากต่อการพัฒนาและขยายตัวในทางการบริหารงาน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐมีอยู่
อย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมกติกาการด าเนินงาน ย่อมมีผลต่อการเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี           
ท าให้ในปัจจุบันด้านการบริหารงานภาครัฐได้ตระหนักว่าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลนั้นเป็นมิติ
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ  ซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะบริหารภาครัฐให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น
ก็มาจากการน าเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ที่เลือกมาปรับใช้ในด้านการบริหารงานภาครัฐการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมจะต้องมีการด าเนินการหลายอย่าง เช่น การบังคับใช้กฎหมายโด ย
ปราศจากอคติ ไม่มีหลายมาตรฐาน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การดูแลและสิทธิ เสรีภาพของชนกลุ่มน้อย 
การปกป้องดูแลความเป็นอิสระของตุลากร 

 การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองจะต้องมีคุณธรรมประจ าตน 
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม  มีสัมมาคารวะ ด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดีงาม                   
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้ตกถึงมือประชาชนผู้ยากไร้และเดือดร้อนด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้อ านาจที่มีอยู่
เบียดเบียน บีบคั้น หรือก่อทุกข์ให้ผู้อ่ืน มีความอดทน รักษาอาการกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย ไม่แสดงความ
โกรธ หากมีการลงโทษผู้กระท าผิดก็ท าตามเหตุผล  มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานโดยยึด
หลักคุณธรรม ไม่เอนเอียงด้วยค าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ  
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การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส รัฐจะต้องเน้นการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไปยังประชาชนให้ทั่วถึง ไม่มีการปิดบังหรือให้ข้อมูลแต่บางส่วนเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง 
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องเข้าใจได้และส่งเสริมอนุญาตให้ประชาชน สื่อสารมวลชนและกลุ่มหลากหลายในสังคมมี
โอกาสเข้าถึงข้อมูล 

การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม รัฐจะต้องส่งเสริมกระบวนการของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารบ้านเมืองทั้งกระบวนการ นับตั้งแต่ กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า           
ร่วมติดตามผล ร่วมรับผลประโยชน์หรือความเสียหาย และร่วมเสนอแนะแก้ไขพัฒนา จะต้องส่งเสริมโอกาส           
ที่เท่าเทียมกันทั้งเพศชายและหญิง ส่งเสริมความเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้ามาปฏิบัติงาน
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีสัดส่วนการกระจายที่เหมาะสม รวมตลอดถึงการส่งเสริมให้ประชาสังคม 
สมาคม มูลนิธิ องค์การสาธารณะ ประโยชน์ได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง 

การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบ รัฐต้องพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระท าของรัฐหรือความประมาทเลินเล่อหรือความไม่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนของรัฐในบาง
กรณี  

การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า รัฐต้องมีการน าภาษีอากรของประชาชนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง โครงการที่รัฐลงทุนจะต้องเป็นไปอย่างประหยัดไม่รั่วไหล เกิดผลคุ้มค่ า มีความยั่งยืน 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน 

จากที่กล่าวมาหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปใช้ในการบริหารภาคงานภาครัฐได้จริง ท าให้ปัจจุบันมี
หน่วยงานภาครัฐที่ประสบผลส าเร็จและได้รับรางวัลจากการบริหารงานโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐดังนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรางวัลประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐอันดับ 
1 ระดับกรม  โดย นพ.ยงยศ ได้กล่าวว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประกาศจุดยืนใน
การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลูกและปลุกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล                         
การบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข        
อย่างจริงจัง สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ลดความเสี่ยงในการทุจริต และท าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง            
การทุจริต ซึ่งการได้รับรางวัลของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นต่างมีความสอด คล้องกับ                  
หลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสที่น ามาใช้ในการวางแผนการท างานที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ท า
การทุจริตในขณะมีการวางแผนงานและนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนงาน  ประสานงาน  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นสาธารณะและมีความเข้าใจมากขึ้นต่อในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ   
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ภาพที่ 1  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรางวัลประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

อันดับ 1 ระดับกรม 
ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2017/12/15062 

 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้โดยตรงความต้องการพร้อมทั้ง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องโปร่งใส นอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่ า            
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดความรับผิด         
ทางละเมิดระดับดี ซึ่งรางวัลประกาศเกียรติคุณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับนี้ ถือเป็นรางวัลที่มี
เกียรติเป็นหลักประกันที่สะท้อนได้ว่ากรมเป็นองค์กรที่มีความชัดเจนรอบคอบ ป้องกัน ไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด  อีกทั้งรางวัลนี้จะเป็นก าลังใจที่ดียิ่งต่อข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้บริหารเราได้ให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับการปฏิบัติโดยการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานและทิศทางให้กับบุคลากรในสังกัดโดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้บริหารและปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องโปร่งใสยิ่งไปกว่านั้นสิ่งส าคัญที่สุดในการป้องกันการทุจริตได้อย่างยั่งยืนคือการปลูกจิตส านึก
ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือให้ประพฤติอยู่บน
หลักของธรรมาภิบาลยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลลัพธ์ให้สามารถเป็นองค์กรต้นแบบในด้าน          
ธรรมาภิบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    
ภาพที่ 2  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) รับรางวัลเกียรติคุณด้านปลอดภัยความรับผิดชอบทางละเมิด

จาก ก.บัญชีกลาง 
ที่มา : https://www.posttoday.com/social/general/585494#img-1 D.jpg 
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ดังนั้นจากความข้างต้นที่ได้กล่าวไว้2กรณีตัวอย่าง ในมุมองของผู้เขียนมีความเห็นว่า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ต่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน า
หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐในแต่ละ
ด้านให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐได้มีการเน้นเรื่องการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นมากขึ้น จึงต้องยึดหลักในการบริหารมาปฏิบัติตามจึงมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในหลัก
ความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมที่ต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนที่ให้การสนับสนุนต่อการบริหารภาครัฐ เพราะถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ถึงมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจมากเพียงใดก็ขาดประสิทธิภาพ ไร้คุณค่า ปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าหากน าธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการบริหารภาครัฐก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 
บทสรุป 

จากการศึกษา เรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้ประสบผลส าเร็จ ธรรมาภิบาลได้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารภาครัฐ  เพราะธรรมาภิบาลท าหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง โดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมีความชอบ
ธรรมกฎหมาย  มีเสถียรภาพ  มีโครงสร้าง และกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งท าให้ในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส าหรับในการบริหารภาครัฐ แนวความคิดการบริหารภาครัฐในปัจจุบันให้ความส าคัญกับแนวคิด
ธรรมาภิบาล กล่าวคือ หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญกับประชาชนและ
แนวความคิดเรื่องของการเป็นพลเมืองชุมชน และ ประชาสังคม ดังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการให้คุณค่าในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  การกระจาย
อ านาจให้แก่ชุมชน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความส าเร็จในทางการบริหารภาครัฐ ซึ่งการบริหาร
ภาครัฐจะไม่ประสบความผลส าเร็จหากเป็นการด าเนินการเพียงล าพังจากภาครัฐเท่านั้น ดังนั้น ภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค์กร เอกชน ภาคสื่อมวลชนต้องร่วมมือกั นในการ
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐในทุกด้านโดยเฉพาะการท าให้บุคลากรของรัฐยึดประโยชน์สุขของประชาชน             
เป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง และที่ขาดไม่ได้คือ การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
การบริหารภาครัฐให้ส าเร็จ 

 
เอกสารอ้างอิง 

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน:ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส.กรุงเทพ:มิสเตอร์ก็อบปี้. 
ขวัญใจ ป้อมพระเดช. (2555). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี.งานนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
จุฑารัตน์ สีสูงเนิน (ม.ป.ป).บทที่5หลักธรรมาภิบาลในองค์กร. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://sites. 

google.com/site/aujutaratsisungnone/neuxha/bth-thi-5-hlak-thr-rmaphi-bal-ni-xngkhkr 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2555). การบริหารภาครัฐ.ปัตตานี: สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ. 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1845 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. 2549. ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า.  

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, และบุญมี ลี้. (2544). ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552) . ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ.  

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก. 2 ตุลาคม 2545. 
ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ และ วัลลภัช สุขสวัสดิ์ . (2560). การบริหาร งานภาครัฐ.[เว็บบล็อก].สืบค้นจาก

https://thaimooc.org/courses/course-v1:NU-MOOC+nu007+2017_T1/about 
สถาบันพระปกเกล้า. 2547. วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2544). คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง. 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1846 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 
ธัญญารัตน์ โอนอ่อน1, วิไลลักษณ์ เรืองสม2 

1,2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
จังหวัดปทุมธาน,ี  

Email : Thanyarat@vru.ac.th1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เกิดจากการศึกษาวรสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเป็นการอธิบายถึงความหมาย แนวคิดพ้ืนฐาน ปัจจัยขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ รวมถึงการเสนอให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัแและสามารถท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบกับบุคลากรในองค์กรได้ขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับทีม และระดับองค์กร เพ่ือ
น าไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ ๆ และการแตก
แขนงของความคิดที่ได้รับการยอมรับเอาใจใส่และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
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Abstract 

 This article studied by using the documentary research approach from the  journals 
and documentaries that were related to the development of learning organization of 
government and private sector in Thailand. By the explanation about meaning, basic 
concept, factor of learning organization including the presentation about an importance of it 
that it could be the competitive advantages, and besides, the personnel in organization 
continuously extended their capabilities all individual level, group or team level and 
organization level in order to meet the goal that a person in each level literally wanted. 
Furthermore, it was new ideas organization and the branching in thought that were 
attentively accepted. And it was also an organization that a person constantly could learn.      
  
Keywords : Development, Learning Organization 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1848 

บทน า 
ในปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ 

รวมทั้งทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่ากระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หากองค์กรใด    
มีการเรียนรู้ มีการปรับตัวที่ดีก็จะสามารถด ารงอยู่ได้ ดังนั้นจึงได้มีการน าเอาแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นไม่ใช่แค่พัฒนาที่ตัวบุคคลเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องอาศัยหลายปัจจัยที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เช่น กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์        
การปฏิบัติเชิงการบริหาร การปฏิบัติเชิงจัดการ บรรยากาศ กระบวนการท างาน เป้าหมายหรือข้อมูลย้อนกลับ
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือการศึกษา การพัฒนารายบุคคลหรือทีม การให้รางวัลหรือการยอมรับ     
หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องอาศัยทั้งตัวบุคคลหรือตัวบุคลากรเอง    
และการสนับสนุน ส่งเสริมจากตัวองค์กรหรือหน่วยงานด้วยเช่นกัน และจะต้องมีการพัฒนาเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะท าให้องค์กรมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาศัยการกระตุ้นให้
บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในงาน มีการจัดการความรู้อย่างเหมาะสม ท าให้บุคลากรและองค์กรมีประสิทธิภาพการท างาน     
ที่สูงสุด เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์การที่มีความคิดใหม่ ๆ      
และการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง   
ในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ สรุปได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
เป็นหลักที่สมาชิกในองค์กรจะใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง และองค์การสู่ความเป็นองค์กรที่มีความอัจฉริยะ             
ที่จะสามารถด ารงอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคงซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนองค์การสู่ความเลิศได้ในที่สุด 
(เปี่ยมพงศ์ นุ้ยบ้านด่าน, 2543)  

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัแและสามารถท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ และหากองค์กรใดมีการพัฒนาหรือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตาม
หลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะสามารถท าให้บุคคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายขององค์กรและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สามารถขยายขอบเขตความสามารถของบุคคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือ
ระดับทีม และระดับองค์กร ซึ่งเกิดจากการแตกแขนงของความคิด ความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์
ของบุคลากรภายในองค์กรท าให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีร่วมกัน และเกิดเป็นองค์ความรู้ขององค์กร 

ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ภาฆิลิน เอ่ียมบุแส่ง (2551) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

หมายถึง องค์กรที่สมาชิกในองค์กรมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านวิสัยทัศน์คุณค่าและปรัชแาที่และองค์กรยึดถือ มีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและทีม
มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิด มีการน าเสนอแนวคิด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
องค์การ วิเคราะห์ เพ่ือช่วยให้เข้าใจและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล ระหว่างองค์กรเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนา เพ่ือความเติบโตและเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ล าดวน โรจรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์กรที่มีบรรยากาศที่เอ้ือให้บุคคล กลุ่มหรือทีมในองค์กร ได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ    
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และต่อเนื่อง สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มพีลังร่วมในการท างานและการแก้ไขปัแหาขององค์กร สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีระบบ
จัดการความรู้ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้และการงานได้อย่างเหมาะสม 

อาภรณ์ ล ามะนา (2553) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์การที่มีการด าเนินการให้ บุคคล ทีมงาน มีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนตนเอง และน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้เกิด
การรับรู้ในรูปแบบต่างๆจนเกิดการเรียนรู้ภายในองค์การอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดการพัฒนา
องค์การ อันน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ 

จากความหมายข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปความหมายว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้” หมายถึง การที่บุคคล 
ทีมงาน และองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดและการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน จนท าให้เกิดการ
เรียนรู้หรือมปีระสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้นั้นไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรได้ 

แนวคิดพื้นฐานของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดหรือคุณลักษณะของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัแไว้เหมือนหรือแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดท่ีมีองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม ได้แก่แนวคิดของ Senge และ Mcgill and Slocum โดย

ที่แนวคิดของ Senge และ Mcgill and Slocum มีลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นลักษณะความคิดที่ลึกซึ้งต้อง
อาศัยการศึกษาอย่างจริงจังและมีความเข้าใจอย่างชัดเจน และน าไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องเป็นวงจรจึงจะ
ประสบความส าเร็จ ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  

1.1 แนวความคิดของ Senge ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ  
1.1.1 Personal Mastery: ความรอบรู้หรือเชี่ยวชาแพิเศษของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคล

แต่ละคนจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพ้ืนฐานส าหรับ “องค์การแห่งการเรียนรู้” การที่บุคคลจะมี Personal 
Mastery ได้นั้นบุคคลต้องมีการบังคับหรือฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บุคคลที่รอบรู้หรือใฝ่ใจ
พัฒนาตนจึงเป็นมิติที่ต้องการฝึกฝนเพ่ือสร้างวินัยแห่งมุมมองอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของความต้องการที่
แท้จริง หรือบนวิสัยทัศน์ของแต่ละคน เพ่ือขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่มีอย่างต่อเนื่อง เมื่อสมาชิกในองค์การมีกรอบของ Personal Mastery ทุกคนจะมีความ
กระตือรือร้นสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ตนมุ่งสู่จุดหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะสะท้อนให้
เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้ สมาชิกขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า 
Human Mastery คือ มีความเป็นนายของตนเองสูง การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะต่อเนื่อง      
มีจิตวิแแาณของการเรียนรู้ (Spirit of Learning) มีความสามารถในการสร้างสรรค์เชิงรุกซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนขึ้นแก่สมาชิกขององค์การต่อไป 

1.1.2 Mental Model: รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง การที่บุคคลในองค์การรับรู้
และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวมสามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวมทั้งหมดได้ ท าให้เกิดความ
กระจ่างกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่ดีซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเพ่ือพัฒนาความคิด
ความเชื่อให้สอดคล้องกับความแปรเปลี่ยนไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า  ๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว และ
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สามารถมีวิธีการที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ Mental Ability 
ที่ไม่ผันแปรหรือท้อถอยเมื่อเผชิแหน้ากับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มีค่านิยมและการเข้าใจโลกในสภาพที่ถูกต้อง 

1.1.3 Shared Vision: การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการสร้างทัศนะของการร่วมมือกันอย่าง
ยึดมั่นของสมาชิกในองค์การเพื่อพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของ
สมาชิกท้ังองค์การเป็นการที่สมาชิกทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขององค์การ 
มีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ แห่งความเปลี่ยนแปลงและอนาคตขององค์การ เพ่ือช่วยสมาชิกให้เกิด
การยอมรับ ยินยอมพร้อมใจและให้ข้อผูกพันต่อจุดหมายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การที่ต้องการ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ 

1.1.4 Team Learning: การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเป็น
กลุ่มในองค์การ โดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรู้
และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งไปเสียกว่าการอาศัยความสามารถของสมาชิกของแต่ละบุคคล 
องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นการรวมตัวของทีมที่
มีประสิทธิภาพสูงสมาชิกในทีมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันโดยอาศัยสื่อข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การเรียนรู้ระหว่างบุคคลเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยลดลักษณะที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบง าแนวความคิดของบุคคลอ่ืนต่อไป และกระตุ้น
ให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางภายในทีม 

1.1.5 Systems Thinking: การคิดอย่างเป็นระบบครบวงจร การคิดอย่างเป็นระบบถือได้ว่า
เป็นหัวใจของการเรียนรู้ และการมีส่วนส าคัแต่อการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และจะมาซึ่งการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนของทรัพยากรบุคคลในองค์การ การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้มา
จากความเชี่ยวชาแพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) ให้ต่อเนื่องเป็นระบบ การที่แต่ละคนมีแนวคิดแบบ
องค์รวมท าให้เกิดทัศนวิสัยการมองผลงานได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เห็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีคิดที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลที่
สืบเนื่องกันเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับกระบวนการความเป็นไปใน
โลกแห่งความเป็นจริง 

1.2 แนวคิดของ Mcgill and Slocum ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ  
1.2.1 ความเปิดเผยตรงไปตรงมาของสมาชิกในองค์กร ในระดับบุคคลต้องยอมรับขีดจ ากัด

ทางความรู้ของตนเองว่ามีพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่อาจจะดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้อ่ืน ต้องเปิดกว้างยอมรับ
ความคิดเห็นและรู้จักยอมรับในความส าเร็จของผู้อื่น 

1.2.2 ประสิทธิภาพของบุคคล มีความสามารถคิดวิเคราะห์สภาวการณ์ต่าง ๆ มีการเรียนรู้
แนวคิดและพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุแห่งปัแแา รู้จักเรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลวในอดีต 

1.2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นเอง และไม่กลัว
ความล้มเหลวโดยจะต้องเริ่มคิดในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ต้องมีนิสัยที่ยืดหยุ่นได้ทั้งในเรื่องส่วนตัว
และเรื่องงาน 
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1.2.4 ความรู้สึกร่วม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในการที่จะน าพาองค์กรให้อยู่รอดและพัฒนาเป็นองค์กรชั้นน า 

1.2.5 คิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องมีการคิดแบบองค์รวมและเป็นระบบ เมื่อองค์กรเกิดปัแหา
ต้องหาสาเหตุแห่งปัแหานั้นได้ 

จากองค์ประกอบของทั้งสองแนวคิดจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันที่ให้ความส าคัแในเรื่องของ
ความรอบรู้และความช านาแในตัวบุคคลเป็นอย่างมาก และเห็นว่าสมาชิกในองค์กรต้องเป็นคนที่เปิดกว้างทาง
ความคิด องค์กรจึงจะพัฒนาต่อไปได้ 

2. แนวคิดที่มีองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม ได้แก่แนวคิดของ Marquardt and Reynolds และ 
Pedler et.al โดยเป็นการลงรายละเอียดในวิธีการน าไปปฏิบัติซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้  

2.1 แนวคิดของ Marquardt and Reynolds ประกอบไปด้วย  
2.1.1 โครงสร้างที่เหมาะสม มีขั้นการบังคับบัแชาให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิด

ความอิสระในการท างาน และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทีมข้ามสายงานหรือระหว่างแผนก    
อ่ืน ๆ ใหม้ีมากข้ึน 

2.1.2 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด มีการท างานและการเรียนรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ สมาชิกในองค์กรมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัแของการเรียนรู้ ขณะเดียวผู้บริหารจะต้องมี
วิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความส าคัแของการเรียนรู้ภายในองค์กรไปพร้อม  ๆ กับผลก าไรของบริษัทด้วย         
เพราะวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้จะต้องมาจากค่านิยมและนโยบายขององค์กร 
จึงจะเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมขององค์กรหรือ "องค์กรนวัตกรรม" ที่แข็งแกร่งได้ 

2.1.3 มีการมอบอ านาจในงาน เป็นการกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
แก้ปัแหาไปสู่พนักงานระดับล่างอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานได้ฝึกฝนการเรียนรู้และค้นคว้าหาวิธีการ
แก้ปัแหาด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการได้มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เรียนรู้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ตนได้
ตัดสินใจลงไปอีกด้วย 

2.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นองค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่นแล้ว ยังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองค์กรต้องท าการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือสะท้อนภาพให้เห็นถึงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ที่จะน าไปสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน 

2.1.5 การสร้างและถ่ายโอนความรู้ มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เหล่านั้นไปยัง
สมาชิกอ่ืนในองค์กรเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการสร้าง
ฐานข้อมูลที่เข้าถึงกันได้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร      

2.1.6 เทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานที่มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มี
การเก็บ ประมวล ซึ่งจะช่วยท าให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น 

2.1.7 มุ่งเน้นคุณภาพ การที่องค์กรให้ความส าคัแกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 
(Total Quality Management: TQM) ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผลการเรียนรู้
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ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น โดยถือหลักในการพัฒนาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของ
ผู้รับบริการ 

2.1.8 เน้นย้ าความมีกลยุทธ์ มีการยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรหรือยึดถือเอาเป็นกลยุทธ์ส าคัแขององค์กร เช่น เน้นย้ าถึงกลยุทธ์ของการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ (action learning) หรือเน้นย้ าสมาชิกถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยเจตนา โดยให้กลยุทธ์ทั้งสองที่กล่าว
มารวมเป็นจิตส านึกของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการ
องค์กรในด้านอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

2.1.9 บรรยากาศสนับสนุน เป็นบรรยากาศภายในองค์กรที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
สมาชิก เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่เอา
ใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไร้ซึ่งการแบ่งแยก         
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างาน 

2.1.10 ทีมงานและเครือข่าย การท างานในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิกในองค์กรจะต้องตระหนักถึง
ความร่วมมือกัน การแบ่งปันความรู้ การท างานและแก้ปัแหาร่วมกัน ซึ่งสามารถน าประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาแเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้ 

2.1.11 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังขององค์กรที่ทุกคนจะต้องร่วมกันท าให้
เกิดความเป็นรูปธรรมขึ้น เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่มีทิศทางเป็นไปตามความต้องการร่วมกันของ
องค์กร 

2.2 แนวคิดของ Pedler et.al ประกอบไปด้วย 11 ประการ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
2.2.1 ด้านกลยุทธ์  

2.2.1.1) กลยุทธ์การเรียนรู้ ปกติแล้วบริษัทจะปรับแต่งทิศทางและกลยุทธ์ไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม การก่อรูปของนโยบายและกลยุทธ์จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยในขณะเดียวกัน เสมือนเป็นการ
ทดลองทางการบริหาร แผนธุรกิจถูกเกี่ยวข้องและปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาที่น าไปใช้การทดลองในเรื่องเล็ก ๆ 
และให้มีการสะท้อนข้อมูลกันถูกสร้างในกระบวนการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2.2.1.2) การก าหนดนโยบายแบบมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก่อตัวของ
นโยบายและกลยุทธ์นโยบายมีนัยส าคัแที่มีอิทธิพลในมุมมองของการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความ
ผูกพันที่จะอยู่เหนือความแตกต่าง และการท างานที่อาจสร้างความขัดแย้งนโยบายต้องสะท้อนค่านิยมของ
สมาชิกทุกคนไม่ใช่แต่ของผู้บริหารระดับสูง 

2.2.2 ด้านการมองภายในองค์กร  
2.2.2.1) การให้ข่าวสารข้อมูล ถูกใช้ส าหรับการท าความเข้าใจกัน ไม่ใช่เพ่ือให้รางวัล

หรือลงโทษ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารที่ช่วยทุกคนให้เข้าใจว่าก าลังจะไป
ทางไหน คนสามารถได้รับการสะท้อนข้อมูลว่าการท างานของตนเป็นอย่างไร ท าให้เข้าใจว่าธรรมชาติและ
นัยส าคัแของความแปรปรวนของระบบและการแปลความข่าวสารสอดคล้องกัน เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้
สร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้เข้าใจว่าอะไรก าลังด าเนินอยู่และการตัดสินใจ
ที่ดีควรเป็นอย่างไร 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1853 

2.2.2.2) การจัดระบบบัแชีและการควบคุม ระบบของการตรวจสอบ งบประมาณและ
การรายงาน ถูกจัดขึ้นเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรของ
ตนเอง พนักงานบัแชีและการเงินมีฐานะเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ระบบควบคุมถูกออกแบบและด าเนิน
ไปเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าระบบการเงินกระตุ้นหน่วยงานและบุคคลให้เสี่ยงกับการลงทุน 

2.2.2.3) การแลกเปลี่ยนภายใน แผนกผลิตงานมองว่าแผนกอ่ืน ๆ เป็นลูกค้าและผู้
จัดหาวัตถุดิบ ที่เจรจาและมีข้อตกลงกันเรื่องคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ แต่ละแผนกสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าภายในเหล่านี้และยังคงตระหนักถึงความต้องการขององค์กรโดยรวมด้วยผู้จัดการกระตุ้นการ
สื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการท าสัแแา มากกว่าจะควบคุมแบบใช้อ านาจบังคับบัแชา แผนกผลิตงาน
สามารถพูดอย่างอิสระและตรงไปตรงมากับแผนกอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถ
ที่จะริเริ่มด้วยตนเองได้ 

2.2.2.4) การจัดระบบการให้รางวัลที่ยืดหยุ่น สมมติฐานขั้นพ้ืนฐานและค่านิยมภายใต้
ระบบรางวัลตอบแทนถูกใช้และแบ่งปันกันในองค์กร โดยศึกษาเรื่องธรรมชาติของรางวัลอย่างลึกซึ้งและระบบ
รางวัลแบบมีตัวเลือก ถูกทดสอบ อภิปรายและทดลองใช้รูปแบบการท างานแบบยืดหยุ่นท าให้คนมีการเข้าร่วม
และความคาดหวังเกี่ยวกับรางวัลแตกต่างกัน ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการก าหนดธรรมชาติและรูปแบบของ
ระบบการให้รางวัลทั้งหมด 

2.2.3 ด้านโครงสร้างองค์กร คือ บทบาทและอาชีพเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นเป็นไปเพ่ือ
การทดลองการเติบโตและการปรับตัว การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกใช้ในการเรียนรู้และพัฒนามากกว่า
เพ่ือให้รางวัลหรือลงโทษ แผนกผลิตงานและแผนกอ่ืน ๆ ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่สามารถยืดหยุ่นใน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง มีกฎระเบียบและกระบวนการแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อย ๆ ภายหลังการ
ทบทวนและอภิปรายกันซึ่งเป็นการทดลองรูปแบบโครงสร้างใหม่  

2.2.4 ด้านการมองภายนอกองค์กร  
2.2.4.1) การให้พนักงานเป็นผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของงานของทุกคน

ที่จะรวบรวม น ากลับมา และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดภายนอกบริษัท การประชุมทุกครั้งในบริษัท
ตามปกติจะร่วมกันทบทวนว่าอะไรก าลังเป็นไปในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการพบกับกลุ่มตัวแทนหรือลูกค้า 
ผู้จัดหา สมาชิกชุมชนและหาว่าอะไรส าคัแส าหรับเขา มีระบบและกระบวนการส าหรับแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอกบริษัท รับรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การตลาด เทคโนโลยีสังคมการเมือง   
และแนวโน้มของโลก รวมทั้งทดสอบว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไร 

2.2.4.2) การเรียนรู้ระหว่างองค์กร มีการพบกับคู่แข่งเพ่ือแบ่งปันความคิดและข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ าคนจากบริษัทมีความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมทั้งผู้จัดหาลูกค้าและคู่แข่งโดยมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้จัดหา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ และมีความผูกพันใน
การร่วมมือกับผู้จัดหา ลูกค้า และคู่แข่งเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่
ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ 

2.2.5 โอกาสในการเรียนรู้  
2.2.5.1) บรรยากาศในการเรียนรู้ ทุกคนในบริษัทจะช่วยเหลือสนับสนุนและสนใจใน

บทเรียน คนใช้เวลาในการตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์ และเรียนรู้จากบทเรียน มี
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ทัศนคติทั่วไปของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการพยายามเรียนรู้และท าให้ดีขึ้น ความแตกต่างของทุกคน
ในองค์กรถูกมองว่าเป็นคุณค่าที่ดีที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์เมื่อคุณต้องการรู้บางสิ่งก็ถือ
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการหรือได้รับความช่วยเหลือ 

2.2.5.2) โอกาสในการพัฒนาตนเองของสมาชิกทุกคน มีงบประมาณส าหรับการพัฒนา
ตนเอง โดยแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้ว่าการฝึกอบรมและพัฒนาอะไรที่ต้องการ  ค าแนะน าที่เหมาะสมและ
ถูกกระตุ้นให้รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ทรัพยากรในการพัฒนาตนเองมี ประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกด้วย นั่นคือ มีโอกาส วัสดุอุปกรณ์และ ทรัยพากรมากที่สามารถใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ที่
เปิดให้เข้าถึงได้ง่ายทั่วทั้งบริษัท การขยายตัวของความจ าเป็นในการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการประเมินผล
และการวางแผนอาชีพ 

จะเห็นได้ว่าทั้งสองแนวคิดเห็นว่าโครงสร้างของการบริหารนั้นมีส่วนส าคัแต่อการพัฒนาองค์กรโดย             
มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการกระจายอ านาจ มีการคาดคะเนสภาพแวดล้อมที่จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ 

ปัจจัยขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Bennett & O’Brien (1994 อ้างถึงใน เจษฎากร ทองแสวง, 2553) พบว่ามีปัจจัยส าคัแ 12 ปัจจัย 

ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนี้ 
1. กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ (Strategy or Vision) องค์กรและสมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับว่าพวกเขา

ต้องการไปจุดใด เพ่ือที่จะคาดได้ว่าพวกเขาจ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพ่ือไปให้ถึงจุดหมายนั้น พวกเขาต้อง
พัฒนากลยุทธ์กว้าง ๆ เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย เพ่ือที่จะรู้ว่าการเรียนรู้ของพวกเขาสามารถผลักดันองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์ของพวกเขา นอกจากนี้ถ้าองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความส าคัแต่อหมู่คณะแล้ว กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ก็
จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. การปฏิบัติเชิงการบริหาร (Executive Practices) สมาชิกองค์กรอาจตั้งเป็นค าถามได้ว่าผู้บริหาร
ให้นโยบายอะไรและปฏิบัติอะไรบ้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของการเรียนรู้ขององค์กร ผู้บริหารควรจะ
ท าอย่างไรในการชี้แจงให้บุคลากรได้เห็นความชัดเจนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าขององค์กร 
ผู้บริหารท าอะไรบ้างเพื่อปลุกเร้าหรือกระตุ้นในบางส่วนขององค์กรที่ยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงให้ขับเคลื่อนตาม
ผู้บริหารเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้  

3. การปฏิบัติเชิงจัดการ (Managerial Practices) ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและนิเทศ การท างาน
ในแต่ละวันของแต่ละบุคคลและคณะจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใน
องค์กรซึ่งมีการเรียนรู้อย่างจริงจังนั้น ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีความเจริแก้าวหน้าและมีการ
พัฒนา จะต้องช่วยพวกเขาบูรณาการสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้จะต้องสามารถร่วมกันคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่
คาดหวัง และการใช้วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาต่อไปข้างหน้า 

4. บรรยากาศ (Climate) การปฏิบัติงานจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนที่มีผลต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ บรรยากาศในองค์กร ซึ่งบรรยากาศในองค์กรคือผลสรุปของค่านิยมและเจตคติของ
ทุก ๆ คนในองค์กรเกี่ยวกับการท างานของพวกเขา องค์กรแห่งการเรียนรู้น าบรรยากาศแห่งการเปิดใจและ
ไว้ใจกันมาใช้ ซึ่งบุคคลจะต้องไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดตามที่ใจคิด อุปสรรคระหว่างผู้จัดการและ
ลูกจ้างจะถูกขจัดออกไปและทุกคนท างานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนงานที่ออกมาดีเยี่ยมตามอุดมคติ 
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5. องค์กรหรือโครงสร้างของงาน (Organization or Job Structure) โครงสร้างองค์กรสามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิยามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงได้เพ่ือเป็นการเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอก และความต้องการขององค์กรเอง การปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีการสับเปลี่ยน
หน้าที่และการใช้การชี้แนะด้วยตนเองมีการท างานข้ามคณะท างานเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น จะต้องมีการจ ากัด
นโยบายตามระบบราชการและกฎที่สกัดก้ันหรือขัดขวางการเลื่อนไหลของข้อมูล 

6. การหมุนเวียนของข้อมูลสารสนเทศ (Information Flow) การเรียนรู้ขององค์กรต่าง ๆ จะอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันกับยุคข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศและการเผยแพร่ ระบบคอมพิวเตอร์  จะช่วย
สนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น และเพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ตรงกับงานของตนเอง 

7. การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน (Individual and Team Practices) ข้อมูลสารสนเทศมี
ความส าคัแต่อบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งองค์กรต่าง ๆ จะเจริแเติบโตได้เมื่อตัวบุคคลหรือต่างแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลเห็นข้อผิดพลาดก็จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้และไม่ต าหนิหรือกล่าวโทษกันมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการอภิปรายปัแหาต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา และท างานเพ่ือแก้ปัแหานั้น ๆ 

8. กระบวนการท างาน (Work Process) องค์กรจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้โดยผ่านวิสัยทัศน์ ระบบ
สารสนเทศ แต่จะรวมกับการใช้กระบวนการท างานที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีการสอน
หรือฝึกเทคนิคในการแก้ปัแหาอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจตนเอง 
เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทาง หรือปรับสภาพกระบวนการต่าง ๆ ให้อยู่ ในแนวหน้าให้เท่ากันหรือดีกว่าคนที่
เก่งที่สุดในปัจจุบัน (Benchmarking) เป็นต้น 

9. เป้าหมายหรือข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน (Performance Goals or Feedback) ประเด็น
ส าคัแขององค์กรที่ประสบความส าเร็จโดยตรงนั้น จะต้องเน้นลูกค้า จะต้องทราบว่าอะไรที่เขาต้องการและ
จ าเป็น การเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างเดียวไม่ประสบความส าเร็จคุณค่าของการเรียนรู้นั้นจะขึ้นอยู่
กับความสามารถในการช่วยเหลือองค์กรให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการมีข้อมูลย้อนกลับทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

10. การฝึกอบรมหรือการศึกษา (Training or Education) การฝึกอบรมหรือการศึกษานั้น  มี
บทบาทส าคัแในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองค์กร การฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โปรแกรมฝึกอบรมที่เป็นทางการจะเน้นการช่วยเหลือบุคคลในการเรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
แล้วจากนั้นก็จะสามารถแก้ปัแหาอย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือในการวางแผนพัฒนารายบุคคลได้จัดสรรไว้
ส าหรับทุกคน นอกจากนี้ยังมีแบบของการฝึกต่าง ๆ เช่น ฝึกปฏิบัติเป็นทีม การศึกษาเป็นทีม การสาธิต
โครงงาน การให้ค าปรึกษาโดยเพ่ือน โครงการการเรียนรู้งานพ้ืนฐาน เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 
สามารถจัดการอบรมหรือฝึกปฏิบัติการโดยผ่านดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ 

11. การพัฒนารายบุคคลหรือทีม (Individual or Team Development) องค์กรแห่งการเรียนรู้จะ
หาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นสมาชิกให้พัฒนาด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมการพัฒนาทีมงานด้วย 
องค์กรสามารถเรียนรู้ได้เพียงว่า ทีมงานเรียนรู้ร่วมกันแบบชุมชนผู้ปฏิบัติงาน (Communities of Practice) 
ที่มีการปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง การให้อ านาจในการท างานเป็นทีมหรือเป็นรายบุคคล แสดงให้เห็นถึงการ
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เปลี่ยนแปลงในด้านความคิดส าหรับโลกธุรกิจ และยิ่งเป็นสิ่งจ า เป็นส าหรับองค์กรต่าง ๆ ที่จะหาวิธีเพ่ิม
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 

12. การให้รางวัลหรือการยอมรับ (Rewards or Recognition) เป็นองค์ประกอบหรือกรอบตัว
สุดท้ายที่จะสนับสนุนตัวอ่ืนทั้งหมด ระบบการให้รางวัลหรือการยอมรับจะส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้แบบ
รายบุคคลและแบบองค์กร ซึ่งการให้รางวัลอาจให้หลายรูปแบบ เช่น จากบุคคลที่ผู้ร่วมงานยอมรับ ซึ่งเป็น
บุคคลที่อาจเสนอแผนงานอื่นที่มีประโยชน์ต่อทุกคนมาแลกเปลี่ยนเมื่อองค์กรมีการเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นต้น 

Gephart และคณะ (1996 อ้างถึงใน ยุรพร ศุทธรัตน์, 2552) ชี้ว่าปัจจัยต่อไปนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
องค์การเพื่อการเรียนรู้ 

1) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับระบบ โดยที่สมาชิกแต่ละคนแชร์การเรียนรู้ในลักษณะ  ที่ท าให้
องค์การเกิดการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนและท าการรวบรวมความรู้จากการเรียนรู้ไว้
ในการท างานประจ าวันขององค์การที่เรียกว่า Organization routine actions 

2) การท าให้เกิดความรู้และการแชร์ เน้นที่การสร้างสรรค์ จัดเก็บและกระจายความรู้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้ง่ายต่อการที่สมาชิกในองค์การจะสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3) การคิดอย่างมีระบบและพินิจพิเคราะห์ สมาชิกจะถูกกระตุ้นให้ใช้ความคิดในแบบใหม่และการใช้
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ เพ่ือที่จะเชื่อมให้เป็นวงจรย้อนกลับ (Feedback loops) อย่างพินิจพิเคราะห์
เพ่ือพิจารณาถึงสมมติฐาน 

4) วัฒนธรรมของการเรียนรู้ การเรียนรู้และการสร้างสรรค์จะได้รับการสนับสนุนด้วยรางวัลและมีการ
ส่งเสริมผ่านทางระบบการประเมินผลหลาย ๆ ด้านจากผู้บริหาร 

5) ความมุ่งมั่นในการทดลองและมีความยืดหยุ่น สมาชิกมีอิสระในการเสี่ยง การทดลอง การ
สร้างสรรค์ การใช้ความคิดใหม่ ๆ และการท าให้เกิดข้ันตอนหรือกระบวนการท างานใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ 

6) คนเป็นศูนย์กลางในองค์การเพ่ือการเรียนรู้ การให้ความส าคัแของคนในเรื่องของคุณค่า การ
สนับสนุนพฤติกรรมที่ต้องการ รวมทั้งการพัฒนาและการเรียนรู้จากแต่ละคน เป็นอีกลักษณะหนึ่งขององค์การ
เพ่ือการเรียนรู้ตามตามแนวความคิดของ Gephart และคณะ (1996) 

โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าปัจจัยที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและสามารถน ามาปฏิบัติตามได้มากที่สุด 
ได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Bennett & O’Brien (1994) โดยมีการแบ่งหัวข้อ    
ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายกว่านักวิชาการท่านอ่ืน ๆ โดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์หรืออาศัยความรู้ความเชี่ยวชาแ     
ก็สามารถท าเค้าเข้าใจได้ง่าย โดย 1. กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ คือ การมีกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. การปฏิบัติเชิงการบริหาร คือ การให้ความส าคัแของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารในเชิงนโยบาย 3. การปฏิบัติเชิงจัดการ คือ การให้ความส าคัแของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารในเชิงปฏิบัติการ 4. บรรยากาศ คือ การมีบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     
5. องค์กรหรือโครงสร้างของงาน คือ มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ของงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในงานใหม่ ๆ         
6. การหมุนเวียนของข้อมูลสารสนเทศ คือ มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ         
ในองค์กร 7. การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีม 8. กระบวนการ
ท างาน คือ มีกระบวนการที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 9. เป้าหมายหรือข้อมูลย้อนกลับ
การปฏิบัติงานคือ การพัฒนาจากการตอบรับของลูกค้า โดยการปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น         
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10. การฝึกอบรมหรือการศึกษา คือ การมีโปรแกรมฝึกอบรมที่ช่วยให้บุคลากรมีการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น      
11. การพัฒนารายบุคคลหรือทีม คือ การส่งเสริมการพัฒนาทั้งรายบุคคลและทีมงานให้เรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 12. การให้รางวัลหรือการยอมรับ คือ มีการให้รางวัลตอบแทนแก่บุคคลที่มีผลงานที่ดีหรือปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จ 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 
ในการอภิปรายเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนได้

น าแนวคิดพ้ืนฐาน 5 ประการของ Senge มาวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบในแต่ละด้าน เนื่องจากเป็น
แนวคิดท่ีแพร่หลายในยุคแรก ๆ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้และได้รับความนิยมมากที่สุด โดยตัวอย่างในภาครัฐ 
ได้แก่ ส านักงานข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. และตัวอย่างในภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 
(พรสินทร์ กาแจนพัชชี, 2551) 

1. ความรอบรู้หรือเชี่ยวชาแพิเศษของบุคคล คือ บุคคลต้องมีการบังคับหรือฝึกตัวเองให้เป็นคนที่
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการจากกระบวนการเรียนรู้ที่มี
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนมุ่งสู่จุดหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้  

2. รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง คือ การที่บุคคลในองค์กรรับรู้และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์
รวมสามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวมทั้งหมดได้ ท าให้เกิดความกระจ่างกับรูปแบบความคิด ความ
เชื่อที่ดีซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเพ่ือพัฒนาความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับความแปร
เปลี่ยนไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว และสามารถมีวิธีการที่จะตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือไม่ผันแปรหรือท้อถอยเมื่อเผชิแหน้ากับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  
มีค่านิยมและการเข้าใจโลกในสภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจะท าให้สภาพจิตใจนั้นมีพลังที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การสร้างทัศนะของการร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิกในองค์กร เพ่ือ
พัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์กรเป็นการที่
สมาชิกทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขององค์กร มีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและอนาคตขององค์กร เพ่ือช่วยสมาชิกให้เกิดการยอมรับ ยินยอมพร้อม
ใจ และให้ข้อผูกพันต่อจุดหมายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ต้องการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเป็นกลุ่มในองค์กรโดยอาศัยความรู้ 
ความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผล
ยิ่งไปเสียกว่าการอาศัยความสามารถของสมาชิกของแต่ละบุคคล องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
การรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นการรวมตัวของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสมาชิกในทีมได้มีโอกาส
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน โดยอาศัยสื่อข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ การเรียนรู้ระหว่างบุคคลเกิดจากการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยลดลักษณะที่
ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบง าแนวความคิดของบุคคลอ่ืนต่อไป และกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ภายในทมี 
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5. การคิดอย่างเป็นระบบครบวงจร คือ การคิดอย่างเป็นระบบถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ มีส่วน
ส าคัแต่อการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และจะน ามาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืนของทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้มาจากความเชี่ยวชาแพิเศษของบุคคล 
(Personal Mastery) ให้ต่อเนื่องเป็นระบบ การที่แต่ละคนมีแนวคิดแบบองค์รวมท าให้เกิดทัศนวิสัยการมอง
ผลงานได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เห็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีคิดที่ใช้อธิบาย
พฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลที่สืบเนื่ องกันเพ่ือให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับกระบวนการความเป็นไปในโลกแห่งความเป็นจริง 

 
หัวข้อ ภาครัฐ (ก.พ.) ภาคเอชน (บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด) 

1. ความรอบรู้หรือ
เชี่ยวชาแพิเศษของ
บุคคล 

มีการด าเนินการตามนโยบายด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่องโดย
ยึดขีดสมรรถนะเป็นหลัก (Competency - 
Based Approach) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส านักงาน
ข้าราชการพลเรือนน ามาใช้เป็นยุทธ์ศาสตร์
หลักในการด าเนินงาน เช่น การท างานเป็น
ที ม  มี มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์  จ ริ ย ธ ร ร มแล ะ
จรรยาบรรณ เป็นต้น และได้ด าเนินการ
จัดตั้ง Knowledge Center เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการสกัดและเก็บรักษาองค์
ความรู้ หรือที่เรียกว่าห้องสมุดทางด้านการ
บริหารบุคคล 

มีการจัดท าเป็นโครงการ eagle to learn 
ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรนั้นสามารถไป
ศึกษาหรือค้นคว้าความรู้ที่ตนสนใจและ
สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานของตน
ได้ และโครงการการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัแาแา (Constructionism)โดยเป็น
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเองได้ คิดเอง 
ท าเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมี
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์คอยชี้แนะ 

2. รับรู้ภาพลักษณ์
โลกรอบตัวอย่าง
ถูกต้อง 

มีการแยกการพัฒนาออกเป็น 2 ระดับ 
เพ่ือให้เกิดผลการอบรมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน โดย 1) การ
พัฒนาร่วมกันทุกส านัก/กอง เป็นการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะทั่วไป 2) การ
พัฒนาเฉพาะในแต่ละส านัก/กอง เป็นการ
ฝึกอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะเฉพาะด้าน 
และได้มีการก าหนดแผนแม่บทการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยให้แต่ละส่วนของระดับ
ส านัก กอง กลุ่มงาน และส านักงาน ก.พ. 
เอง มีการจัดตั้งศูนย์ความรู้ขึ้นอย่างน้อย
แห่งละศูนย์ 

มีการจัดท าเว็บบอร์ด ห้องสนทนาทาง
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลบนเว็บไซต์แยกตาม
ประเภทความรู้ ท าให้บุคลากรสามารถน า
ข้อมูลหรือแนวทางต่าง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยกระดับการ
มองโลกตามความเป็นจริงได้อีกด้วย 
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หัวข้อ ภาครัฐ (ก.พ.) ภาคเอชน (บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด) 
3. การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 

มีการจัดกระดานข่าว (Web Board) และ
ห้องสนทนา (Chat Room)เกี่ยวกับประเด็น
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และจัดประกวด
แข่งขันในความทันสมัยของเนื้อหาและ
จ านวนการเข้าชม เพ่ือน าไปประกอบเป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือ
สื่อสารและสร้างความเข้า ใจที่ ถูกต้อง
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและลบ
ที่มีในองค์กร 

มีการจัดเป็นทีมการสื่อสารอย่างทั่วถึง
(Boundless Communication Team) 
ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนากระบวนการ     
ระบบ และวิธีการสื่อสารในองค์กรที่
มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจใน
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กร 

4. การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์
ระหว่างข้าราชการอาวุโสและข้าราชการ
ใ ห ม่  โ ด ย จั ด ใ น รู ป แ บ บ ก า ร สั ม ม น า
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน
ในหัวข้อต่ าง  ๆ โดยใช้ เวลาในช่วงพัก
กลางวัน ทุกวันศุกร์ ประมาณ 40 นาที ใน
หัวข้อต่าง ๆ 

มีการจัดงานพบปะระหว่างช่างซ่อมสาขา
ทุ่งสง สระบุรี และส านักงานใหแ่ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความคุ้นเคย
กันให้มากยิ่งข้ึน 

5. การคิดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาเสริมสร้าง
ความคิดอย่างเป็นระบบ การอบรมและ
ปฏิบัติเชิงบูรณาการในหัวข้อการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วน
งานร่วมกัน 

มีการฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยให้บุคลากรได้มีการวางแผน
ด าเนินการและการแก้ปัแหาอย่างเป็น
รูปธรรมและมีการจัดตั้งโครงการ CCAP 
โดยการจัดตั้งทีมภารกิจ 5 ทีมขึ้น เพ่ือ
จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละเรื่อง 

 
ผู้เขียนเห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในที่ต่าง ๆ อาจจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรของตนเอง

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ในส่วนของภาครัฐต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และนโยบายนั้น
ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้บริหารแต่ต้องยึดมั่นในนโยบายที่วางไว้ 
เนื่องจากองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีการท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบจึงจะท าให้การ
เรียนรู้นั้นสัมฤทธิ์ผล มีการสร้างแรงจูงใจของการเรียนรู้ เช่น การถือเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่ง หรือ
ก าหนดเป็นความรู้ที่ส าคัแต่อสายงานนั้น ๆ โดยมีการจัดฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งการสร้างแรงจูงใจในตัว
บุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนนั้นมีมากกว่าในภาครัฐ มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึงในองค์กร     
มีการจัดฝึกอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัแที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ขององค์กร  ควรมีการสร้างเครื่องมือในการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ในองค์กร จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยสามารถน า
เครื่องมือการวัดและประเมินผลนี้เป็นผลงานในส่วนของตัวบุคคลได้ 

 
บทสรุป 

จากที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมีความส าคัแทั้งต่อภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งโลก โดยองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์กรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือระดับ
องค์กร โดยองค์กรจะมีหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น จึงท าให้มีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรีในสมาชิกขององค์กรทุกคน และมีการเอ้ือให้
เกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในองค์กรเองอย่างต่อเนื่อง แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter M. 
Senge มีดังนี้ 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้ 2. มีรูปแบบหรือวิธีการคิดและมุมมอง ความคิดเห็นที่เปิดกว้าง 
3. การสร้างวิสัยทัศน์และสานต่อวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ขององค์กร 4. การเรียนรู้ ร่วมกันเป็นทีม 5. มีความคิด
ความเข้าใจเชิงระบบ ปัจจัยขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการหลักที่จะท าให้
เกิดการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดับบุคคลและองค์การ     
เป็นสิ่งได้ท าให้เกิดการได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดย Bennett & O’Brien ได้เสนอแนะปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ขององค์การ ดังต่อไปนี้ 1. กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ 2. การปฏิบัติเชิงการบริหาร 3. การปฏิบัติเชิงจัดการ 
4. บรรยากาศ 5. องค์กรหรือโครงสร้างของงาน 6. การหมุนเวียนของข้อมูลสารสนเทศ 7. การปฏิบัติ ของ
บุคคลและทีมงาน 8. กระบวนการท างาน 9. เป้าหมายหรือข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงาน 10. การฝึกอบรม
หรือการศึกษา 11. การพัฒนารายบุคคลหรือทีม 12. การให้รางวัลหรือการยอมรับ โดยการพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความจ าเป็นและส าคัแท าให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งสมาชิกและตัวองค์กรเองสืบต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เอกชน  น้อยเงิน1, นัทนิชา หาสุนทรี2 

1สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สังกัด คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
Email : Eakkachon.no@ssru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 184 คน 
ใช้แบบสอบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติ
วิเคราะห์ (Analysis Statistic) 

 
ค าส าคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ, แนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
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Factors affecting organizational commitment of personnel of the 
Education Center Suan Sunandha Rajabhat University 

Eakkachon noigern 1, Natnicha Hasoontree 2 
1 Branch1Public Administration Public and sector management, Department Faculty of Humanities and Social Sciences,  
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Abstract 

The objective of this research were: 1) To study the level of organizational 
commitment of personnel of the educational center Suan Sunandha Rajabhat University. 2) 
To study factors influencing organizational commitment of personnel of the educational 
center Suan Sunandha Rajabhat University. 3) To study guidelines for promoting 
organizational commitment of personnel of the Education Center Suan Sunandha Rajabhat 
University. Sample of 187 samples. Use questionnaires and interview forms as statistical 
tools that are descriptive statistics, Percentage Mean, Standard Deviation, Analysis Statistic. 
 
Keywords : Organizational Commitment, Guidelines for promoting organizational 
commitment, Education Center, Suan Sunandha Rajabhat University. 
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บทน า 
ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องและสลับซับซ้อนในยุคปัจจุบัน องค์การที่ต้องการคงไว้ซึ่งความส าเร็จจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ขององค์การ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญหลายปัจจัย 
ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันองค์การให้ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย 
 ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ องค์การจะประสบ
ผลส าเร็จได้ ต้องมีพนักงานในองค์การที่มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สร้างผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยอุทิศตนให้แก่หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน ตระหนักรับรู้และให้
ความส าคัญกับงาน ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์การต้องตระหนักและ
ให้ความส าคัญ เพราะองค์การจะประสบผลส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะทุ่มเทและอุทิศตนให้องค์การ
ยอมรับในแนวนโยบายที่จะร่วมมือกันในการท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป (ศิริมา  ชวนอยู่, 2547: 1) 
ดังนั้น สิ่งที่องค์การต้องค านึงอยู่เสมอคือ ท าอย่างไรจึงสรรหาคนที่มีฝีมือมาอยู่กับองค์การ และเมื่อได้มาแล้ว
จะท าอย่างไรจึงจะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจูงใจให้บุคลากรอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ 
และสติปัญญาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ที่ตั้งไว้ และจะท าอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ไว้กับองค์การให้ยาวนานที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ 
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือนักวิชาการหันมาให้ความสนใจกันมาก คือ ความผูกพัน
ต่อองค์การมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน การขาดงาน และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ความผูกพันของบุคลากร เป็นทัศนคติของบุคลากร ที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และ
การเรียนรู้ของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลช่วยท าให้เกิดความคิด ร่วมใจ และความร่วมมือ เพ่ือสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์การ ดังนั้น การสร้างความผูกพันของ
บุคลากร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันกังองค์การได้ (ณัช อุษาคณารักษ์, 2554) 
จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ดังนั้น
องค์การจึงต้องมุ่งรักษาไว้ ซึ่งบุคคลที่มีคุณค่าเพ่ือประสิทธิผลขององค์การโดยการสร้างขวัญ ก าลังใจ และ
ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานเพ่ือให้งานขององค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ความผูกพันต่อ
องค์การที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงตนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มีค่านิยมเช่นเดียวกับ
สมาชิกองค์การคนอ่ืน ๆ และเต็มใจที่จะท างานหนักเพ่ือด าเนินภารกิจขององค์การ (Steers, 1977:46) โดย
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การต่ า 
นอกจากนีค้วามผูกพันต่อองค์การยังสามารถใช้ท านายอัตราการโยกย้าย การเปลี่ยนงาน หรือการลาออกจาก
องค์การได้อีกด้วย 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
 

 
1865 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายกระจายฐานการให้บริการการศึกษาสู่ภาคต่างๆ
ของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีความต้องการเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขต
ดุสิต เริ่มคับแคบพ้ืนที่จัดสรรในการบริการการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง 4 
ศูนย์การศึกษา จึงมีหน้าที่รองรับนักศึกษาและขยายการให้บริการการศึกษาสู่ท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาทั้ง 4 
ศูนย์มี คณะ วิทยาลัย ภายในก ากับที่มีความเชี่ยวชาญการสอนเฉพาะด้านแตกต่างกัน มีจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนไม่เท่ากัน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ปัญหาการลาออก การโยกย้าย
ต าแหน่งของบุคลากรศูนย์การศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในคณะหรือวิทยาลัยที่ต้องย้ายจากคณะ วิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ที่ตั้งอยู่ เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิตไปสังกัดศูนย์การศึกษา และ บุคลากรที่
เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ที่ยังขาดความรู้ความสามารถเบื้องต้น 

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การหารายได้ด้วยการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ศูนย์การศึกษา 
บุคลากรศูนย์การศึกษาจึงมีความส าคัญที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ บุคลากรศูนย์การศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรักรู้สึก
ผูกพันต่อการท างาน ต่อหน่วยงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์การจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะสามารถใช้เป็นแนวทางที่จะ
ส่งเสริมแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาให้ปฏิบัติงานโดยทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Needs Hierarchy Theory) ของ Maslow (1970) 
 อรพินทร์ ชูชม (2555) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจิตวิทยาทางด้านมนุษยนิยม ได้พัฒนาทฤษฎีล าดับขั้นความ

ต้องการของแรงจูงใจ โดย ความต้องการของมนุษย์ถูกจัดล าดับขั้นความส าคัญ มนุษย์มีความต้องการอยู่
ตลอดเวลาในสิ่งที่ยังไม่ มีและเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรม
ของบุคคลต่อไป ความต้องการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม เมื่อความต้องการ
ระดับ ต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมีความต้องการในระดับสูงต่อไป ทฤษฎีล าดับขั้นตอนของความต้องการ 
ความต้องการของมนุษย์มีทั้งหมด 5 ขั้น เรียงล าดับจากขั้นต่ าสุดไป ยังขั้นสูงสุด คือ ความต้องการทางด้าน
กายภาพความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการทาง สังคม ความต้องการความนิยมนับถือ และ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน 
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 การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะจูงใจคนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นั้น ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติความต้องการของบุคคลด้วยจึงจะสามารถจูงใจบุคคลนั้นได้ ถึงแม้ว่าทฤษฎี ล าดับ
ขั้นความต้องการของ Maslow ได้รับการวิพากษ์ถึงล าดับขั้นความต้องการที่ก าหนดและมี หลักฐานการวิจัย
บางส่วนที่พบว่าการเรียงล าดับขั้นความต้องการไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่ระบุไว้ แต่มี นักวิชาการหลายท่านระบุ
ว่า Maslow ไม่ได้ต้องการให้ล าดับขั้นความต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่น ความต้องการบางอย่างอาจมี
ความส าคัญมากกว่าความต้องการอย่างอ่ืน ในท านองเดียวกันความ ต้องการไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง
ตามล าดับขั้นที่ก าหนด  

 ขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานซึ่งมนุษย์
ต้องการการตอบสนองเพ่ือด ารงชีวิตตามปกติความต้องการดังกล่าวนี้ ได้แก่ ปัจจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่อ่ืน ๆเช่นอากาศ เครื่องดื่ม 
อุณหภูมิ ฯลฯ หากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอาจได้แก่รายได้ในรูป
ค่าจ้าง หรือเงินเดือน เพ่ือให้สามารถน าไปซื้อปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องการได้ผู้บริหารจึงอาจเสนอการเพ่ิมค่าจ้าง 
เงินเดือน สวัสดิการ หรือสภาพการท างานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security or Safely Needs) รับการตอบสนองในขั้น
พ้ืนฐานทางร่างกายแล้วสามารถมีปัจจัยเพื่อการด ารงชีวิตตามปกติแล้วก็จะเกิดความต้องการในขั้นนี้ซึ่งรวมถึง
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและหน้าที่การงาน ผู้บริหารจึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความต้องการอยู่ในล าดับขั้นนี้ได้โดยจัดระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ในการท างานโดยเน้น
ความปลอดภัย การประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ การให้ความมั่นใจในหน้าที่การงาน ไม่ปลดออกหรือไล่ออก
โดยไม่มีเหตุผล การใช้ระเบียบชดเชยด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากต้องออกจากงาน 

 ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก (Affiliation or social needs) เมื่อได้รับการตอบสนองในล าดับขั้นที่ 
1 และที่ 2 แล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการไมตรีจิต มิตรภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ ความสามัคคี หรือความ
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นผู้บริหารที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ใน
ล าดับความต้องการนี้จะต้องใช้วิธีการจูงใจตอบสนองความต้องการโดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบประสังสรรค์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานและการบันเทิงการพักผ่อน ในลักษณะที่มี
การร่วมมือกัน ประสานสามัคคีกันซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกขององค์การแล้ว 
ยังช่วยให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อ ๆ ไปอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์การโดยส่วนรวมด้วย 

 ขั้นที่ 4 ความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem or Recognition Needs) ความต้องการในขั้นนี้
หมายถึงเกียรติยศ ชื่อเสียง การยกย่องเชิดชูซึ่งได้รับจากผู้อ่ืนหรือความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง การเปลี่ยน
สถานภาพไปสู่ล าดับขั้นที่สูงขึ้น การมีคุณค่าความส าคัญต่อสถาบันและต่อสังคมมากขึ้น ผู้ปฏิบัติที่มีความ
ต้องการอยู่ในขั้นนี้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องพยายามใช้วิธีการจูงใจเพ่ือตอบสนองความต้องการโดยการยกย่อง
ส่งเสริมความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถสูง การประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏการณ์
เผยแพร่ความดีงามของบุคคลนั้นต่อสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตามความต้องการในขั้นการมีชื่อเสียงนี้มีผู้ได้รับ
การตอบสนองไม่มากนัก ต่างกับความต้องการในล าดับขั้นที่ต่ ากว่าดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะองค์การต่าง 
ๆ ทั่วไปส่วนใหญ่ผู้บริหารมิได้ตระหนักในความต้องการนี้ของผู้ปฏิบัติงาน หรือลักษณะงานไม่อ านวยให้
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สามารถตอบสนองความต้องการในขั้นนี้ได้ ในส่วนของความรู้สึกว่าตนเองได้รั บการตอบสนองในขั้นนี้แล้ว
หรือไม่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เป็นปัญหาเสมอ ทั้งนี้ด้วยความไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองได้รับนั่นเอง 

 ขั้นที่ 5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการขั้นสุด
ยอดของมนุษย์หลังจากท าความต้องการขั้นก่อนหน้านี้ ได้รับการตอบสนองมากเป็นล าดับ การก าหนดเงื่อนไข
ว่าผู้ที่จะได้รับชื่อว่าการตอบสนองในขั้นความสมหวังในชีวิตจะต้องเป็นอย่างไรหรือได้รับอะไรบ้างนั้นเป็นเรื่อง
ล าบาก ทั้งนี้เพราะเป้าหมายในชีวิตของบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ผู้บริหารที่หวังจะตอบสนองความต้องการ
ความสมหวังในชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องศึกษาความต้องการในเป้าหมายในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนและหาวิธีการจูงใจที่แตกต่างกันเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคน 

2. ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)  
วิเชียร วิทยอุดม (2547)  ได้กล่าวถึง เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ได้พัฒนาทฤษฎี

การจูงใจโดยใช้ปัจจัยสองกลุ่ม คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจัยจูง
ใจกับปัจจัยอนามัยอันเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนั่นเองเขาได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการจูงใจ 
โดยการท าแบบสอบถามนักบัญชีและวิศวกร จ านวน 200 คน เขาใช้การสัมภาษณ์โดยการตอบค าถามในสิ่งที่
ผู้ตอบค าถามรู้สึกชอบและไม่ชอบในการท างาน โดยให้ผู้ตอบค าถามให้อธิบายถึงรายละเอียดเมื่อรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจเกี่ยวกับงานแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ประเภทของประสบการณ์ที่เหมือนกันทั้งพอใจและไม่
พอใจเพราะเขามีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีกับงานเป็นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความคิดของแต่ละคนว่า
งานนั้นล้มเหลวหรือส าเร็จ การที่แต่ละคนคิดว่างานของตัวเองดีหรือไม่ดีนั้นมีตัวแปรหลายปัจจัย  

2.1 เป็นกลุ่มที่มีความไม่พอใจในงาน (Unsatisfiers Factors)  
จะเกิดจากปัจจัยภายนอกของงานเรียกว่าปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Maintenance of Hygiene 

Factors) อันเป็นปัจจัยที่จะสร้างความไม่พอใจในงานที่ท า ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับการตอบสนองจากปัจจัย
เหล่านี้แล้วก็จะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการท างานซึ่งมีอยู่ 10 ปัจจัยคือ  

(1) นโยบายและการบริหารบริษัท คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ดีและเขารู้ถึงนโยบาย
ขององค์การที่เขาอยู่  

(2) เทคนิคการควบคุมดูแล หรือการนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารตั้งใจสอนงานและให้งาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ  

(3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา 
(4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
(5) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกท่ีดีต่อลูกน้อง  
(6) เงินเดือน คือ พนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสม  
(7) ความมั่นคงในงาน คือ พนักงานรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู่  
(8) ชีวิตส่วนตัว คือ พนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการท างานไม่ได้กระทบต่อชีวิตส่วนตัว  
(9) สภาพการท างาน คือ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะ

สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ  
(10) สถานภาพ คือ พนักงานรู้สึกว่างานเขามีต าแหน่งหน้าที่ดี 
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2.2 เป็นกลุ่มที่มีความพอใจในงาน (Satisfiers Factors) จะเกิดจากปัจจัยภายในของ สิ่งแวดล้อมของ
งานเรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) อันเป็นปัจจัยที่กระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ ที่ท าให้พนักงานใช้
ความพยายามที่จะท าให้ได้ ผลงานและปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์กับงานโดยตรงและสร้างความรู้สึกที่ดีกับงานซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ  

(1) ความสัมฤทธิ์ผลในการท างาน คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ส าเร็จ  
(2) การยอมรับนับถือ คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อท างานส าเร็จมีคนยอมรับเขา  
(3) ลักษณะของงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ น่าท า  
(4) ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา  
(5) ความก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ท า  
บนพื้นฐานของการค้นพบของเขา เฮอร์ซเบิร์กยืนยันว่ากระบวนการจูงใจจะประกอบไป ด้วยขั้นตอน 2 

ขั้นตอน ขั้นตอนแรกผู้บริการต้องมั่นใจว่าปัจจัยค้ าจุนหรือ ปัจจัยอนามัยจะต้องไม่ขาดแคลน และการบังคับ
บัญชาและเทคนิคการควบคุมดูแลจะต้องถูกยอมรับด้วยการให้ปัจจัยอนามัย ณ ระดับที่เหมาะสม ขั้นตอนที่
สองเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น ความส าเร็จและการยกย่อง ทุกคนจะมีความพอใจ
และแรงจูงใจสูงขึ้น เฮอร์ซเบิร์กได้สรุปว่า ปัจจัย อนามัยไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจแต่สามารถทั้งจะสร้าง
ความไม่พอใจในงานได้ ปัจจัยควบคู่ทั้ง 2 ปัจจัย ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถ้าเม่ือใดปัจจัยจูงใจลดต่ าลงกว่าระดับที่ 
ควรจะเป็นอย่างมากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานก็จะตกต่ าไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้า เมื่อใด
ปัจจัยอนามัย ลดต่ าลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นหรือขาดไปก็จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ ในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความท้อถอยหมดก าลังใจในการท างาน จนอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้พนักงาน ต้องลาออกจาก
งานไป 

3. ทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 
 (Alderfer 1969, pp. 142-175 อ้างถึงใน สิรินาตย์  กฤษฎาธาร, 2552) อัลเดอร์เฟอร์  ได้ย่อ

ล าดับความต้องการของ มาสโลว์ ลงไปอยู่ในสามล าดับขั้นของความต้องการ นั่นคือ ความเป็นอยู่ ณ ขณะนี้ 
(existence (E)) ความเกี่ยวเนื่อง / เกี่ยวข้อง (relatedness (R) และการเติบโต (growth (G))  

ความต้องการ ณ ขณะนี้ (E) เป็นรูปแบบหลากหลายของความปรารถนาทางด้านวัตถุและความ
ต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการการอยู่รอด ความมั่นคงปลอดภัย และความสบาย ในรูปแบบ
องค์การจะเป็นความต้องการการได้รับเงิน ต้องการผลประโยชน์ และเงื่อนไขการท างานก็รวมอยู่ในชั้นนี้ด้วย 
ชั้นความต้องการนี้เทียบได้กับความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยของ มาสโลว์ 

ความต้องการความเกี่ยวเนื่อง / เกี่ยวข้อง (R) เกี่ยวพันถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานที่
ท างาน ความต้องการประเภทนี้ในปัจเจกบุคคลจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนกระบวนการการแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกัน
และกัน ระหว่างคนอ่ืนเพ่ือที่จะได้มาซึ่งความพึงพอใจ มิตรภาพ ความรัก ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ชั้นความ
ต้องการนี้เทียบได้กับความต้องการด้านความปลอดภัย ด้านการยอมรับทางสังคม และด้านเกียรติยศชื่อเสียง
ของ มาสโลว์ 

ความต้องการการเติบโต (G) เป็นความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการสร้างสรรค์
หรือการเจริญเติบโตของคนงานนั้น ความพึงพอใจของผลความต้องการการเติบโตจากแต่ละปัจเจกบุคคลใน
งาน ต้องการทั้งการใช้ความสามารถทั้งหมดทีเขาหรือเธอมีอยู่และต้องการการพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ 
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ล าดับชั้นของความต้องการความสมหวังในชีวิตและความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงของ มาสโลว์ เทียบเท่าได้
กับความต้องการในชั้นนี้ 

อัลเดอร์เฟอร์ เห็นเช่นเดียวกับ มาสโลว์ ที่ว่าขอบเขตความต้องการที่ได้รับในระดับต่ าเป็น
แรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับชั้นความต้องการต่อไป อย่างไรก็ดี อัลเดอร์เฟอร์ ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นของหลัก ใหญ่
ในการท้อถอยที่ไม่สมหวัง (frustration-regression principle) ซึ่งก็คือความล้มเหลวที่จะได้รับความต้องการ
ที่สูงขึ้นอาจจะจุดชนวนให้เกิดความล้า / ความท้อถอยในการที่จะบรรลุถึงความต้องการตามล าดับขั้นต่ า 
ยกตัวอย่างเช่น พนักงานซึ่งไม่ประสบความส าเร็จในโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานส่วนบุคคลอาจ
น าเอาความต้องการในการได้รับการยอมรับทางสังคมมาใช้ในทางกลับกัน และน ามาใช้ในทางหาเงินเข้าตนเอง 
ด้วยเหตุนี้แบบ ERG จึงไม่เข้มงวดเท่ากับล าดับชั้นความต้องการของ มาสโลว์ และชี้ให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลอาจ
คลาดเคลื่อนความต้องการลงได้พอ ๆ กับเคลื่อนความต้องการขึ้นตามล าดับขั้นของความต้องการขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบรรลุความต้องการของพวกเขา 

4. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 
McGregor, D.M. The human side of enterprise (Tokyo : McGraw-Hill, 1963): 33-48, อ้าง

ถึงใน สายใจ นาคปั้น) แมคเกรเกอร์ (McGregor) ศาสตราจารย์ด้านการบริหาร ได้ประยุกต์ความคิดทฤษฎี
แรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) มาเป็นรูปแบบการจูงใจในคนงาน โดยแมคเกรเกอร์ (McGregor) เชื่อว่า 
มนุษย์โดยทั่วไปมีนิสัยเกียจคร้านได้ พยายามหลีกเลี่ยงงานเพ่ือหาทางท างานให้น้อยที่สุด มนุษย์ขาดความ
ทะเยอทะยาน ไม่มีความรับผิดชอบ ชอบที่จะท าตัวเป็นผู้ตามมากกว่าผู้น า มนุษย์เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตนเอง
โดยไม่สนใจความต้องการขององค์การ มีนิสัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและไม่ฉลาด โดยเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ในการท างานออกเป็น 2 แนวทาง คือ พฤติกรรมทางลบหรือตั้งเป็นทฤษฎี X และพฤติกรรม
ทางบวกหรือทฤษฎี Y อธิบายถึงลักษณะและการทางานของมนุษย์ไว้ 2 แบบ คือ  

4.1 ทฤษฎี X เนื้อหาของทฤษฎีนี้มีว่ามนุษย์มีสัญชาติญาณที่จะหลีกเลี่ยงการท างานทุกอย่างเท่าที่
จะท าได้ อันมีสาเหตุจากไม่ชอบการทางาน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีการบังคับใช้อ านาจควบคุมสั่งการหรือ
ข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่แมคเกรเกอร์เกิดความคิดต่อมนุษย์เช่นนี้ 
เพราะแต่เดิมคนส่วนมากมีความทะเยอทะยานน้อย ซึ่งใช้ได้น้อยในปัจจุบันเพราะผู้ที่บังคับควบคุมและลงโทษ
ผู้ปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้นและเป็นผลร้ายแก่ผู้บริหารในที่สุด 

4.2 ทฤษฎี Y ปัจจุบันนี้มนุษย์ไม่ได้ท างานเพียงให้ได้เงินอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนประกอบอีกหลาย
อย่างที่เป็นสิ่งจูงใจให้พอใจในการท างาน ซึ่งแมคเกรเกอร์ได้ตั้งสมมุติฐาน โดยสรุปไว้ว่าคนไม่หลีกเลี่ยงการ
ท างานเสมอไป การบังคับข่มขู่ไม่ใช่วิถีทางที่จะช่วยให้งานส าเร็จ การเปิดโอกาสให้คนได้แสดงความสามารถ
รับผิดชอบควบคุมตนเองจึงเป็นวิถีทางท าให้งานส าเร็จและเป็น ผลท าให้คนรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานด้วย      
ถ้าหากงานได้มีการจัดอย่างเหมาะสมคนก็ยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลส าเร็จของงานด้วย  

กล่าวโดยสรุปทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ ชี้ให้เห็นว่า การจูงใจให้ปฏิบัติงานด้วย
ความพึงพอใจในการท างานนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะใช้วิธีการจูงใจแบบทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมของบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้น หากผู้บริหารมองคนหรือผู้ปฏิบัติงานในด้านดี เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ การใช้ทฤษฎี Y จะจูงใจบุคคลหรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้มากกว่าทฤษฎี X แต่มิได้หมายความว่าผู้บริหารจะละเลยการควบคุมผู้ปฏิบัติงานโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการนาเสนอทฤษฎี Y มาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดความส าเร็จในการบริหาร
องค์การต่างๆ มากมาย  

กล่าวโดยสรุปทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการของมนุษย์ในลาดับขั้น
ที่หนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับขั้นต่อไป ดังนั้นการจูงใจให้คนท างานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความต้องการของคนในองค์การและพยายามตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลในองค์การเกิดความพอใจมากขึ้น อันจะเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารในองค์การไม่สามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการได้ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความเบื่อหน่าย ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพได้  

สรุปทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร สรุปได้ว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการตามทฤษฎี
การจูงใจโดยใช้ปัจจัยสองกลุ่ม คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจัยจูง
ใจกับปัจจัยอนามัยอันเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของเฟดดอร์ริก เฮอร์สเบิร์ก อีกทั้งยังมีนักจิตวิทยา
ชื่อเดวิด ซี. แม็คเคิลแลนด์ ซึ่งเสนอทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจูงใจซึ่งมี ส่วนเกี่ยวข้อง
กับแนวความคิดของการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ตามทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าคนจะมีความต้องการ 2 ชนิดคือ ความ
ต้องการมีความสุขสบายและความต้องการปลอดจากการเจ็บปวด และทฤษฎีความต้องการแมคเกรเกอร์ โดย
เชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปมีนิสัยเกียจคร้านพยายามหลีกเลี่ยงงานเพ่ือทางานให้น้อยที่สุด มนุษย์ขาดความ
ทะเยอทะยาน ไม่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ตามมากกว่าผู้น า เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตนเองโดยไม่สนใจความ
ต้องการขององค์การ ต่อต้านการ 

เปลี่ยนแปลงและไม่ฉลาด จึงได้แบ่งพฤติกรรมมนุษย์ในการทางานเป็น 2 แนวทาง คือ พฤติกรรมทาง
ลบหรือตั้งเป็นทฤษฎี X และพฤติกรรมทางบวกหรือทฤษฎี Y 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือศึกษาระดับของความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน และความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยใช้สถิติ  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยแสดงการกระจายข้อง

ข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ (Analysis Statistic) ผู้วิจัยใช้สมการถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา พยากรณ์ตัวแปรตามหนึ่งตัว ซึ่งส่งผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้เทคนิคแบบ Stepwise 

 ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดไว้ที่ระดับ .05    
 3. ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของ
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บุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เก็บรวบรวมข้อมูลให้คลอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่
ต้องการสัมภาษณ์ ให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ผู้บริหารของศูนย์การศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา จ านวน 4  คน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ มาวิเคราะห์ ข้อมูลเนื้อหา (Content  Analysis) โดยใช้
แนวคิดเชิงสังคมศาสตร์ด้วยเหตุและผลอย่างเป็นระบบ  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 184 คน สามารถสรุปผลข้อมูลได้ ดังนี้ 
1. ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี มีระดับศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพโสด มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ  15  ปี ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทเงินรายได้ และบุคลากรส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือน 10,001 -20,000 บาท  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะการปฏิบัติงาน มีผลดังนี้ 
2.1 ด้านความมีอิสระในการท างาน พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพัน

โดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ ท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ท างานในหน้าที่ของตนได้เอง รองลงมาคือ ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ทันที  รองลงมาคือ เมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านสามารถปฏิบัติงาน
จนส าเร็จโดยมีอิสระในการตัดสินใจ รองลงมาคือ ในการประชุม  รวมกลุ่ม  ในเรื่องงานท่านมีโอกาสเสนอแนะ
สิ่งใหม่ ๆ หรือแนะน าวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอยู่เสมอมา และและล าดับสุดท้าย
คือ กฎ ระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจะจ ากัดความเป็นอิสระในการท างานของท่าน  

2.2 ด้านงานที่เปิดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านงานที่เปิดโอกาสให้
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มาก
ที่สุดคือ ความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในงานของท่านและลักษณะงานของท่าน
ท าให้ท่านต้องติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ งานของท่านจ าเป็นจะต้องติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ  อยู่เสมอ  รองลงมาคือ เมื่อท่านเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจะได้รับความร่วมมือ
จากเพ่ือนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี และล าดับสุดท้ายคือ การท างานในฝ่ายของท่านมักจะท างาน
เป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท างาน 

2.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
ผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดง
ความสามารถอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ การท างานที่หน่วยงานของท่าน ได้รับการยอมรับจาก เพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือ การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นอยู่ที่การท างานที่มี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ หน่วยงานของท่าน ส่งเสริมให้ท่านมีการศึกษาหาความรู้จากภายนอกหน่วยงาน 
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เพ่ิมเติมได้ เช่น การสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ และล าดับสุดท้ายคือ การท างานที่หน่วยงานของท่าน ท า
ให้ท่านรู้สึกเกิดความก้าวหน้าในการท างาน  

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
ผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสให้
ท่านแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ  รองลงมาคือ ท่านได้กระตุ้นให้ผู้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ ในงานที่ท่านท าอยู่
บ่อยครั้งรองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและยอมรับในความคิดริเริ่มของท่าน และล าดับสุดท้ายคือ 
ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือค าสั่งการปฏิบัติงาน  

2.5 ด้านความส าคัญของตนต่อองค์การพบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
ผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ การปฏิบัติของหน่วยงานต่อตัวท่าน 
ท าให้ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า  รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสริเริ่มงานใหม่ๆ ให้กับหน่วยงาน
ของท่านเสมอ รองลงมาคือ ท่านมักได้รับมอบมายให้ท างานหรือรับผิดชอบงานส าคัญ ๆ เสมอ รองลงมาคือ 
กล่าวได้ว่าท่านมีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ และล าดับสุดท้ายคือ ท่านได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าท่านมีความสามารถในการท างาน   

2.6 ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์การ  พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพัน
โดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากท่ีสุดคือ เมื่อท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะ
ได้รับความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาโดยไม่ปล่อยให้ท่านแก้ไขปัญหา โดยล าพัง รองลงมาคือ ท่านคิดว่า
หน่วยงานสามารถป้องกันมิให้ผู้อ่ืนฉกฉวยความดีความชอบไปจากความส าเร็จในงานของท่าน รองลงมาคือ 
ท่านมีความคิดว่าองค์การนี้ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าหน่วยงานอ่ืน  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าหน่วยงานจะ
สามารถจ้างท่านได้จนเกษียณอายุ  และล าดับสุดท้ายคือ ท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบากถ้ าท่านตัดสินใจ
ออกจากหน่วยงานนี้ 

2.7 ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์การ  พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ การท างานในต าแหน่งนี้ ท าให้
ท่านมีความคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานมักมีความเอ้ืออาทรและห่วงใยซึ่งกัน
และกัน รองลงมาคือ ท่านได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงานและท่านมักแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนอยู่เสมอ และล าดับสุดท้ายคือ ท่านสามารถปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับเพ่ือนร่วมงานได้  

2.8 ด้านความท้าทายของงาน พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันโดย
ภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่หน่วยงานให้
ความส าคัญ รองลงมาคือ งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน รองลงมาคือ งานที่ท่าน
รับผิดชอบในขณะนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้น าความรู้ความสามารถมาใช้ได้เต็มที่ รองลงมาคือ บางครั้งท่านได้รับ
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มอบหมายงานที่ยากแต่ท่านสามารถท างานท างานนั้นเป็นผลส าเร็จ และล าดับสุดท้ายคือ งานที่ท่านรับผิดชอบ
เป็นงานที่ท่านสนใจและท้าทายความสามารถ  

2.9 ด้านค่าตอบแทน พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันโดยภาพรวม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ ท่านได้รับการประเมินเพ่ือขึ้นค่าตอบแทนอย่าง เป็นธรรม 
รองลงมาคือ รายได้ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับปริมาณ หรือภาระงานที่
ท าอยู่  รองลงมาคือ ท่านพอใจกับสวัสดิการต่างๆที่ได้รับ (รองลงมาคือ ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อ
เปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน และล าดับสุดท้ายคือ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ได้รับสามารถช่วยเหลือท่านและครอบครัวได้  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ มีผลดังนี้ 
3.1 ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กาพบว่าค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาร อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุด
คือ ท่านมั่นใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  รองลงมาคือ ท่านยินดีปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  รองลงมาคือ ท่านมักพูดถึงคุณงามความดีของหน่วยงานของ
ท่าน ให้ผู้อ่ืนฟังเสมอ  รองลงมาคือ ท่านมั่นใจว่านโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน สามารถสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีให้คนในองค์การ และล าดับสุดท้ายคือ ท่านศรัทธาและยอมรับในค่านิยมขององค์การ  

3.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท าประโยชน์ต่อองค์การพบว่าค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ 
ท่านใช้ความสามรถอย่างเต็มที่เพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผลส าเร็จ รองลงมาคือ ท่านรู้สึก
ภาคภูมิใจและเต็มใจที่จะให้การบริการโดยไม่คาดหวังสิ่งใดและท่านทุ่มเทกับกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่าง
ดีแม้กิจกรรมนั้นจะไม่เก่ียวข้องกับหน้าที่งานความรับผิดชอบของตนก็ตาม รองลงมาคือ ท่านเต็มใจที่จะท างาน
ต่อให้เสร็จถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว และล าดับสุดท้ายคือ ท่านทุ่มเทให้กับการท างานเต็มที่แม้ว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับจะน้อยก็ตาม 

3.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การพบว่าค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยร าชภัฏ
สวนสุนันทา อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับ มากที่สุดคือ 
ท่านยินดีหากจะต้องมีการเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือความเหมาะสมในหน่วยงาน รองลงมาคือ การตัดสินใจ
ท างานในหน่วยงานแห่งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง รองลงมาคือ ท่านไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือโอนย้าย
ไปหน่วยงานอ่ืนเพราะผูกพันกับหน่วยงานของท่าน รองลงมาคือ ถ้าแม้ท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานแต่ท่านก็ยัง
เลือกที่จะท างานในหน่วยงานของท่านต่อไป และและล าดับสุดท้ายคือ ท่านไม่เคยผิดที่จะลาออกถึงแม้องค์การ
จะประสบปัญหาในด้านต่างๆ 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์เดี่ยวกับระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พบว่าภาพรวมของปัจจัยด้านลักษณะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเป็นราย
ด้าน จากค่าเฉลี่ย 5 ล าดับพบว่า มากที่สุดคือ ด้านงานที่เปิดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รองลงมาคือ ด้าน
ความท้าทายของงาน รองลงมาคือ ด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์การ รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร รองลงมาคือ ด้านความส าคัญของตนต่อ
องค์การ รองลงมาคือด้านความมีอิสระในการท างาน รองลงมาคือด้านค่าตอบแทน และล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ  

จะเห็นได้ว่าภาพรวมของปัจจัยด้านลักษณะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ด้านงานที่เปิด
โอกาสให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด มากกว่าทุกๆด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้  น่าจะเป็น
เพราะศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการภายนอกและเอกชน บุคลากรจึงจ าเป็นต้องท าความร่วมมือกันสร้างทีม
ช่วยเหลือและร่วมมือกัน ในการประสานงาน เพ่ือที่จะด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Steers, 1977) พบว่า งานที่บุคลากรมีโอกาสที่จะติดต่อกับพบปะกับบุคคลอ่ืน มีโอกาสเข้า
สังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความสร้างสรรค์หลากหลาย ในการพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การ รู้สึกผูกพันองค์การ และคิดว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

การวิเคราะห์เดี่ยวกับระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พบว่าภาพรวมของความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเป็ นรายด้าน จาก
ค่าเฉลี่ย 5 ล าดับพบว่า มากที่สุดคือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท าประโยชน์ต่อ
องค์การ รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่ งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เหตุที่เป็น
เช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะความเต็มใจที่ทุ่มเทความพยายามที่จะท าประโยชน์ให้แก่องค์การองค์การ มีการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั่วไปของที่ท างานให้ดียิ่งขึ้น เช่น ภูมิทัศน์ ความสะอาดของที่ท างานและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทัง้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
และอ่ืนๆ สิ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษา ค ายกย่องชมเชย การให้รางวัลตอบแทนและการ
ยอมรับนับถือ สิ่งเหล่านี้เป็นการท าให้บุคลากรศูนย์การศึกษามีความเต็มใจที่จะทุ่ มเทความพยายามเพ่ือท า
ประโยชน์ให้กับองค์การต่อไป สอดคล้องกับ สุนาภา คุ้มชัย (2552: 10) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ 
นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความเติบโตขององค์การ องค์การใดมีบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสูง
ย่อมน าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้นอกจากนี้ความรู้สึกของพนักงานที่แสดงตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์การมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกอ่ืนๆและเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจ ซึ่งโดย
ปกติพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นที่น่าสนใจและน าเสนอดังนี้ 
 -  ควรมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เช่น เกมส์กีฬาสี สัมมนาประจ าปี 
 -  ควรสร้างนโยบายที่ชัดเจน สานต่อคุณค่าท่ีดีขององค์การเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างาน 
 -  ควรสร้างความผูกพันต่อองค์การ ต้องให้เสรีภาพกับบุคลากรให้สามารถออกความคิดเห็นในการ

แสดงออก เช่นในที่ประชุม โดยรับฟังแนวคิดและรับไปวิเคราะห์สังเคราะห์ จะท าให้ทุกคนมีคุณค่าในองค์การ
และน าแนวคิดที่ดีไปพัฒนาหน่วยงานช่วยพัฒนาต่อไป 

 -  ควรสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน ให้พนักงานได้รู้สึกรักและอยากปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ท างานอย่างมีความสุขในองค์การต่อไป     

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหาย      
ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจ ในบทความนี้รวบรวมเนื้อหาจากแนวคิดและงานวิจัยต่างๆเพ่ือใช้ใน
การประกอบการอธิบายและมีความคิดของผู้เขียนที่แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย ในการน าเสนอครั้งนี้เพ่ือศึกษา
ถึงสาเหตุการเกิดความรุนแรง รูปแบบของความรุนแรง ผลกระทบและแนวทางป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว พร้อมทั้งกรณียกตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม แนวทางในการ
ป้องกันและควบคุมเกิดอาชญากรรม สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 และสถิติที่เกิดความรุนแรงในแต่ละปี โดยมีสถิติย้อนหลังเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ
ความรุนแรงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน พบว่าความรุนแรงในครอบครัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้อ่าน
บทความนี้ทราบสาเหตุของการใช้ความรุนแรงและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดอัตราการใช้ความรุนแรง 
 
ค าส าคัญ : ความรุนแรง, ครอบครัว, อาชญากรรม 
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Abstrac 
Problem of domestic violence is a social problem that affects the damage. The pain, 

both physical and mental. This article gathers content from concept and research for the 
purpose of illustration and have no idea of the author with comments. The presentation 
was to study the causes of the violence. Form of violence Consequences and prevention of 
domestic violence. The example of domestic violence cases. The concept of crime Ways to 
prevent and control crime. The essence of the Act to promote the development and 
protection of the family in 2019, and statistics on violence each year. The statistics show a 
retrospective comparison to the violence of the past and present. Found that domestic 
violence continues to rise. This will enable readers of this article know the cause of the 
violence and recognizes the importance of the issue of domestic violence. And to focus on 
the family even more to reduce violence. 
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บทน า 
บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นับเป็นปัญหาที่ส าคัญและเป็น

ประเด็นปัญหาสาธารณะระดับชาติ เป็นพฤติกรรมหรือการใช้อ านาจการกระท าใดๆที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเพศ โดยมีรูปแบบของการใช้พฤติกรรมของการใช้ความรุนแรง ได้แก่
การท าร้ายจิตใจ การมุ่งท าร้ายที่พ่อและแม่ ท าร้ายภรรยา ลูกและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว จากการ
รายงานข่าวต่างๆและสถิติย้อนหลัง พบว่าสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีเพ่ิมมากขึ้นในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดและมีความส าคัญที่สุด ตั้งแต่แรกเกิดจน
สิ้นสุดชีวิตมีความผูกพันกับสถาบันครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนท าให้เกิดปัญหาภายใน
ครอบครัวได้ง่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงใน
ครอบครัวจึงเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญ เห็นได้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ มีการ
จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในรอบครัว และมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว บทความนี้จึงมุ่งเสนอสาเหตุของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวที่น าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม 
สถิติความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ท าให้ผู้อ่านบทความวิชาการนี้ได้ทราบสาเหตุของการเกิดปัญหาและทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาการใช้ความ
รุนแรงเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการ
วิเคราะห์เนื้อหาของโดยผู้เขียนเองประกอบด้วย ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบความรุนแรงภายในครอบครัว 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบความรุนแรงภายในครอบครัว 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 

 ความรุนแรงในครอบครัว ตามความหมายด้านกฎหมายจะเน้นไปที่ลักษณะและผลของการกระท า 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็น
การกระท าใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพหรือกระทบโดยเจตนาในลักษณะ
ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เป็นการใช้ความ
รุนแรงระหว่างบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน หรือการกระท าของบุคคลต่อสมาชิกในครอบครัว โดยการท า
ร้ายร่างกาย การตบตี การบังคับจิตใจ จ ากัดบริเวณไม่ให้คบหาบุคคลอื่น ไม่ให้มีอิสระและไม่ให้มีสังคมกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งการกระท ารุนแรงต่อจิตใจ เช่น การดูหมิ่น การใช้วาจารุนแรงไม่ให้เกียรติ  (ส านักงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ, 2550) 

จากความหมายข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระท าใดๆที่ใช้
ความรุนแรงต่างๆ เช่น การท าร้ายร่างกาย ตบตี หรือการท าร้ายทางด้านจิตใจด้วยการใช้วาจาที่รุนแรง การ
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ไม่ให้เกียรติ ท าให้อีกฝ่ายได้รับอันตรายทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา หรือบุคคลที่เป็น
สมาชิกในครอบครัว 
 สถิติความรุนแรงในครอบครัวปี 2562  
 จากเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี มีการรายงานสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอ
ความช่วยเหลือในแต่ละเดือน ดังนี้ 
 

เดือน 
 
 

ประเภท 

ม.ค 
(รอบครึ่ง
เดือน) 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ข่มขืน/อนาจาร 25 62 62 80 68 49 78 70 88 
ทารุณกรรม/กักขัง 42 79 113 119 68 74 88 89 102 
ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 0 6 7 8 9 10 8 12 13 
ปัญหาอื่นๆ 20 74 80 58 64 76 69 16 6 
ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข 18 5 16 15 12 6 12 1 9 
ขอความอนุเคราะห์ 40 101 112 113 79 78 111 126 125 
แชท/อินเทอร์เน็ต 20 32 34 56 19 43 44 34 15 
ขอความเป็นธรรม 14 39 31 36 34 42 38 54 80 
ปัญหาครอบครัว 85 197 224 214 253 193 252 149 194 
แรงงานไม่เป็นธรรม 1 1 5 4 2 2 3 27 3 
คนหาย 16 10 26 29 26 16 15 17 11 

สรุป 281 606 710 732 634 589 718 595 646 
ตารางท่ี 1 สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือในแต่ละเดือน 

(สืบค้นจาก: https://www.facebook.com/pavenafoundation/, ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
  

จากสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือในแต่ละเดือนในปี 2562 ของเพจมูลนิธิ 
ปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี จะเห็นได้ว่าตัวเลขของปัญหาครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุดและสูงที่สุดในแต่
ละเดือน ท าให้เห็นว่าปัจจุบันยังมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นโดยไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบุคคล ต่อชุมชนและสังคม และน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่อไป  ค าว่า “อาชญากรรม” 
พิจารณาความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อาชญา แปลความถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอ านาจ 
โทษ หรือความอาญาศาลที่ช าระความเกี่ยวกับโทษหลวง เรียกว่า ศาลอาญา ค าว่า “กรรม” หมายถึงการ
กระท าได้ทั้งในทางที่ดีก็ได้ชั่วก็ได้ ซึ่งพอจะอนุมานสรุปได้ว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระท าซึ่งกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และจุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2551 อ้างถึงใน สราวุฒิ ปรัดากรณ์, 2558) 
ได้กล่าวว่า อาชญากรรมในความหมายของนักสังคมวิทยา เป็นการกระท าที่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์หรือระเบียบ

https://www.facebook.com/pavenafoundation/,%20ข้อมูล%20ณ
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 1881 

และบรรทัดฐานของสังคมซึ่งนักสังคมวิทยาจะให้ความสนใจกับกระบวนการควบคุมสังคมและจะก าหนดให้
กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการควบคุม เพ่ือท าให้สมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมที่อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถแยกเป็นประเด็นของสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวได้หลายๆ
สาเหตุ ดังนี้ 

สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
 อรอนงค์ อินทรวิจิตร (2542 อ้างถึงใน วิษณุ พงค์พันธุ์อนุสร, 2550) ได้สรุปสาเหตุของความรุนแรง
ในครอบครัวไว้ว่า 
 1. การขาดความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล การที่คนคนหนึ่งไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเมตตา และเอ้ืออาทรต่อกันในสมาชิกของครอบครัว หรือการที่คนคนหนึ่ง
เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ชอบแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อกัน ทั้งทางร่างกาย วาจา และทัศนคติที่มีต่อ    
เพศตรงข้ามในทางลบ 
 2. ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาทาง วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้
ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายเป็นผู้น า มีอ านาจในการต่อรอง มีสิทธิมากกว่าผู้หญิง และได้ชื่อว่า
เป็นเจ้า เป็นผู้ครอบครองผู้หญิง 
 3. สังคมและสิ่งแวดล้อม ในสังคมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความรุนแรง เช่น การยอมรับว่าการที่สามี
ภรรยาทะเลาะวิวาทตบตีกันเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างสามีภรรยา คนอ่ืนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเป็นความ
เคยชินที่จะเห็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไป 
 4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงค าว่า สิทธิส่วนบุคคล สิทธิสตรี ตลอดจนสิทธิเด็ก 
เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของตนเองได้ ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิสตรี 
และสิทธิเด็กกันเรื่อยมา 
 5. กฎหมายและข้อบังคับทางสังคมไม่เอ้ืออ านวยในการลงโทษผู้กระท าผิดทางเพศอย่างรุนแรงและ
ฉับพลัน ทั้งระเบียบว่าด้วยการถูกท าร้ายโดยคนใกล้ชิดอย่างมีช่องโหว่ ท าให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนในสังคมโดยรวม ผู้หญิงที่ถูกสามีหรือคู่รักท าร้ายร่างกาย 
หรือภรรยาที่ถูกสามีข่มขืน กลับกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ท าเหมือนเป็นการส่งเสริมให้
เกิดความรุนแรงต่อไป 
 6. ความเจ็บป่วยทางจิตใจ อาการทางจิตและทางประสาท และการตกเป็นทาสของสุราหรือสาร   
เสพติด เป็นอีกสาเหตุที่น าไปสู่พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวและสังคม เช่น การฆ่าหรือการท าร้ายลูก
เมียเป็นประจ า เมื่อตกอยู่ในอาการเมาสุราหรือยาบ้าออกฤทธิ์หรือเกิดอาการประสาทหลอน ตลอดจนการฆ่า
ตัวตาย ฆ่าบุคคลอ่ืนโดยวิธีต่างๆ 
 เช่นเดียวกับ Gall & Strauss อธิบายเพ่ิมเติมว่าเป็นลักษณะเฉพาะของครอบครัว ที่มีปัจจัยหรือ
เงื่อนไขที่ท าให้เป็นสถานที่ที่มีแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงสูงเพราะ ช่วงเวลาที่สมาชิกใน
ครอบครัวอยู่ด้วยกันมานาน ความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ความสนใจที่กว้างและหลากหลาย กิจกรรมที่มี    
ความขัดแย้งกัน สิทธิในการก าหนดพฤติกรรม ความแตกต่างทางด้านอายุและเพศ บทบาทที่ได้มาโดยก าเนิด 
ความเป็นส่วนตัวของครอบครัว และระดับความเครียดของคนในครอบครัว 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุการเกิดอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลของคนในครอบครัวโดย
มีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา หรือมีอาการป่วยทางจิต และมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและ
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สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่ยังไม่เข้มงวดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสาเหตุของความรุนแรงขึ้น โดยไม่
ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกกระท าและผลกระทบที่ตามมาเพราะมองว่าการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นเรื่องปกติ จากหลายสาเหตุที่กล่าวมานั้น สามารถที่จะจ าแนกรูปแบบของความรุนแรงใน
ครอบครัวได้หลายรูปแบบอันประกอบไปด้วย รูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว 
 รูปแบบของการกระท ารุนแรงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทางเพศ หรือการแสดงออก
ทางถ้อยค าวาจาต่างๆ ท าให้อีกฝ่ายได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส านักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (2550) แบ่งรูปแบบของความรุนแรงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. การท าร้ายร่างกาย เป็นการกระท ารุนแรงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ท าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ตั้ งแต่
การบาดเจ็บเล็กน้อยไปถึงสาหัส ทั้งที่มีร่องรอยและไม่มี ตั้งแต่ระดับต่ าสุดไปจนถึงระดับสูงสุด เช่น การผลัก 
การหยิก การกัด การตบตี การกระชากขว้างปาสิ่งของใส่กันจนถึงการใช้ก าลังขั้นรุนแรง เช่น การบีบคอ การเตะ 
การใช้อาวุธประทุษร้ายร่างกาย เป็นต้น 
 2. การท าร้ายด้านจิตใจ หมายถึง การใช้วาจาคุกคามทางอารมณ์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเสียใจ ปวดร้าว 
กระทบกระเทือนใจ หวาดกลัว หวดระแวง กังวลไม่สบายใจ ความรู้สึกว่าตนเป็นต้นเหตุเป็นผู้ผิด และความ
กดดันทางอารมณ์อ่ืนๆ เช่น การพูดจาดูถูก ด่าด้วยค าหยาบคาย ตะคอก เปรียบเทียบเป็นสัตว์ พูดจาประชด
ประชันใส่ ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย จะท าร้ายลูกหรือคนที่รักเคารพบูชา ท าลายสิ่งของและท าลายสัตว์ที่รัก   
เป็นต้น 
 3. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอราจาร การแอบดู การจับต้อง
ของสงวน การบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
 4. การทอดทิ้งปล่อยปละละเลย ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่เด็กในด้านปัจจัย 4 ด้านอาหารเสื้อผ้า ที่อยู่
อาศัย และการดูแลยามเจ็บป่วยท าให้เด็กขาดสารอาหาร ทอดทิ้งให้อดอยากหิวโหย ต้องเร่ร่อนไม่เจริญเติบโต
ตามเกณฑ์ปกติ ไม่ให้ความรักความอบอุ่น ไม่ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของเด็ก หรือไม่ปกป้อง
คุ้มครองให้เด็กปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนให้เด็กเป็นโสเภณี เป็นต้น 
 จากรูปแบบความรุนแรงในครอบที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบ
ของผู้ถูกกระท า ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยจ าแนกเป็นผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 
 ผลกระทบของความรุนแรง 
 เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งผู้ถูกกระท าโดยตรง ผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว และผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 

ผลกระทบต่อผู้ถูกกระท า 
 1. ผู้ที่ถูกกระท าทารุณกรรมจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งอาจท าให้เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต
และกลายเป็นภาระของสังคม ประสบการณ์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต    
มีอาการหวาดผวา ไม่ไว้ใจใคร ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง สุขภาพจิตเสีย 
 2. ผู้ที่เคยถูกท าร้ายหรือตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นอันธพาล หากไม่ได้รับ
การบ าบัดเยียวยาอย่างถูกวิธี อาจจะกลายเป็นอาชญากร หรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับผู้อ่ืนต่อไป  และผู้ที่เคย
พบเห็นเหตุการณ์รุนแรง จะเกิดการเรียนรู้ต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงและเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ 
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 1883 

ผลกระทบต่อครอบครัว 
 1. ไม่สามารถท าหน้าที่สมาชิกในครอบครัวได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูก
ท าลาย ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดความห่างเหิน ขาดความรัก และความเข้าใจกันในครอบครัว กลายเป็น
ครอบครัวแตกร้าว 
 2. มีการหย่าร้างมากขึ้น ส่งผลกระทบถึงสถานภาพของลูก ไม่มีคนดูแล ขาดความรัก  ความอบอุ่น 
กลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมก้าวร้าว และหนีออกจากบ้านเพื่อเข้ากลุ่มเพ่ือนและติดยาเสพติด 
 ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 
 1. ผลกระทบต่อชุมชน คือ ท าให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาสังคม ท าให้ชุมชนขาดความมั่นคง
เข้มแข็ง 
 2. ผลกระทบต่อสังคม คือ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบในสังคม และสร้างปัญหาด้าน
บุคลิกภาพของคนในสังคม เช่น ท าให้เกิดปัญหากับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด มีพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงมากขึ้นยังท าให้เกิดภาระแก่
สังคม และท าให้เกิดความไม่ม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง 
 3. สังคมไทยกลายเป็นสังคมไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและสตริ (บุญเสริม หุตะแพทย์, สุรพร เสี้ยนสาย 
และ สุจินดา ข้องม่วง, 2560) 
 ภายหลังจากทราบสาหุความรุนแรง สาเหตุความรุนแรง ผลกระทบของความรุนแรง สิ่งที่จ าต้อง
ด าเนินการต่อไปต้อ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สามารถที่จะสรุปได้
เป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 1.แนวทางเชิงสมานฉันท์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถูกกระท าผิดในชุมชน 
 2. แนวทางการฟ้ืนฟูจิตใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรง เป็นการฟ้ืนฟูเยียวยาด้านจิตใจ
เบื้องต้น หรือเพ่ือบ าบัดภาวะด้านอารมณ์ในระยะที่เพ่ิงผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤต รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านจิตใจใน
ระยะยาวเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันทางภาวะจิตใจที่ดี ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
 3. แนวทางแก้ไขเม่ือถูกท าร้าย โดยแนะน าให้ผู้ถูกท าร้ายตั้งสติให้ดี อย่าโทษตัวเอง เพราะจะเป็นการ
ซ้ าเติมให้ตัวเองรู้สกึด้อยค่าลง อย่ายอมรับการใชค้วามรุนแรงเพียงแค่เขาใช้ก าลังข่มขู่ หรือท าร้าย อย่าแยกตัว
เองออกจากสังคม หรือเก็บเรื่องหาก าลังใจจากคนที่ไว้ใจและยินดีช่วยเหลือเราได้ หรือการขอค าป รึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิง 
 4. แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกท าร้าย นอกจากช่วยเหลืออาการบาดเจ็บหรือให้รอดชีวิต สิ่งที่ควร
ช่วยเหลือผู้ถูกท าร้ายคือ ให้ความปลอดภัยเก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับ ให้การปลอบใจ แนะน าวิธีแก้ปัญหา
หลบเลี่ยงความรุนแรงเฉพาะหน้า หากพบว่ามีปัญหาในระดับบุคคลหรือครอบครัวรุนแรง ควรปรึกษาบุคลากร
ทางสุขภาพจิต 
 กรณีตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัว 
 ตัวอย่างกรณี แม่ยายถูกลูกเขยวัย 17 ใช้มีดแทง 14 แผล ฉุนโดนด่าบีบคอเมียต่อหน้าลูก 
 วันที่ 21 มกราคม 2562 เฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี รายงานว่า นางน้อย (นามสมมติ) 
อายุ 45 ปี ได้เข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ว่าถูกนายหนุ่ม อายุ 17 ปี ลูกเขย 
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พยายามฆ่าโดยใช้มีดฟันและจ้วงแทงตามตัว 14 แผล ขณะนอนหลับ โดยนางน้อย เล่าว่า นายหนุ่มกับลูกสาว
ของตน อายุ 16 ปี แอบมีความสัมพันธ์กันจนลูกสาวตนตั้งท้อง ตนสงสารลูกและหลานที่ก าลังจะเกิดมาจึงไม่
ว่าอะไร ยอมให้นายหนุ่มมาอาศัยอยู่ด้วยที่คอนโดย่านนวมินทร์ แต่นายหนุ่มไม่ยอมท าอะไรเลย ตนก็บอกว่า
ให้ไปบอกผู้ปกครองจะได้มาช่วยรับผิดชอบลูก-เมีย แต่อีกฝ่ายกลับไม่พอใจและมักทะเลาะกับลูกสาวตนเป็น
ประจ า กระทั่งลูกสาวตนคลอดลูกนายหนุ่มยิ่งท าตัวเหลวไหล ล่าสุดบีบคอลูกตนทั้งที่ก าลังอุ้มลูกอยู่ ตนเห็นจึง
เข้าห้ามปรามดุด่านายหนุ่ม ท าให้นายหนุ่มไม่พอใจมาก จากนั้น 3 วันต่อมา (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา
ประมาณตี 3 นายหนุ่มได้ใช้มีดจ้วงแทงตนตามร่างกายหลายแห่งจนนอนจมกองเลือด แต่เคราะห์ดีที่ลูกสาว
ตนที่นอนอยู่ใกล้ ๆ ได้ยินเสียง เลยไหว้อ้อนวอนนายหนุ่ม จนนายหนุ่มยอมหยุดก่อนจะชวนลูกสาวตนหนีไป 
แต่ลูกสาวไม่ไปด้วย นายหนุ่มจึงข่มขู่ห้ามแจ้งต ารวจก่อนจะหลบหนีไป จากนั้นจึงเข้าแจ้งความที่ สน.โคกคราม 
หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลตนก็ไม่กล้ากลับไปอยู่ที่คอนโดแล้ว เพราะหวาดกลัว ถึงแม้ลูกเขยจะถูกจับกุมตัวไป
แล้ว แต่ยังเป็นเยาวชนอยู่อาจจะได้รับการประกันตัว ตนเลยกลัวว่าจะย้อนกลับมาท าร้ายอีก 
 จากกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ข้างตน สรุปได้ว่า สาเหตุที่ลูกเขยได้ใช้มีดพยายามฆ่าแม่ยายเพราะความ
ไม่พอใจและอารมณ์ที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นและยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงเพราะขาดการ
ควบคุมอารมณ์และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือทางฝ่ายชายอาจมีปัญหาทางครอบครัวมาก่อนจึงไม่ยอมเข้าพูดคุย
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ และยังแสดงพฤติกรรมท าให้รู้ว่าฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว และเมื่อแม่
ยายเข้าห้ามปรามเพราะฝ่ายชายได้ท าร้ายฝ่ายหญิงในขณะที่อุ้มลูกอยู่นั้น จึงท าให้ฝ่ายชายไม่พอใจมากขึ้นและ
ใช้มีดเข้าท าร้ายร่างกายแม่ยายในหลายวันต่อมาจนได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาอย่างมากในสังคม
เพราะเกิดการท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งมาจากการขาดการอบรม เลี้ยงดู การปล่อยปละละเลย และขาดการเอา
ใจใส่ของคนในครอบครัว (สืบค้นจาก: https://hilight.kapook.com/view/182951) 
 สาเหตุของการก่ออาชญากรรม 
 โดยพ้ืนฐาน สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในหลายประเทศมีความคล้ายคลึงกัน เกิดจากปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากสภาพครอบครัวที่มาจากความแตกแยกของ
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การว่างงาน ปัญหาสารเสพติดในสังคม 
ค่านิยมที่ผิด และความบกพร่องทางจิต เช่น เป็นโรคจิต โรคประสาท เป็นต้น แต่เสนอ สุภาษิต (2553) ได้
กล่าวถึงสาเหตุของการก่ออาชญากรรมไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. สาเหตุในแง่ตัวบุคคล อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความโน้มเอียงต่อการกระท า
ความผิดที่ถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป  
 2. สาเหตุของแง่กลุ่มบุคคล อาชญากรรมที่เกิดจากการขาดความสามารถที่จะต่อต้านการกดดันใน
การกระท า ซึ่งถูกก าหนดโดยบทบาทของกลุ่ม เช่น การเลียนแบบความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 3. สาเหตุของในแง่ระบบสังคม อาชญากรรมย่อมเกี่ยวพันกันและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สภาพแวดล้อม ทางวัฒนธรรม สถานภาพ และชนชั้นทางสังคม 

แนวทางในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 
 แนวทางในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมที่ส าคัญมี 2 แบบ ได้แก่ (อุทิศ สภาพ, 2560) 
 1. มาตรการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมอย่างไม่เป็นทางการ เป็นมาตรการทางสังคม โดยอาศัย
กระบวนการและปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องในสังคมเป็นเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เช่น การ

https://hilight.kapook.com/view/182951
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ใช้ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม หรือระเบียบแบบแผนที่ยึดถือกันติดต่อกันมาช้านานเป็นแนว
ปฏิบัติ หากฝ่าฝืนจะถูกสังคมต าหนิติเตียนนินทาหรือถูกสังคมลงโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้สถาบันทาง
สังคมมาช่วยในการขัดเกลาจิตใจและพฤติกรรม รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้อยู่ในกรอและกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น 
 2. มาตรการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ เป็นมาตรการที่อาศัยกฎหมายเป็น
เครื่องมือในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยใช้ระบบงานยุติธรรมอันประกอบด้วยหน่วยงานหลักที่
ส าคัญ คือ ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี
แนวคิดปรัชญาในการท างานมุ่งต่อการลงโทษ มุ่งต่อการปรับปรุงแก้ไข และมุ่งต่อการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขผู้กระท าผิดในชุมชน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติดังกล่าวทางระบบกฎหมายตลอดจนสังคมได้ให้ความส าคัญในลักษณะที่มีความ

ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเกือบทุกครัวเรือนจน
ท าให้เกิดการกระท าผิดอาญาระหว่างสามีภรรยาขึ้นในที่สุด สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่ส่งผลต่อตัว
ผู้ถูกกระท าและผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการเด่นๆ คือ ประการที่ 1 คือ
การให้บุคคลที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีท่วงที ได
รับการดูแล ฟ้ืนฟู ได้รับค่าชดเชยเสียหาย รวมถึงได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เผชิญกับความเลวร้ายอีก 
ประการที่ 2 บุคคลที่เป็นผู้กระท าความรุนแรงจะได้มีโอกาสบ าบัดจิตใจให้มีโอกาสส านึกความผิดแห่งตน ได้
ชดเชยค่าเสียหายแก่บุคคลที่ตนไก้ตนลงมือท าร้าย ทั้งนี้ต้องได้รับโทษทางอาญาด้วยหากการกระท านั้นเป็น
การกระท าที่รุนแรงเกินกว่าที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนด 
 แต่ในปัจจุบันได้มีเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวพบช่องว่างที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหลาย
อย่าง จึงได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และ
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
“พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองครอบครัว พ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะปิด

ช่องว่างของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดย พรบ.ฉบับใหม่ 
ได้ยกเลิกความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่สามารถยอมความได้ แต่ให้มาใช้เป็นคดีอาญาและ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการคุ้มครองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะท าให้ผู้กระท าความรุนแรง ในครอบครัว
เกิดความเกรงกลัวและยับยั้งไม่กระท าผิดซ้ า”  

จากข้อมูลของ พม.ที่ผ่านสายด่วน 1,300 และ พมจ. พบว่าในปีที่ผ่านมาจะมีผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
จ านวน 1,500 ราย เพศหญิงจะเป็นผู้ถูกกระท าความรุนแรงมากที่สุดถึง 80% พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวคือ จะมี
กลไกการท างานที่สะดวกรวดเร็ว โดยมีศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในทุกพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรง และประชาชนทุกคนที่พบเห็นเหตุการณ์กระท าความรุนแรงสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์
ได้ทันที รวมทั้งผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่  และยื่นขอความ
คุ้มครองจากศาลเยาวชนและครอบครัวได้ ส่วนผู้ที่กระท าความรุนแรง ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถกล่าวโทษ
เป็นคดีอาญาได้ทันที และผู้กระท าความรุนแรงสามารถเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งจะมีศูนย์
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ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวระดับต าบลที่จะเป็นการท างานร่วมกันกับภาคเอกชนอีกกว่า 7,000 แห่งเข้า
ร่วมด าเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2562) 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  แล้วจะมี
การน ามาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองป้องกัน และ  การเยียวยา
บ าบัดพ้ืนฟู มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว โดยแยกออกมาต่างหากจาก  การใช้
มาตรการทางอาญา น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่าง เหมาะสมและ
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว อันจะท าให้การ ใช้ความรุนแรง
และการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในครอบครัวลดลง และผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน ครอบครัวได้รับการ
บ าบัดฟื้นฟู ซึ่งท้ายที่สุดในภาพรวมแล้วจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติด้วยสถาบัน ครอบครัวเป็นรากฐาน
ของสังคม (ข่าวส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) 

สถิติความรุนแรงในครอบครัว 
เว็บไซต์แนวหน้า เผยสถิติความรุนแรงในครอบครัวพุ่งเกือบ 3,000 ราย จากข้อมูลของศูนย์พ่ึงได้ ใน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปี 2559 มีเด็กและสตรีถูกกระท าความรุนแรงเข้ารับบริการเฉลี่ย
วันละ 55 ราย และปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็นวันละ 58 ราย และจากรายงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.พบว่า ปี 
2560 มีผู้ถูกกระท าความรุนแรง 2,870 ราย เป็นความรุนแรงในครอบครัว 1,850 ราย หรือร้อยละ 64.46 
และความรุนแรงนอกครอบครัว 1,020 ราย หรือร้อยละ 35.4 ซึ่งผู้ถูกกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นสตรี
และเด็ก (สสส., 2561) 

จากสถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัว จากหนังสือพิมพ์ 11 ฉบับ ปี 2561 พบว่า เพียงแค่ 7 เดือน 
(ม.ค.-ก.ค.) เกิดข่าวความรุนแรงในครอบครัวสูงถึง 367 ข่าว เป็นข่าวฆ่ากันตาย 242 ข่าว คิดเป็น 65.9% 
รองลงมา เป็นข่าวท าร้ายร่างกาย 84 ข่าว คิดเป็น 22.9% และข่าวฆ่าตัวตาย 41 ข่าว คิดเป็น 11.2% ทั้งนี้ยัง
พบว่า 94.9% ของผู้ที่พบเห็นเหตุความรุนแรงเลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้าไปช่วยเหลือ (Thai PBS, 2018) 

 

 
ภาพที่ 1 สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม-10 ธันวาคม2561 
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(ท่ีมา https://www.facebook.com/pavenafoundation/) 
 

 ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรีแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพ่ิมขึ้นของปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ในช่วง 5 ปีย้อนหลังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 
2561 สถิติปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ที่ 2,650 (ดังภาพที่ 1) และในปัจจุบันปี 2562 ข่าวจากโทรทัศน์
หรือสื่อต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ข่าวความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่ความรุนแรงจะลดลง 
ผู้เสียหายมีแนวโน้มเข้าสู่กระบวนการของต ารวจสูงขึ้น แต่จากการเฝ้าระวังพบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สภาวะทางจิตใจ หลายรายสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง โทษตัวเอง ท าร้า ยตัวเอง 
รวมถึงทัศนคติที่ไม่ดีในการสร้างครอบครัวและการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะอายและไม่กล้าเปิดเผย จึงเก็บความทุกข์ไว้เพียงล าพัง ซึ่งยิ่ง
ท าให้ผู้กระท าย่ามใจและเกิดการกระท าซ้ า ดังนั้นต้องท าให้ผู้กระท าได้รับการลงโทษที่เด็ดขาด ผู้เสียหายต้อง
ได้รับทางเลือกที่เหมาะสม โดยต้องมีระบบดูแลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับค าปรึกษาที่เหมาะสมเพ่ือให้ลด
ความหวาดกลัว ฟ้ืนฟูอารมณ์จิตใจน าพลังที่สูญเสียไปกลับคืนมา ซึ่งต้องมีทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์  
นักจิตวิทยาที่เพียงพอ และต้องมีบริการองค์รวม เช่น ที่พักพิงชั่วคราวพื้นที่ปลอดภัย เป็นต้น 
 

บทสรุป 
 ความรุนแรงในครอบครัวสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูก
ถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรม การปลูกฝังว่าฝ่ายชายคือผู้น าครอบรัวที่มีสิทธิในการตัดสินและใช้อ านาจในการ
แก้ปัญหาทุกอย่างและเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังถูกมองว่าเป็น
เรื่องภายในครอบครัว ไม่ควรมีบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยว การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดและเด็ดขาด
มากพอ เพราะมองว่าเรื่องในครอบครัวสามารถยอมความและให้อภัยกันได้ และยังมีปัจจัยต่างๆ  ที่ มี
ความสัมพันธ์และท าให้เกิดปัญหา เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิหลังของครอบครัวผู้ใช้ความรุนแรง สารเสพติด 
สื่อต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาและเศรษฐกิจเช่น การว่างงาน ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดและน าไปสู่
การใช้ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ความรุนแรงเอง ผู้ถูกกระท า ครอบครัว และสังคม ท าให้เกิด

https://www.facebook.com/pavenafoundation/
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ปัญหาทางสุขภาพจิต ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ และเกิดเป็นภาระของชุมชนและสังคม ใน
ปัจจุบันสื่อจากโทรทัศน์ เช่น ละคร หรือข่าวต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงผู้กระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ชายยัง
มีวิธีคิดและทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ตนเองมีอ านาจเหนือกว่า ใช้อ านาจแก่อีกฝ่ายได้จึงกระท าซ้ าๆ เห็นได้
จากสถิติข้างต้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปี แนวทางในการแก้ไขและป้องกันผู้เขียนขอเสนอแนะให้สร้างความ
รักความผูกพันกันในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก เป็นการเพ่ิมความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว และ
ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา หากเกิดความเครียดควรหา
ทางออกและมีวิธีรับมือโดยไม่ไประบายความเครียดนั้นกับเด็ก และเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวควร
ปรึกษาเพ่ือนที่ไว้ใจได้หรือแจ้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ถูกกระท าให้เป็นปกติ  
 อีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 จะมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนที่พบเห็บเหตุการณ์กระท าความ
รุนแรงสามารถแจ้งกับเจ้าที่ที่ศูนย์ได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ตาม แต่สามารถส่งผลต่อชุมชนที่ตน
อาศัยได้ จึงควรเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์การใช้ความรุนแรง และพรบ.ฉบับนี้ได้ยกเลิกความผิด
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่สามารถยอมความได้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของพรบ. และยังน า
ตัวผู้ใช้ความรุนแรงเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคุ้มครองป้องกัน เยียวยา บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ถูกกระท าให้ใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ และจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ฉบับนี้แก่เด็กเยาวชนและชุมชนให้เข้าใจ
และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหาร 
งานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
จ านวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .985 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต
กรุงเทพใต้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) ครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต
กรุงเทพใต้ ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล, สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

This survey study aimed to examine and compare the situation of personnel 
administration problems in school under the Bangkok Metropolis, south Bangkok area. The 
sample of 108 teachers working under the the Bangkok Metropolis, south Bangkok area in 
2019 academic year, were categorized according to level of education and work experience. 
The instrument was a 40-item questionnaire, with the reliability of .985, querying about 
situation of personnel administration problems in school. Frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA were employed to analyze data.  

The findings revealed 1) a low level of overall situation of personnel administration 
problems in school, and 2) no significant differences among teacher with different levels and 
experiences.  

 
Keywords : Personnel Administrations, Personnel Administration Problems, School under the 
Bangkok Metropolis 
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บทน า 
 ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ แต่ละ
ประเทศจึงมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ
ปัญหาที่จะส่งผลต่อคุณภาพของมนุษย์ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง คุณภาพของมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มี
ทรัพยากรอันจ ากัด หากมีพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้คุณภาพของ
มนุษย์ยอ่มข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  

ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจและพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างของการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน 
ที่ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีศักยภาพ พร้อมที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและ  
มีประสิทธิภาพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา  
ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ” 
จากการกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างต่อเนื ่อง สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษา  
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

การบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานไม่ว่าจะเป็น
การบริหารหน่วยงานใด ถ้าการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ หน่วยงานนั้นๆ จะเจริญได้ยาก การบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษาก็เช่นกัน งานจะได้ผลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บุคคลรับงานไปท า ถ้าบุคคลที่รับงานไปท า
ขาดขวัญและก าลังใจ หย่อนสมรรถนะ ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน งานก็จะบกพร่อง ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีและได้รับความส าเร็จในการท าให้บุคคลทุกฝ่ายในหน่วยงาน
ร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็มความสามารถ (วัฒนา วงศ์แหล้, 2556) 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวเป็นอิสระภายใต้กฎหมายและระเบียบตาม
หลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจะเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการภารกิจหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรักษาวินัย และการพ้นจากราชการ  
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ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารบุคคลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เป็นโรงเรียนขนาดปานกลางและขนาดเล็ก 
การด าเนินงานของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ย่อมมีปัญหาในการบริหารจัดการ และจากปัญหาดังกล่าวท าให้
การบริหารงานบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนไม่ ดี
เท่าที่ควร บางโรงเรียนมีอัตราก าลังครูน้อยไม่เต็มกรอบอัตราก าลัง ครูต้องรับภาระการสอนหลายวิชา
และต้องรับภาระงานด้านอ่ืนๆ เช่น งานด้านงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ และงานบุคคล ส่งผลให้
ข้าราชการครูขอย้ายหรือขอโอนไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากภาระงานเกินก าลัง นอกจากนี้ข้าราชการครู
จ านวนไม่น้อยที่กระท าผิดวินัยเพราะความไม่รู้วินัย จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องหรือถูกลงโทษทางวินัย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างมาก  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต

กรุงเทพใต้ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือ ต ารา เอกสารและ

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจาก ฐิติยา
ปทุมราษฎร์ และจิณณวัตร ปะโคทัง, 2557 จารุวรรณ นรพรม, 2558 จีรภัทร เชียงทอง, 2557 วิทยา 
ศรีจันทร์หล้า, 2553 นิรุทธิ์ พิกุลเทพ, 2559 พระเส็ง ปภสัสโร, 2555 ศิรินภาวรรณ ทุมค า และนริสานันท์ 
เดชสุระ, 2559 และเนตรนภา นามสพุง, 2558 จากนั้นน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ  
เพ่ือน าไปสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้  
   1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง หมายถึง  กระบวนการเกี่ยวกับการจัดหาก าลังคน
ตามความต้องการของหน่วยงานไว้ล่วงหน้า โดยการวิเคราะห์ภาระงานและประเมินสภาพความต้องการ
ก าลังคน การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน การจัดท าแผนอัตราก าลัง  การเสนอแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบุคคล การก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
การก าหนดต าแหน่งเพ่ิม และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา  
ร่วมปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่ที่เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนตั้งแต่



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1894 

การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การมอบหมายภาระงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การแต่งตั้ง ย้าย 
โอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมและเพิ่มพูน 
ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ส่งผลให้หน่วยงานมีคุณภาพและ  
มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินจัดกิจกรรมตั้งแต่การปฐมนิเทศการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งก่อนและระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ การอบรมและสัมมนา การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ การส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงาน
ทางวิชาการ การยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือน การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ 
 4. วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติ กรณีมีผู้ฝ่าฝืนหรือกระท าผิดวินัยจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย โดยแต่งตั้งกรรมการ
สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าผิดจริงอาจให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และ
ด าเนินการพิจารณาความผิด ก าหนดโทษ และลงโทษผู้กระท าความผิด หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
อาจยื่นเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรเสริมสร้างวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัย และควรสร้างขวัญก าลังใจ สร้างพฤติกรรม และพัฒนาเจตคติจิตส านึกที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 108 คน 
โดยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของ  Cohen, Manion and 
Morrison (2011) และผู้วิจัยน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
งานบุคคล แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นขอบข่ายของสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่ส าคัญที่สุดจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และวินัยและ
การรักษาวินัย และสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหา
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  ให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ 
ที่ศึกษา สังเคราะห์ และก าหนดไว้ เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 40 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็น 5 ระดับ มีปัญหาการบริหารงานบุคคลระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.51 ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
2.51-3.50 ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 และระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.51 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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แบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ปัญหาการบริหารงานบุคคล    
ระดับปัญหา 

    ̅  S.D. ระดับ 
1 ด้านการวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2.73 .92 ปานกลาง 
2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2.70 .90 ปานกลาง 
3 ด้านการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 2.39 .78 น้อย 
4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย 2.19 .88 น้อย 
 รวม 2.50 .73 น้อย 

 
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง  

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารงานบุคคล 

ระดับการศึกษา  

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t  p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1 ด้านการวางแผนอตัราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง 

2.63 .95 2.90 .85 -1.476 .143 

2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2.62 .93 2.84 .84 -1.243 .217 
3 ด้านการเสรมิสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัตริาชการ 
2.40 .87 2.39 .63 .059 .953 

4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย 2.09 .94 2.34 .77 -1.436 .154 
 รวม 2.43 .81 2.62 .58 -1.264 .209 
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สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ไมแ่ตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 ประสบการณ์การท างาน  

ปัญหาการบริหารงานบุคคล น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี F p 
  ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.   

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
    และก าหนดต าแหน่ง 

2.61 .95 3.14 .81 2.57 .89 3.933* .023 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 2.67 .81 3.01 1.05 2.52 .83 2.634 .077 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติราชการ 

2.41 
 

.81 2.54 .80 2.28 .75 .906 .407 
 

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 2.13 .93 2.27 .92 2.19 .82 .200 .819 
                รวม 2.46 .74 2.74 .71 2.39 .71 2.117 .125 

* p < .05 
 
จากตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ในโรงเร ียนส ังก ัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ใน 4 ด้าน 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหาร 
งานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวเป็นไปตามระเบียบ มีการวิเคราะห์ภาระงานของ
โรงเรียนเพ่ือวางแผนอัตราก าลัง มีการนิเทศ ติดตาม สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม 
ศึกษาต่อ ยกย่องชมเชยเมื่อมีการปฏิบัติงานที่ดีเด่น และมีการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านระเบียบวินัย
และการรักษาวินัย จึงท าให้สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต
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กรุงเทพใต้ อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา ปทุมราษฎร์ และจิณณวัตร ปะโคทัง 
(2557) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุทธิ์ พิกุลเทพ (2559) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน พบว่า ครูที่มี
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ครูอาจเห็นความส าคัญของ
การบริหารงานบุคคลที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ เกิดความสามัคคี ท าให้เกิดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และส่งผลให้สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ นรพรม เพชรสุดา 
ภูมิพันธ์ และวิวรรณ กาญจนวจี (2558) ที่ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของผู ้บร ิหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาราดา ณ ลานคา (2560) ที่ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อมูลปัญหาการบริหารงานบุคคลไปใช้ใน
การวางแผนอัตราก าลังและวิเคราะห์การมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ จูงใจให้ครู
มีก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ส่งเสริมให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู ลดปัญหาการขอย้ายหรือการขอโอน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขี้น  

 2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน และศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ ซึ่งผู้วิจัย
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ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบความดีในการศึกษาวิจัยนี้แด่ครอบครัวผู้ซึ่งให้ความสนับสนุนในทุกด้าน 
และก าลังใจจากมิตรแท้ทุกท่าน 
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การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

ประมวล ภูบุญคง1, ปทุมพร เปียถนอม2  
1โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต6,  
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 กลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
จ ำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ .926 สถิติที่ใช้ในกำร
วิจัย คือ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t (t-test) และกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวน แบบทำงเดียว (One-way ANOVA)  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 2) ผู้ปกครองที่มีระดับกำรศึกษำ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำไม่แตกต่ำงกัน และ 3) ผู้ปกครองที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : กำรมีส่วนร่วม, กำรจัดกำรศึกษำ, ผู้ปกครอง 
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Abstract 

 This survey study aimed to examine and compare the participative in educational 
management of parents of Wat Songtham school under the office of secondary educational 
service area 6. The sample of 108 parents in 2019 academic year, were categorized 
according to level of education and age. The instrument was a 40-item questionnaire, with 
the reliability of .926, querying about participative in educational management of parents of 
Wat Songtham school. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, 
and One-way ANOVA were employed to analyze data.  

The findings revealed 1) a high level of overall participative in educational 
management of parents, 2) no significant differences among participative in educational 
management of parents with different levels of education, and 3) significant differences 
among participative in educational management of parents who completed different age, 
with a significance level of .05.   

 
Keywords : participative, educational management, parents 
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บทน า 
กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรในกำรพัฒนำคนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงสรรค์

ควำมเจริญและช่วยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของสังคม ในปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเป็นเป้ำหมำยที่ส ำคัญที่นักกำรศึกษำได้ตระหนักและเห็นพ้องด้วยกันว่ำ ผู้ปกครองเป็นปัจจัยหลักปัจจัย
หนึ่งที่ส ำคัญในกำรน ำพำเด็กไปสู่เป้ำหมำยทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำไม่ได้เป็นเรื่องเฉพำะที่สถำนศึกษำและครู
ด ำเนินกำรกันเท่ำนั้น พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มำตรำ 9 ข้อ 6 บัญญัติว่ำ กำรจัดระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำร
จัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน นอกจำกนี้ 
มำตรำ 24 บัญญัติว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกสถำนที่ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ และมำตรำ 29 บัญญัติว่ำ ให้สถำนศึกษำร่วมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชมชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำ อบรม มีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญำและ
วิทยำกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร รวมทั้งหำวิธีกำรสนับสนุนให้
มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์พัฒนำระหว่ำงชุมชน (รุจิร์ ภู่สำระ และกัลยมน อินทุสุต, 2558) 

กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มุ่งให้เกิดผลต่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ พัฒนำโรงเรียนให้
เจริญก้ำวหน้ำ และโรงเรียนสำมำรถน ำไปใช้วำงแผนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตรงตำมควำม
ต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำให้กับกระบวนกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำในโรงเรียน โดยกำรน ำทรัพยำกรในกำรบริหำรที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นมำสนับสนุนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ท ำให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกเวลำ ทุกสถำนกำรณ์ และทุกสถำนที่ และเพ่ือท ำ
ให้ชุมชนเกิดควำมรู้สึกว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นควำมร่วมมือของทุ กคนที่เป็นสมำชิกใน
ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ซึ่ งเปรียบเสมือนเจ้ำของโรงเรียนร่วมกัน ก่อให้ เกิดควำมภำคภูมิใจใน
สถำบันกำรศึกษำท่ีตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรช่วยให้กำรศึกษำของนักเรียนในชุมชน
มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงขึ้น (พำณิภัค สุขศิริ, 2555) 

โรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษำชั้นปีที่  1 ถึง มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 มีจ ำนวนนักเรียน 2,110 คน บุคลำกร 140 คน โดยมี
จุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงเยำวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีควำมสุข ควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ทันสมัยอย่ำงสมบูรณ์ ผู้บริหำร ครูผู้สอน และกำรสนับสนุน
จำกผู้ปกครองได้ร่วมมือบริหำรกำรศึกษำโรงเรียนวัดทรงธรรม เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดทรงธรรม จึงมีควำมส ำคัญยิ่ง
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพก็จะส่งผลให้
ผู้ปกครองน ำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนมำกขึ้น  
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กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต้องเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองตำมสมควร แต่ยังไม่เกิดควำมร่วมมือพัฒนำกำรทำง
กำรศึกษำเท่ำที่ควร ทำงโรงเรียนจึงควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันและเข้ำมำมีส่วนร่วม กำร
บริหำรงำนของโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อกำรพัฒนำนักเรียนและกำรด ำ เนินกำรทุกด้ำนในโรงเรียนให้
เป็นไปตำมจุดหมำยและสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบ้ำน ชุมชน กับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี (อ ำนวย ป้อมน้อย, 
2557) และจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวที่ผ่ำนมำ โรงเรียนยังขำดข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับบทบำทกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน หรือกำรมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองยังมีปัญหำและ
อุปสรรคในด้ำนใดที่จะต้องได้รับกำรปรับปรุงกิจกรรมที่จัดขึ้น สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครอง
หรือไม่ กำรที่โรงเรียนยังขำดข้อมูลดังกล่ำวจึงเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนเป็นอย่ำงมำก (รุจิรำพรรณ คงช่วย, 2556) 

ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นบุคลำกรในโรงเรียนวัดทรงธรรม จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ตำม
ขอบข่ำยภำรกิจ 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เพ่ือน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อันจะน ำมำซึ่งกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพต่อไป 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

งำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษำแนวคิด ทฤษฏี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือ ต ำรำ เอกสำรและ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนจำก จันทรำนี สงวน
นำม, 2553 รุจิร์ ภู่สำระ และกัลยมน อินทุสุต, 2558 ยุกตนันท์ หวำนฉ่ ำ, 2555 เอกรำช นิลพัฒน์, 2558 สุรี
พร รุ่งก ำจัด, 2556 สุพจน์ อินหว่ำง และกัญญำมน อินหว่ำง, 2556 สุรวุฒิ ตั้งดี, 2558 และเชวงศักดิ์ บุญแสน
, 2553 น ำมำสังเครำะห์และสรุปเป็นนิยำมศัพท์เฉพำะ เพ่ือน ำไปใช้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  ดัง
รำยละเอียดของนิยำมศัพท์เฉพำะ ดังนี้  

 1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร  กำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี อุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ กำร
นิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนว กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ส่งเสริมส่งเสริมควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรแก่นักเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกสถำนที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและ
มีประสิทธิผล 

2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำนที่เกี่ยวกับระเบียบ
กำรเงิน กำรบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรจัดท ำแผนงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ กำรบริจำคทรัพย์สิน กำร
ระดมทรัพยำกร และจัดหำทุนกำรศึกษำ กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงินกำรคุม
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนกำรรักษำทรัพย์สิน กำรบริกำร กำรควบคุมดูแลและบ ำรุงรักษำ
วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน และด้ำนเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงินมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนงำนบุคลำกร กำรจัดบุคลำกร
เข้ำปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ให้วิทยำกรมำช่วยสอน กำรประเมินวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรจัด
สวัสดิกำร ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหำและ
อุปสรรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงในกำรปฏิบัติงำน  กำรรักษำวินัย และกำร
ออกจำกรำชกำร และกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียน 

4. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำน กำรพัฒนำ
ระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ กำรจัดระบบกำรบริหำร
และพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ กำรดูแลอำคำรสถำนที่
และสภำพแวดล้อม กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน งำนกิจกำรนักเรียน กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ กำร
ส่งเสริม ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน
และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น กำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กำรลงโทษนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและอำยุ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 150 คน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 108 คน โดยใช้กำรก ำหนด
กลุ่มตัวอย่ำงที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .05 จำกกำรเปิดตำรำงของ Cohen, Manion and Morrison (2011) 
และผู้วิจัยน ำเสนอวิธีด ำเนินกำรวิจัยดังต่อไปนี้  

1. กำรรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถำมทีผู่้วิจัยสร้ำงขึ้นและผ่ำนกำรทดสอบหำควำมตรงเชิงเนื้อหำ 
โดยกำรหำดัชนีควำมสอดคล้อง(Index of congruence: IOC) และหำค่ำควำมเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธีของครอนบำค (Cronbach)ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.926 โดยแบ่ง
แบบสอบถำมออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) เนื้อหำที่จะท ำวิจัย และ 3) ข้อเสนอแนะ ที่ผู้วิจัยขอ
ควำมร่วมมือจำกนักเรียนน ำแบบสอบถำมไปให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอก และเก็บกลับคืนภำยใน  1  สัปดำห์ 
รวบรวมแบบสอบถำมท้ังหมดที่ได้มำด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัยต่อไป  
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2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t (t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
แบบทำงเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียน
วัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6  โดยภำพรวมและรำยด้ำน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
ระดับการมีส่วนร่วม 

    ̅  S.D. ระดับ 
1 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 4.44 .38 มำก 
2 ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ   4.40 .45 มำก 
3 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4.42 .42 มำก 
4 ด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป 4.45 .42 มำก 
 รวม 4.43 .38 มาก 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 โดยภำพรวมและรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำร
บริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล อยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รองลงมำคือด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมล ำดับ และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือด้ำนกำรบริหำรงำน
งบประมำณ  

 
ตารางที่ 2  กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
  

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

ระดับการศึกษา  

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึ้นไป t p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 4.49 .412 4.37 .332 1.548 .125 
2 ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ   4.43 .442 4.35 .468 .957 .341 
3 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4.42 .478 4.43 .342 -.153 .879 
4 ด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป 4.47 .452 4.41 .375 .695 .488 
 รวม 4.45 .414 4..39 .342 .808 .421 
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จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำ ผู้ปกครองที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
วัดทรงธรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ไม่แตกต่ำงกัน  

 
ตารางที่ 3  กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 จ ำแนกตำมอำยุ 
 อาย ุ  

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    ต่ ากว่า 40 ปี 40 - 50 ปี 50 ปขีึ้นไป F p 
  ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.   

1. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 4.31 .34 4.43 .42 4.53 .31 2.121 .125 
2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 4.15 .54 4.39 .42 4.59 .35 5.982* .003 
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4.29 .48 4.41 .40 4.53 .42 2.189 .117 
4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 4.31 .50 4.41 .41 4.60 .34 3.605* .031 

รวม 4.26 .43 4.41 .38 4.56 .33 3.949* .022 
* p < .05 
 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ปกครองที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดทรง
ธรรม โดยภำพรวมและรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครองที่มีอำยุ 50 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนวัดทรงธรรม มำกกว่ำ ผู้ปกครองที่มีอำยุระหว่ำง 40-50 ปี และอำยุต่ ำกว่ำ 40 ปี ตำมล ำดับ ยกเว้น
ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ผู้ปกครองที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนวัดทรงธรรม ไม่แตกต่ำงกัน  
 

อภิปรายผล 
งำนวิจัยนี้ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำควำมต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครอง 

โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้วิจัยได้น ำผลกำรวิจัยมำอภิปรำยผลดังนี้ 
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม ใน 4 ด้ำนที่ส ำคัญ ได้แก่ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจจะเป็นเพรำะว่ำ โรงเรียนวัดทรง
ธรรม ได้เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีบทบำทในด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมมำกขึ้น ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ผู้ปกครองได้มีโอกำส
เข้ำร่วมประชุม เสนอแนะควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของชุมชน อีกทั้งโรงเรียนยังมีกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ให้
ผู้ปกครองได้ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมไปถึงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ผู้ปกครองยังได้มีโอกำสเข้ำร่วมอีก
ด้วย ซึ่งอำจเป็นผลให้กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของ สุนิสำ แก้วประสงค์ (2560) ที่ศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของโรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสอำดลำดพร้ำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรมีส่วน
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1907 

ร่วมของผู้ปกครองในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสอำดลำดพร้ำว อยู่ในระดับมำก
ที่สุด  และสอดคล้องกับ กัญจนำ ทับเจริญ (2560) ที่ศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนหนองขมิ้น สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนหนองขมิ้น สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 อยู่ในระดับมำก 

2. กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองโรงเรียนวัดทรงธรรม จ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ และอำยุ มีประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลดังนี้ 

2.1 ผู้ปกครองที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดทรงธรรม 
ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก ไม่ว่ำผู้ปกครองจะมีกำรศึกษำระดับใดต่ำงตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรศึกษำ บทบำทของกำรศึกษำต่อกำรพัฒนำและกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงชัดเจน 
ผู้ปกครองในทุกระดับกำรศึกษำจึงมีควำมรับผิดชอบและเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำของบุตรหลำนและกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียนที่เหมือนกัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พะนำกร มีภูค ำ (2553) ที่ศึกษำ
เรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ด ำรงวิทย์ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ปกครองที่มี ระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ไม่แตกต่ำงกัน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ แก้วณัฐฐำ ไกรเพชร (2560) ทีศึกษำ
เรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนล ำพะอง (รำษฎร์จ ำเริญบ ำรุง) ส ำนักงำนเขต
ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ปกครองที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนล ำพะอง (รำษฎร์จ ำเริญบ ำรุง) ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร ไม่แตกต่ำง
กัน 

2.2 ผู้ปกครองที่มีอำยุต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดทรงธรรม แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก ผู้ปกครองที่มีอำยุแตกต่ำงกน ย่อมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและประสบกำรณ์ของชีวิตไม่เท่ำกัน จึงแสดงออกทำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำไม่เท่ำกัน 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กมลรัตน์ ถือแก้ว (2558) ที่ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกำร
บริหำรงำนโรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนถลำงพระนำงสร้ำง สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554) ทีศ่ึกษำเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกำรบริหำร
โรงเรียนอำชีวศึกษำ: กรณีศึกษำเขตภำษีเจริญและเขตบำงกอกใหญ่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ปกครองที่มีอำยุ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ: กรณีศึกษำเขตภำษีเจริญและเขตบำงกอกใหญ่  แตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จำกกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน ในกำรคิด กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมศักภำพ ควำมถนัด ควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง ผู้บริหำรควรสนับสนุนเรื่อง ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นสิ่ง
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1908 

ที่ส ำคัญที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของสังคม  

2. กำรวิจัยครั้งต่อไป ควรมีกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของผู้ปกครองในด้ำนอ่ืนๆ ที่มี
ควำมส ำคัญและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพครูผู้สอน และประสิทธิภำพของสถำนศึกษำเพ่ือ
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ในงำนวิจัยฉบับนี้ ส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงสมบูรณ์ ด้วยควำมอนุเครำะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฏี และ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่จำกหลำกหลำยแหล่งเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้ ซึ่งผู้วิจัย
ขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ และควำมดีในกำรศึกษำวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ครอบครัวผู้ซึ่งให้ควำมสนับสนุนในทุก
ด้ำน และก ำลังใจจำกมิตรแท้ทุกท่ำน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ านวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .971 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน และ 3) ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    

ค าส าคัญ : บทบาท,บทบาทของผู้บริหาร, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
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Abstract 

This survey study aimed to examine and compare the roles of educational 
administrators as perceived by teachers working in office of the Non-Formal and Informal 
Education, Bangkok. The sample of 108 teachers in 2019 academic year, were categorized 
according to age and work experience. The instrument was a 40-item questionnaire, with the 
reliability of .971, querying about roles of educational administrators as perceived by 
teachers. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and One-way 
ANOVA were employed to analyze data.  

The findings revealed 1) a high level of overall teachers’ opinion about role of 
educational administrators, 2) no significant differences among teacher with different age, 
and 3) significant differences among teachers who completed different experiences, with a 
significance level of .05.  

 
Keywords : roles, roles of educational administrators, Non-Formal and Informal education 
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บทน า 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาทั้งด้าน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญของรัฐและ
สถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน สาระวิชาหลักและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและงานอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2562) เพราะเทคโนโลยีก าลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่
จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเองและสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการใหม่ๆ 
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านบริหารงานวิชาการ    
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (กมล ภู่ประเสริฐ, 2555) เพ่ือที่จะ
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตาม
ศักยภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลในการพัฒนา
ก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะได้น าความคิดเห็นต่างๆ ของครูมาเป็นแนวทางในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุง พัฒนาบทบาทของผู้บริหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1913 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ และประสบการณ์
การท างาน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
งานวิจัย ตลอดจนหนังสือ ต ารา เอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
การบริหารสถานศึกษาจาก กัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์, 2559; ธุมากร เจดีย์ค า, 2559; กนกลักษณ์ จุลเดช, 2559; 
สุนีย์ ภู่พันธ์, 2556; สันติ บุญภิรมย์, 2552ว ปรียารวงศ์ อนุตรโรจน์, 2553; วณีรัตน์ แย้มพราม, 2550 และ
ด ารง โตใย, 2552 จากนั้นน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือน าไปใช้สร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ดังรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะ 4 ด้าน ดังนี้  

1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานด้านวิชาการที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้เรียน ผู้เรียน มี
ความรู้คู่คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

2. การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานบริหารด้านงบประมาณไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมในสถานศึกษา การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด   

3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในสถานศึกษา การวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลงาน
ประเมินผล เพ่ือให้บุคคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  

4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริหารงานทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีความส าคัญในสถานศึกษาและแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 108 คน โดยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จาก
การเปิดตารางของ Cohen, Manion and Morrison (2011) และผู้วิจัยน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษา แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นขอบข่ายของบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตาม     
ความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ที่ศึกษา สังเคราะห์ และก าหนดไว้เป็นลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็น 5 ระดับ ผู้บริหารมี
บทบาทในการบริหารสถานศึกษาระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.51 ระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
3.51-4.50 ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 และ
ระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.51 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย จ าแนก
ตามระดับอายุ และประสบการณ์การท างาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตาม   

ความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

    ̅  S.D. ระดับ 
1 ด้านการบริหารงานวิชาการ   4.45 .39 มาก 
2 ด้านการบริหารงบประมาณ 4.46 .41 มาก 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.37 .44 มาก 
4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.47 .39 มาก 
 รวม 4.44 .37 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  พบว่า โดยภาพรวม 
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับอายุ พบว่า ครูที่มีระดับอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 

 
ตารางที ่3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน  
น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี F P 
 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD   

1. การบริหารงานด้านวิชาการ 4.58 .28 4.46 .33 4.30 .55 3.271* .042 
2. การบริหารงบประมาณ 4.57 .30 4.48 .36 4.33 .52 2.434 .093 
3. การบริหารงานด้านบุคคล 4.45 .40 4.40 .40 4.24 .51 1.781 .174 
4. การบริหารงานทั่วไป 4.60 .38 4.49 .33 4.37 .48 3.163 .050 
                รวม 4.55 .31 4.46 .30 4.30 .48 3.243* .043 

* p < .05 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา 

ระดับอายุ  

ต่ ากว่า 45 ปี 45 ปีขึ้นไป 
t P 

 ̅ SD  ̅ SD 
1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4.45 .38 4.42 .45 .010 .992 
2 การบริหารงบประมาณ  4.45 .41 4.47 .42 -.254 .800 
3 การบริหารงานด้านบุคคล 4.35 .47 4.40 .40 .464 .643 
4 การบริหารงานทั่วไป 4.48 .37 4.46 .42 -.250 .803 

 รวม 4.43 .37 4.44 .36 -.145 .888 
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ในด้านการบริหารงานวิชาการ และภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ บทบาทของผู้บริหารในการบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์การท างาน ค่าเฉลี่ย มากกว่า 10 ปี 5 - 10 ปี น้อยกว่า 5 ปี 
x̅ 4.30 4.46 4.58 

1.   มากกว่า 10 ปี 4.30            * 
2.   5 - 10 ปี 4.46    
3.   น้อยกว่า 5 ปี 4.58    

รวม     
 
จากตาราง 4  พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสูงกว่าครู
ที่มีประสบการณ์การท างาน ระหว่าง 5-10 ปี และประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีประเด็น
ส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหาร
มีความรู้ มีทักษะ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรอบรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารสถานศึกษา 
มีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารและบริหารจัดการ
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ภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินและพัสดุ และใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบ  
ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรได้ท างานตามความรู้ความสามารถ
และความถนัด มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ  
และด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารสามารถวางแผนและก าหนดนโยบายในการท างาน มีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา เพียรเจริญ 
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการรับรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเ รียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย เพียสา (2560) ที่ศึกษาสภาพ 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ อยู่ในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอายุ และ
ประสบการณ์การท างาน มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

2.1 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารตามบทบาทภารกิจและนโยบาย ท าให้ครูไม่ว่าจะมีอายุ
ต่างกันเพียงใด ก็มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนิตา พืชมงคล (2560) ที่ศึกษาความ
คิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินงาน
บริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ท าให้ครูที่มีประสบการณ์
การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องงานวิจัยของ นฤมล พรหมลัทธิ์ 
และปทุมพร เปียถนอม (2561) ที่ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบว่าครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
1.2 ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรและแหล่งทุนจากชุมชน เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา 
1.3 ควรมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครู

อย่างต่อเนื่อง 
1.4 พัฒนาสถานศึกษา อาคารสถานที่ บริเวณในและรอบๆ สถานศึกษาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนา  
การบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วย
ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้  

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร เปียถนอม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เมตตาให้ความรู้ ค าแนะน า 
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครที่อนุญาตให้ผู้วิจัยได้มาศึกษาระดับปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตทุ่งครุ คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ครูพะยอม ชาติสมบูรณ์ ที่
สนับสนุนและเป็นก าลังใจให้เสมอมา ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และคณะครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้ง เจ้าของเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ 
เว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้วิจัยขอมอบความดีในการศึกษาวิจัยนี้ แด่ครอบครัวผู้ซึ่งให้ความสนับสนุนในทุกด้าน และก าลังใจ
จากมิตรแท้ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจใช้น าไปเป็นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีตอ่การบริหารของผู้บริหาร 
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก ส านักเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

จุไรวรรณ สงสุวรรณ1, ปทุมพร เปียถนอม2 

1โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
2สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

Email : juraiwan70@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงาน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .964 สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงาน
วิชาการและด้านการบริหารงบประมาณ  2) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของผู้ปกครอง, การบริหาร, ผู้บริหารโรงเรียน 
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Abstract 

This survey study aimed to examine and compare the parents’ satisfactions on the 
administration of Administrators under Praram 9 Kanchanaphisek school. Huai Khwang 
district’ Bangkok. The sample of 108 parents in 2019 academic year, were categorized 
according to level of education and age. The instrument was a 40-item questionnaire, with 
the reliability of .964, querying about parents’ opinions on the administration of 
Administrators under Praram 9 Kanchanaphisek school. Frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA were employed to analyze data.  

The findings revealed 1) a high level of overall parents’ satisfactions on the 
administration of Administrators under Praram 9 Kanchanaphisek school, 2) no significant 
differences among parents’ satisfactions with different levels of education, and 3) significant 
differences among parents’ satisfactions who completed different age, with a significance 
level of .05.   

 
Keywords : parents’ opinions, administration, school administrator 
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บทน า 
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น สิ่งที่จ าเป็นและส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพของประชาชน  

และประชาชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องและส าคัญยิ่งที่ท าให้มนุษย์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้
ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถน าเอาความรู้นั้นไปเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน ของสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ 

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คุณภาพของคนเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่คนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการได้รับการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจั ยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนล าดับที่ 428 ของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,091 คน บุคลากร 60 คน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
เยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยอย่างสมบูรณ์ ผู้บริหาร คุณครู และการสนับสนุนจากผู้ปกครองได้ร่วมมือ
บริหารการศึกษา โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ผู้ปกครองน า
บุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้น  
 การบริหารสถานศึกษา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการจัดการส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้อง ที่จะ
ผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  (มนทิพย์ ทรงกิติ
พิศาล, 2562) ในการบริหารงานของโรงเรียนนั้น ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง
คือ ผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองสามารถที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้ ทั้งทางด้านการเงินหรือ
ด้านก าลังคน ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีบทบาทส าคัญในการคิดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนและการ
บริหารงานของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจน าบุตรหลานเข้าเรียน ณ โรงเรียนใด โดยการที่
โรงเรียนนั้นต้องแสดงถึงความเป็นมาตรฐานในการบริหารงานให้เด่นชัด ทั้งนี้ปัจจัยในการบริหารงานของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนั้นแบ่งเป็น การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ การด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และเป้าหมายในการจัดการศึกษาคือท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่ง 
และมีความสุข (จีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ, 2562) 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการครูโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง  
สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1923 

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพราะมีความเชื่อว่า ผลจากการ
ศึกษาวิจัยสามารถน าไปเสนอแนะและเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และอายุ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย ตลอดจนหนังสือ 
ต ารา เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนจาก รุจิร ์ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม, 2555 กมล ภู่ประเสริฐ, 2555 อุทัย บุญประเสริฐ, 
2557 พิสมัย สุนนท์นาม, 2554 ชุติมา แพนกุดเรือ, 2556, จันทิมา โกสีย์รัตนาภิบาล, 2554 และยุกตนันท ์
หวานฉ่า, 2555 จากนั้นน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือน าไปใช้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ดังรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะ 4 ด้านดังนี้  

1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจการทุกอย่างในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการ
จัดบรรยากาศเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 

2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย การบริหารการเงิน 
การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้บริการบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน
และผู้ปกครอง 

3. การบริหารงานงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวบุคคลในโรงเรียน ครู คนงาน นักเรียน 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง วินัยและการรักษาวินัย การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ควบคุมและจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานธุรการ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การรับนักเรียน  
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดภายในโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริการสาธารณสุข  
การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน เพ่ือบริการให้บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียน
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 
108 คน โดยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของ  Cohen, 
Manion and Morrison (2011) และผู้วิจัยน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง(Index of congruence: IOC) และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964 โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) เนื้อหาที่จะท าวิจัย และ 3) ข้อเสนอแนะ ที่ผู้วิจัยขอ
ความร่วมมือจากนักเรียนน าแบบสอบถามไปให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกและเก็บกลับคืนภายใน 1 สัปดาห์  
รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดที่ได้มาด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารงานของผู้บริหาร   
ระดับความคิดเห็น 

    ̅  S.D. ระดับ 
1 การบริหารงานวิชาการ 4.06 .74 มาก 
2 การบริหารงานงบประมาณ 4.01 .71 มาก 
3 การบริหารงานบุคคล 4.22 .70 มาก 
4 การบริหารงานทั่วไป 4.20 .68 มาก 
 รวม 4.12 .67 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
ไมแ่ตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง 
 อายุ  
การบริหารงานของผู้บริหาร น้อยกว่า 30 ปี 30 - 35 ปี 36 ปีขึ้นไป F p 

  ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.   
1. การบริหารงานวิชาการ 3.79 .85 3.72 .92 4.31 .48 8.818* .000 
2. การบริหารงานงบประมาณ 3.82 .90 3.63 .82 4.26 .47 9.674* .000 
3. การบริหารงานบุคคล 4.02 .78 3.86 .91 4.46 .41 9.387* .000 
4. การบริหารงานทั่วไป 4.03 .66 3.82 .88 4.44 .44 10.328* .000 
                รวม 3.92 .76 3.76 .85 4.37 .40 10.754* .000 

* p < .05 
 
จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครองที่อายุ 36 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร มากกว่า ผู้ปกครองที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุ 30-35 ปี ตามล าดับ   

 

การบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับการศึกษา  

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป 
t  p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1 การบริหารงานวิชาการ 4.08 .83 4.04 .63 .284 .777 
2 การบริหารงานงบประมาณ 4.05 .81 3.96 .58 .650 .517 
3 การบริหารงานบุคคล 4.20 .82 4.24 .53 -.260 .795 
4 การบริหารงานทั่วไป 4.15 .77 4.25 .55 -.764 .446 

 รวม 4.12 .78 4.12 .52 -.010 .992 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
โรงเรียนได้ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ให้เกิดผลที่ยั่งยืนและส่งผลที่ดีต่อระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ และทักษะผู้น า เพ่ือน าความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเองเพ่ือให้
สถานศึกษามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
การบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการก าหนดงานด้านวิชาการให้
ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน มีการก ากับดูแลให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและจรรยาบรรณครู ใน
ด้านกิจการนักเรียนมีการจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มีการจัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 
มีการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนให้มากที่สุด และในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนมีการจัด
ประชุมผู้ปกครองประจ าทุกปี และในปัจจุบันผู้บริหารจะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากทั้งครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ปกครองยังสามารถเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในโรงเรียนใน
รูปแบบของสมาคมครูและผู้ปกครอง หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ในการวางแผนงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมากขึ้น 
จึงท าให้การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารมากกว่าสมัยก่อนที่ผู้บริหารไม่ได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคคลเหล่านี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์  ถือแก้ว(2558) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัย
พบว่าผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนและ ด้านวิชาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชชัย จิตรนันท์ (2560) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก จ าแนกตามระดับการศึกษา และอายุ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

2.1 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการวางแผนและจัดท านโยบาย  
การบริหารที่ชัดเจน ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ได้รับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเหมือนกัน โดยการประชาสัมพันธ์จะจัดท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ทุกครั้ง ท าให้ผู้ปกครองทั้งที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ    
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การบริหารงานของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชชัย จิตรนันท์ (2560) ที่ศึกษา    
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร ทองรอด (2559) ที่ศึกษาทรรศนะของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทรรศนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน อาจมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนในมุมมอง ประสบการณ์ การรับรู้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน อีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร     
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ หรือเวลาใดก็ตาม จึงท าให้ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ ถือแก้ว (2558) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธารทิพย์ ราชเพ็ชร (2562) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน    
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือที่จะให้นักเรียน

ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามศักยภาพ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน สนับสนุนเรื่อง    
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและเกิดความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ ชุมชน ผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งเสริมให้ครูใช้วัสดุ อุปกรณ์ภายใน
โรงเรียนที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่
ศึกษามา ให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และควรก ากับติดตามส่งเสริม
การใช้อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารรงเรียนของผู้บ ริหาร
โรงเรียน ที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน และประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ ซึ่งผู้วิจัย
ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ และผู้วิจัยขอมอบความดีในการศึกษาวิจัยนี้แด่ครอบครัวผู้ซึ่งให้ความสนับสนุนในทุกด้าน 
และก าลังใจจากมิตรแท้ทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบบสโนว์
บอลล์ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล ร่วมกับการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จาก
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ได้จากฐานข้อมูลเพจ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ และเพจจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ จ านวน 10 เพจ และกลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook 
จ านวน 5 กลุ่ม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา และ
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ที่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่
จะผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) แบบผู้บรรลุความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต (Actualizes) ในส่วนของ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด ในส่วนของการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 

1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารผ่าน และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไลน์ Official และสื่อสังคม
ออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน 

2.  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์, การตัดสินใจซื้อสินค้า 
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Abstract 

This study was to investigate lifestyle, social media exposure behavior and online 
product purchasing decision in Bangkok consumers. This study was of mixed type, with 
qualitative part being done by in-depth interview of 10 key informants who were Bangkok 
consumers by the method of selecting a sample of a snowball Sampling, while quantitative 
part was done by survey on Bangkok consumers aged over 20 years from selling online 
database page. Pages and online sales of 10 pages and groups on Facebook are 5 groups. 
Statistics used in the qualitative study were content analysis, and descriptive statistics such 
frequency, percentage, mean, and standard deviation for the quantitative study. Inferential 
statistics, such as one-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient, was used to test the 
hypothesis. It was found that from 400 Bangkok consumers who bought at least one thing a 
month through the social media, most had lifestyle as actualizers. Regarding social media 
exposure, Bangkok consumers had the highest exposure to, and decision to buy, product 
through Facebook such as Fanpages, or service of interest. Hypothesis test showed that: 

1. Bangkok consumers had varied lifestyles, exposure behavior to social media and 
decision to buy product through the product’s website, Facebook, Fanpage, Line and other 
social media. 

2. Overall social media exposure behavior was related with decision to buy product 
through the social network with statistical significance of 0.05. 
 
Keywords : Life Style, Social Media Exposure Behavior, Online Product Purchasing Decision 
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บทน า 
โลกของการสื่อสารในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาก ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า สังคมในปัจจุบันเป็นสังคม

โลกาภิวัตน์ เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน โดยที่มนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและ
รวดเร็วผ่านเทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสาร และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ซึ่ งเทคโนโลยีดังกล่าวถูกเรียก
และรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย ในปี 2560 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) หรือ ETDA (2561, ออนไลน์) พบว่า Gen Y (อายุ 17-36 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด 
เฉลี่ยที่ 7.12 ชั่วโมง/วัน ขณะที่ Gen X (อายุ 37-52 ปี) และ Gen Z (อายุน้อยกว่า 17 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 5.48 ชั่วโมง/วัน ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 53-71 ปี) ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 4.54 ชั่วโมง/วัน 
โดยกิจกรรมที่นิยมท าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย การค้นหาข้อมูล 
การรับส่งอีเมล์ การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ และการซื้อสินค้าออนไลน์  และพบว่า สินค้าและบริการที่คน
ไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วยสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ สินค้าด้านสุขภาพ
และความงาม อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ภายในบ้าน บริการสั่งอาหารออนไลน์ บริการเกี่ยวกับการเดินทางและ
ท่องเที่ยว เป็นต้น จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรม
การซื้อสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ของผู้บริโภคอย่างมาก ท าให้ปัจจุบันตลาดการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
มีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการแข่งขันกันทางธุรกิจ ท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ หันมาให้ความส าคัญกับช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาท าการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ไม่ใช้ทุกแบรนด์ที่จะประสบความส าเร็จ เช่น ไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันเรื่องของการตัดราคาจนผู้ประกอบการบางส่วนต้อง
ปิดกิจการ เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ผลก าไรลดน้อยลงได้ (วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558, หน้า 4)  

จากปัญหาในการท าการตลาดออนไลน์ที่พบ ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ในการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ และเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ 
โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลา และการใช้จ่ายเงินของบุ คคลรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตัว
สะท้อน กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลได้เป็นอย่างดี 
(สรินยา สงค์ประเสริฐ (2554, หน้า 15) ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา เรื่อง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (Life Style) กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
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การด าเนินชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการแผนการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการมากขึ้น 
อันจะน าไปสู่โอกาสที่ผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจซื้อได้เพ่ิมมากขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าถามการวิจัย 
 1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร 
 2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ อย่างไร 
 3. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ อย่างไร 

4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน      
 2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน       
 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการแผนการตลาดและการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสั่งคม
ออนไลน์ที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการมากขึ้น อันจะ
น าไปสู่โอกาสที่ผู้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจซื้อได้เพ่ิมมากขึ้นต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) 
Solomon (1996, p.25) ได้อธิบายรูปแบบการด าเนินชีวิตในเชิงผู้บริโภค ไว้ว่า รูปแบบการด าเนิน

ชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภค
สินค้าต่างๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน โดยจากการศึกษารูปแบบการด าเนิน
ชีวิต หรือ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ตามแนวคิดของณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2557, หน้า 11-14) พบว่า รูปแบบ
การด าเนินชีวิต แบ่งได้ 8 กลุ่ม ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์ในสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผู้บรรลุความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต / นักนวัตกรรม (Actualizes / Innovators) มีทรัพยากรสูง มี
นวัตกรรมสูง ประสบความส าเร็จในชีวิตสูง มีทรัพยากรให้ใช้มากมาย ทั้ง บ้าน รถยนต์ เครื่องอ านวยความ
สะดวก เงินทอง การสร้างและการรักษาภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับคนกลุ่มนี้ ชอบเปิดรับไอเดียใหม่ 
ๆ และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.  ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต / นักคิด (Fulfilled / Thinkers) มีทรัพยากรค่อนข้างสูง มีนวัตกรรม
ค่อนข้างสูง หวังจะได้รับค าชื่นชม ความเคารพจากคนรอบข้าง ส่งผลให้การเลือกสินค้า จะเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพดี แบรนด์เป็นที่รู้จักเพ่ือบ่งบอกสถานะทางสังคม ดังนั้นจึงมักมีพฤติกรรมในการใช้สินค้าหรือบริการ
โดยลอกเลียน หรือยึดแบบอย่างจากกลุ่มคนชั้นสูง ผู้มีชื่อเสียงต่าง ๆ  

3.  ผู้มุ่งความส าเร็จ (Achieves) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่ามีคุณภาพชั้นเลิศ และต้องการได้รับบริการที่ดี สนใจเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยให้
ประหยัดเวลาในชีวิตประจ าวัน 

4.  ผู้มุ่งไขว่คว้าหาประสบการณ์ (Experiencers) เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย หรืออายุไม่สูงมากนัก มีความตื่นตัว
มีความกระตือรือร้น เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเร็ว ตัดสินใจบริโภคสิ่งแปลกใหม่ ทันสมัย ที่มีความเป็นไปได้ 
แต่ต้องเร็วและดูดีดูทันสมัย ชอบการซื้อหาสิ่งที่ท าให้ดูดี สิ่งที่ทันสมัยใหม่สุด 

5.  ผู้เคร่งครัดความเชื่อ (Believers) มีทรัพยากรค่อนข้างต่ า ไม่ค่อยชอบ สิ่งแปลกใหม่หรือสนใจโลก
ภายนอก มีรายได้เพียงพอและ ทรัพยากรจ ากัด ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่บริโภคสินค้าจากคุณสมบัติการใช้งานไม่
วัตถุนิยม 

6.  ผู้ต่อสู้ชีวิต (Strivers) มีทรัพยากรค่อนข้างต่ า ชอบตามแฟชั่น เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาต่ า มีรายได้
ครัวเรือนต่ า คนกลุ่มนี้ต้องการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ และตัดสินใจใช้จ่ายเงิน
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจได้ง่ายตราบเท่าที่เงินในกระเป๋าจะเอ้ืออ านวย 

7.  ผู้เป็นนักผลิต (Makers) มีทรัพยากรค่อนข้างต่ า ชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและ
ประสบการณ์ของตนเอง ผ่านการท างาน มีค่านิยมการใช้ชีวิตแบบสมถะพอเพียง ไม่นิยมสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือย 
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ไม่นิยมการแสดงออกทางวัตถุนิยม ไม่นิยมซื้อสินค้าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเอามาท าอะไรไม่ได้
จริงในชีวิต 

8.  ผู้ต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด (Strugglers / Survivors) มีทรัพยากรต่ า คนกลุ่มนี้มุ่งเพียงแค่
ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ าสุด คนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนตลาดกลุ่มใหญ่ที่สุดส าหรับสินค้าและบริการ
กลุ่มใหญ่ท่ีสุด คนกลุ่มนี้จะมีความภักดีต่อตราสินค้าที่เขานิยมชมชอบ  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
Atkin (1973, p.17) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่ง

จะส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า โดยการเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างของมนุษย์ โดยความต้องการในการรับข่าวสารนั้นจะเพ่ิมมากขึ้น
บุคคลนั้นๆต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ โดยได้มีการอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร 
ซึ่ง ทอดด์ฮันท์ และ เบนต์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 2002, p.55) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล ได้แก่ 1. ทัศนคติและค่านิยม 2. เป้าหมาย (Goal) 3. ความสามารถ 
(Capability) 4. ท่าทางในการสื่อสาร (Communication Style) ลีลาในการสื่อสาร จากแนวความคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจะเห็นได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบการตัดสินใจของบุคคล ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารที่มาจากสื่อ ยิ่งท าให้บุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยบุคคลย่อมต้องการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อที่มากเพ่ิมยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะในเรื่องที่มีความสนใจ 
เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจากสื่อมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมด จึงท าให้เกิดกระบวนการ
เลือกรับข่าวสารขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในกิจกรรมต่าง ๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
Shull and others (1970, p.15) ได้ให้ค านิยามว่าการตัดสินใจ คือกระบวนการใช้ความคิดสติของ

มนุษย์ที่ผูกพันกับปรากฏการณ์อันเกิดจากบุคคลและสังคม การตัดสินใจมีพ้ืนฐานบนสมมติฐานของข้อเท็จจริง
ที่มีคุณค่า และครอบคลุมตัวเลือกที่ได้รับการเลือกสรรแล้วจากตัวเลือกอ่ืนๆตามความมุ่งหมายที่ต้องการ       
ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 17) กล่าวว่าปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคสรุปได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Influences) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายใน หรือเฉพาะตัวบุคคลและเป็น
ตัวกระตุ้นความต้องการจากภายในของผู้บริโภค ซึ่งจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการใช้บริการของ
บุคคลซึ่งปัจจัยภายในดังกล่าวจะประกอบด้วยการจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ 
(Learning) บุคลิกภาพ (Personality) และทัศนคติ (Attitude) 

2. ปัจจัยภายนอก (External Influences) เป็นปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านการตลาดได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดเช่นการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายฯลฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทท าให้ผู้บริโภคเกิด
พฤติกรรมในการใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Study) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท า
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 
1 ครั้งในรอบเดือนท่ีผ่านมา จ านวน 10 ท่าน ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งในรอบเดือนท่ีผ่านมา โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 

1.  วิธีด าเนินการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1  การรวบรวมข้อมูล  

1.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  ประชากร คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งใน
รอบเดือนที่ผ่านมา 

2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดที่แน่ชัด 
ดังนั้นจึงท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดย 
W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ ร้อยละ 95 ซึ่งพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม เท่ากับ 384 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง และท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

- เนื่องจากผู้วิจัยท างานในด้านของการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับ
เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ จ านวนมากกว่า 10 แบรนด์ จึงท าให้มีฐานข้อมูลของลูกค้าที่เข้า
มาซื้อสินค้าของแบรนด์นั้น ๆ ซึ่งผู้วิจัยน าฐานข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการโฆษณาแบบข้อความส่วนตัว (Inbox) 
ให้กับลูกค้าของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยตรง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการท า
แบบสอบถามจากลิงค์ (Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ส่งไปยังข้อความส่วนตัว ( Inbox) ของลูกค้าแต่ละ
คน โดยผู้วิจัยด าเนินการส่งลิงค์ข้อมูลให้กับกลุ่มลูกค้าในฐานข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 3,456 รายชื่อ มีการตอบรับ
กลับมา จ านวน 364 คน 

- น าลิงค์ (Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ไปโพสต์ลงในเพจ จ านวน 10 เพจ และ
กลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook จ านวน 5 กลุ่ม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับการตอบ
กลับ จ านวน 211 คน 

- น าข้อมูลที่ด้รับการตอบกลับจากทั้ง 2 ช่องทาง มาท าการเช็คความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของลูกค้า จ านวน 300 คน และข้อมูลที่ได้จากการโพสต์ลงในเพจ จ านวน 10 เพจ และกลุ่มต่าง ๆ 
ใน Facebook จ านวน 5 กลุ่ม จ านวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 
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1.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างจาก

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท าการน าไปทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ 
จากนั้นจึงน าไปทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งพบว่า แบบสอบถามทุกตอนมีค่าความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) มากกว่า 0.70 ทุกตอน จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง ไปสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 ) โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
จ านวนทั้งสิ้น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ
ค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยระดับ
คะแนนของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบ Likert scale 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระดับคะแนนของ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบ Likert scale 

1.1.3  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด จาก
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นคนที่เคยมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งในรอบเดือนท่ีผ่านมา 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

1.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถู กต้องของ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และด าเนินการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติดังนี ้

1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน (Variance) 
และน าเสนอข้อมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย สถิติ t-test / ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient  
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2.  วิธีด าเนินการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1  การรวบรวมข้อมูล  

2.1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นคนที่เคยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมา จ านวน 10 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการสร้าง
เครือข่ายข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยเริ่มท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นผู้รู้
จักของผู้วิจัย และมีความเต็มใจในการให้ข้อมูล 

2.  เมื่อได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ ผู้วิจัยจะท าการสอบถามความสมัคร
ใจในการให้ข้อมูล 

3.  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามหัวข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไว้ 
4.  เมื่อท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยขอความ

อนุเคราะห์ให้ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 แนะน าผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ 
5.  ด าเนินการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนที่ต้องการ คือ 10 ท่าน 

2.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างจากการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท าการน าไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ โดยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประเด็นค าถาม 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นค าถามท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ 
ประเด็นค าถามที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

จ านวน 5 ข้อ  
ประเด็นค าถามท่ี 3  แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 5 ข้อ 

2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีการประเมินค่า

ทัศนคติแบบง่าย (Simple Scale) น าเสนอในรูปแบบตารางเปรียบเทียบประกอบค าบรรยาย และวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1.  การศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาในการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก แบ่งออกเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 

คน โดยมีอายุระหว่าง 19 – 42 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่จะปรกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
รองลงมา คือ นักศึกษา และพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเพศชาย จะซื้อสินค้าประเภทของใช้ในบ้านผ่านสื่อออนไลน์
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มากที่สุด ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก จะซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นมากที่สุด  ในขณะที่ผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 200 คน และเพศหญิง จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30  
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด จ า รองลงมา คือ สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท – 20,000 บาท รองลงมา 
คือ 20,001 บาท – 25,000 บาท และพบว่า ส่วนใหญ่จะซื้อยา/อาหารเสริมผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 
รองลงมา คือ เครื่องส าอาง / ผลิตภัณฑ์ความงาม 

2.  การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็น

ผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) แบบผู้บรรลุความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต (Actualizes) มากที่สุด 
รองลงมา คือ ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต (Thinkers) และที่พบน้อยที่สุด คือ ผู้ต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด 
(Strugglers / Survivors) 

3.  การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการศึกษาในการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า สื่อออนไลน์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการ

เปิดรับมากที่สุด คือ เฟสบุค รองลงมา คือ อินสตาแกรม โดยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จะใช้เฟสบุคใน
ชีวิตประจ าวันมากที่สุด โดยใช้ติดตามข่าวสารและการซื้อสินค้า รองลงมา คือ ใช้ Instagram โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้ Instagram ในการอัพเดทข่าวสารของตนเอง และติดตามข่าวสารของศิลปิน ดาราที่ตนเองชื่นชอบ ในขณะ
ที่ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด รองลงมา คือ อินสตาแกรมของ
สินค้า หรือบริการที่สนใจ และไลน์ Official ของสินค้า หรือบริการที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
4.  การศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการศึกษาในการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยสื่อที่ใช้ในการซื้อสินค้ามากที่สุด คือ เฟสบุค และสินค้าส่วนใหญ่
ที่ซื้อผ่านสื่อออนไลน์ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ เครื่องส าอาง สาเหตุที่ผู้ให้ข้อมูลหลั กตัดสินใจ
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ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ คือ มีความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย  ในขณะ
ที่ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่ 

1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่าน และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไลน์ Official และ
สื่อสังคมออนไลน์โดยรวมแตกต่างกั 

2.  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
การทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

จ านวน 
ค่าสหสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม 
(r) 

P 

เว็บไซต ์ 400 -0.021  0.672 
เฟสบุค แฟนเพจ 400 0.555** (สัมพนัธ์ปานกลาง) 0.000 

อินสตาแกรม 400 0.122* (สัมพันธต์่ า) 0.015 
ทวิตเตอร ์ 400 0.067 0.183 

ไลน์ Official 400 0.017 0.739 
โดยรวม 400 0.538** (สัมพนัธ์ปานกลาง) 0.000 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 
1.  ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม

การซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) แบบผู้บรรลุความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต (Actualizes) มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว
เป็นกลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อสูง จึงมีก าลังในการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ เพ่ือแสดงออกในด้าน
ของรสนิยมของตนเอง จึงจ าเป็นต้องอัพเดทข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2557, หน้า 11-14) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อ วิถีชีวิต พฤติกรรมการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์ใน
สังคม ซึ่งบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มบรรลุความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต / นักนวัตกรรม (Actualizes / Innovators) นั้น 
จะเป็นกลุ่มคนที่มีทรัพยากรสูง มีนวัตกรรมสูง ประสบความส าเร็จในชีวิตสูง มีปรัชญาในการด าเนินชีวิต 
ตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิต มีทรัพยากรให้ใช้มากมาย ทั้ง บ้าน รถยนต์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
เงินทอง การสร้างและการรักษาภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับคนกลุ่มนี้ แต่ภาพลักษณ์นี้ไม่ใช่เพ่ือการ
แสดงออกถึงอ านาจและสถานภาพ แต่เป็นการแสดงออกถึงรสนิยมขั้นสูงที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างดีในชน
ชั้นสูง คนกลุ่มนี้มีความเป็นอิสระและมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน คนกลุ่มนี้เปิดรับไอเดียใหม่ ๆ และ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากกว่ากลุ่มคนที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอ่ืน ๆ 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจ
ของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสื่อเฟสบุค แฟนเพจ เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยม และมีผู้ใช้งานจ านวนมาก โดยสื่อเฟสบุคเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอได้ทั้งข้อมูลกิจกรรมของตนเอง การ
ติดตามข่าวสารของเพ่ือน ๆ การติดตามข่าวสาร เหตุบ้านการเมือง รวมถึงมีการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง 
ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด  ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับข้อมูลของ We Are Social ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing 
Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก (2562) พบว่า จากจ านวนคนไทยทั้งสิ้น 
65,479,453 คน เป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงถึง 51 ล้านคน โดย Facebook ยังคงเป็น Social Media ยอด
นิยมอันดับ 1 ของคนไทย ส่วนอันดับ 2 คือ “YouTube อันดับ คือ 3 LINE อันดับ คือ 4 Facebook 
Messenger และอันดับ 5 คือ Instagram โดยในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า 71% ค้นหาข้อมูลสินค้า-บริการก่อนตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ 70% เข้าไปดูร้านค้าออนไลน์ 
นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัมพร แซ่โซว ที่ท าการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการ
ใช้ Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า การวิเคราะห์แนวโน้มในการซื้อสินค้า พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้ามากที่สุด อกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้องกับผล
การศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จะใช้เฟสบุคในชีวิตประจ าวันมาก
ที่สุด โดยใช้ติดตามข่าสารและการซื้อสินค้า 
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3.  ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสื่อเฟสบุคเป็นสื่อที่มีคนนิยมในการใช้งานมาก
ที่สุด และเป็นสื่อที่มีความครบถ้วนในการน าเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
สินค้าและบริการเพ่ิมเติมได้จากผู้ขายตลอดเวลา ซึ่งท าให้มีความสะดวกในการซื้อสินค้ามากกว่าสื่อสังคม
ออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสินค้า หรือบริการที่สนใจมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ เอม โอภา (2552, หน้า 23 -26) ที่กล่าวไว้ว่า เฟสบุคเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของผู้คน
ในปัจุบัน เพราะไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มเพ่ือน แต่ยังเป็นช่องทางในการซื้อ
ขายสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับข้อมูลของ We Are Social ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลก (2562) ที่กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้ในการค้นหา และซื้อสินค้า
มากที่สุด คือ เฟสบุค แฟนเพจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
(2561) ที่ระบุว่า Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ท ารายได้ E-Commerce ในไทยให้เติบโตขึ้นตลอดทุกปี 
คาดว่าในปี 2562 จะมีมูลค่าสูงถึง 1.8 พันล้านบาท  

4.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารผ่าน และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไลน์ Official และสื่อสังคม
ออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน จะมีรูปแบบในการ
ใช้ชีวิต กิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน จึงท าให้มีการเปิดรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไลน์ Official 
และสื่อสังคมออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน เพราะสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภทก็มีรูปแบบของการน าเสนอ
เนื้อหาข่าวสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Solomon (1996, 
p.25) ที่กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตในเชิงผู้บริโภค ไว้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถ
อธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่างๆ ซึ่งบุคคลมักจะ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน ใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อของที่คล้ายกัน ดังนั้น
นับเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์ หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและความต้องการ
ของกลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของของณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2557 , หน้า 11-
14) ที่ได้อธิบายรูปแบบการด าเนินชีวิต แบ่งได้ 8 กลุ่ม ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต 
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์ในสังคม เช่น ผู้บรรลุ
ความส าเร็จขั้นสูงในชีวิต / นักนวัตกรรม (Actualizes / Innovators) มีทรัพยากรสูง มีนวัตกรรมสูง ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตสูง มีปรัชญาในการด าเนินชีวิต ตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิต มีทรัพยากรให้ใช้
มากมาย ทั้ง บ้าน รถยนต์ เครื่องอ านวยความสะดวก เงินทอง การสร้างและการรักษาภาพลักษณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญมากส าหรับคนกลุ่มนี้ แต่ภาพลักษณ์นี้ไม่ใช่เพ่ือการแสดงออกถึงอ านาจและสถานภาพ แต่เป็นการ
แสดงออกถึงรสนิยมขั้นสูงที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างดีในชนชั้นสูง คนกลุ่มนี้มีความเป็นอิสระและมี
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน คนกลุ่มนี้เปิดรับไอเดียใหม่ ๆ และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การใช้ชีวิตของ
พวกเขาถูกก าหนดโดยความหลากหลายความแปลกใหม่ความเลิศหรู ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้บรรลุความส าเร็จ
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ขั้นสูงในชีวิต จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คมากกว่าผู้ต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ www.eMarketer.com (ออนไลน์, 2009 - 2012) ที่รายงานว่า ผู้ใช้งาน Facebook ที่มี
จ านวนสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 18 – 24 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ส าคัญกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรม
เร็ว (Early Adopter) เป็นชนชั้นปัญญาชน และเป็นผู้ก่อตั้งกระแสต่างๆ (Trend Setter) ในสังคม 
นอกจากนั้นยังพบว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของกังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2559) ที่
ท าการศึกษา เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและ บริการ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตาม
กระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรูปแบบการใช้สื่อ
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.001 และพบว่า กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตาม
กระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความตั้งใจซื้อสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยพบว่า กลุ่มคนที่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน จะมีรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ที่พบเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าว คือ เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์โดยรวมมากขึ้น จะท าให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการเปิดรับข่าวสารเป็นพฤติกรรมที่ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสินค้า หรือ
บริการต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการเปิดรับข่าวสารมาก ทั้งคุณสมบัติ คุณประโยชน์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
ก็ย่อมท าให้เกิดความสนใจ และมีการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในที่สุด ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพัชนี เชยจรรยา (2560, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ทาง สื่ อ
สังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข่าวสารทาง Instagram Line Shopee TH และ 
Kaidee.com มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง สื่อสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุณยาพร วุฒิธรรมคุณ (2559, บทคัดย่อ) ท าการศึกษา เรื่อง การรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับ
การตัดสินใจเลือกร้านอาหารส าหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลการรีวิวร้านอาหารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารส าหรับการรับประทาน
อาหารนอกบ้าน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
1.1  ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ ธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นรูปแบบ

ธุรกิจที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะสามารถท าก าไร และขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมในการ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนของประเทศไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้การท าธุรกิจออนไลน์
ที่จะประสบความส าเร็จ ก็ต้องมีกลยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
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1.2  ในการก้าวเข้าสู่การท าธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ
นอกจากคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าแล้ว สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้างหน้าร้านให้พร้อมจ าหน่ายแก่
ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยหน้าร้านในที่นี้ หมายถึงเว็บไซต์ ดังนั้นการที่จะท าธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ผู้ประกอบการควรเริ่มจากหารมีหน้าร้านเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ โดยมีกรลงรายละเอียดแนะน า
สินค้า ราคา สาธิตการใช้งานให้ครบถ้วนทั้งรูปภาพค าบรรยาย และวิดีโอแนะน า 

1.3  ในการด าเนินธุรกิจนั้นไม่ได้มีเพียงแต่เว็บไซต์ที่ใช้เป็นช่องทางในการซื้อขาสินค้าได้ โดย
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นหน้าร้านในการ
จ าหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ทั่วประเทศ แต่การท าธุรกิจผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ สิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ คือ การตอบค าถามข้อสงสัยของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
เพ่อให้ผั้บริโภคเกิความประทับใจ ได้ความรู้ เชื่อใจ และตัดสินใจซื้อสินค้าได้ในที่สุด 

1.4  ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบการควรมีการน าเสนอ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ เฟสบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และไลน์ เพ่ือ
สร้างความหลายกหลายในการน าเสนอข้อมูลสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจออนไลน์ โดยท าการศึกษากับ

ผู้ประกอบการหรือผู้บริการองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวการการจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือให้ได้แนวทางในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่อไป 

2.2  ในการศึกษาครั้งต้อปควรมีการศึกษาในตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจ
ในการซื้อสินคา้ผ่านวื่อออนไลน์ การยอมรับประโยชน์ของสื่อออนไลน์เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิจัยดังนี้ (1) ระบบหมุนเวียนเลือด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.43  (2) ระบบหายใจ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.96  (3) ระบบขับถ่าย นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.78  (4) ระบบประสาท นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.05  และ (5) การประยุกต์
หลายระบบในร่างกายมนุษย์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.53 โดยคะแนนความสามารถในการคิดเชิง
ระบบของนักเรียนในทุกหัวข้อจัดอยู่ในระดับพื้นฐาน  

 
ค าส าคัญ : การคิดเชิงระบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 5E ผังกราฟิกเชื่อมโยงความคิด ระบบร่างกายมนุษย์ 
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Abstract 

This purpose of this study was to analyze lower secondary school students’ systems 
thinking abilities in human biological systems. Twenty five eighth graders were selected 
purposely. Measurement tools include a systems thinking evaluation form. The data were 
analyzed using arithmetic mean, means percentage, and standard deviation. The results 
were as follows: (1) Regarding the human circulatory system topic, the students had the 
mean score percentage of 66.43; (2) Regarding the human respiratory system, the students 
had an had the mean score percentage of 38.96; (3) Regarding the human digestive system, 
the students had the mean score percentage of 32.78; (4) Regarding the human nervous 
system had the mean score percentage of 25.05; (5) Regarding the entire systems of the 
human body, the students had the mean score percentage of 62.53. The system thinking 
ability of students on all topics is at a basic level. 

 
Keywords : Systems thinking, 5E learning cycle, Concept-linking graphic organization, Human 
biological systems 
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บทน า 
การคิดเชิงระบบเป็นการคิดแบบองค์รวม (Senge, 1990) ที่นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ภายในระบบที่มีความซับซ้อน (Evagorou et al., 2009) ตลอดจนสร้างกรอบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ (Raved & Yarden, 2014) นักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
เชิงระบบจึงสามารถมองภาพรวมและเข้าใจโครงสร้างของปัญหาที่มีความซับซ้อน และน าไปสู่การตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Hogan, 2000) โดยการคิดเชิงระบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความสามารถในการระบุองค์ประกอบ การระบุความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง การระบุความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการ และการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ (Raved & Yarden, 2014) การวัดและประเมินการคิดเชิงระบบ
สามารถท าได้หลายวิธี โดยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ การมอบหมายให้นักเรียนสร้างผัง
มโนทัศน์ที่เป็นตัวแทนการคิดของนักเรียน และวิเคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงระบบจากผังโนทัศน์ 
(Assaraf & Orion, 2005; Assaraf et al., 2013; Raved & Yarden, 2014) โดยใช้แบบประเมินการคิดเชิง
ระบบ ซึ่งสามารถประเมินการคิดเชิงระบบของนักเรียนได้ครบทุกองค์ประกอบ (Raved & Yarden, 2014; 
อิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์,  2559) เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ 
มากมาย ซึ่งท าหน้าที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ภายในแต่ละระบบก็ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิด ซึ่งมี
หน้าที่ทีเ่ฉพาะ ท างานร่วมกันและส่งผลต่อการท างานของระบบร่างกายในภาพรวม ดังนั้นการคิดเชิงระบบจึง
สัมพันธ์กับการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ (ชนาธิป โหตรภวานนท์, 2559; อิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์,  2559) 
และน ามาสู่เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
เชิงระบบของนักเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การคิดเชิงระบบ หรือ Systems thinking ในภาษาอังกฤษนั้น เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจ
ระบบที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในระบบ ตลอดจน
สามารถสร้างกรอบปฏิสัมพันธ์ภายในระบบได้ (Assaraf & Orion, 2005; Assaraf et al., 2013; Raved & 
Yarden, 2014) การคิดเชิงระบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การระบุองค์ประกอบของระบบ  
การระบุความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง การระบุความสัมพันธ์เชิงกระบวนการ และการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบ (Raved & Yarden, 2014) การวัดและประเมินการคิดเชิงระบบโดยวิเคราะห์การคิดเชิงระบบจาก 
ผังมโนทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้นสามารถประเมินการคิดเชิงระบบของนักเรียนได้ครบทุกองค์ประกอบ โดย 
ผังมโนทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้นนี้เปรียบเสมือนตัวแทนความคิดของนักเรียนที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงและ
จัดระบบความสัมพันธ์ ท าให้สามารถเข้าใจการคิดของนักเรียนที่เป็นนามธรรมได้ (Assaraf & Orion, 2005; 
Assaraf et al., 2013; Rave & Yarden, 2014) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ
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ประเมินการคิดเชิงระบบ พบว่า Novak และ Gowin (1984) ได้เสนอแนวทางการให้คะแนนผังมโนทัศน์โดย
พิจารณาจากประโยคความเรียงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ถูกต้อง การจัดล าดับมโนทัศน์ในผัง 
มโนทัศน์ การเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ที่สมเหตุสมผลและการยกตัวอย่างของมโนทัศน์ (Novak & Gowin, 
1984) สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผังมโนทัศน์ของ Assaraf และคณะ (2013) ที่วิเคราะห์เนื้อหาการเชื่อมโยง
มโนทัศน์ออกมาเป็นประโยค ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาและตีความของผู้ตรวจ (Assaraf et al., 2013) 
นอกจากนี้ Raved และ Yarden (2014) ได้พิจารณารูปแบบการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ที่นักเรียนสร้างขึ้นและ
จ าแนกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบคู่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนน้อยที่สุด (2) รูปแบบแตกกิ่งที่ซับซ้อนเพ่ิม
มากขึ้น โดยมีมโนทัศน์หลักท่ีเชื่อมดยงไปยังมโนทัศน์อื่น ๆ (3) รูปแบบห่วงโซ่สัมพันธ์กับรูปแบบแตกกิ่ง โดยมี 
2-3 มโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และ (4) รูปแบบตาข่ายแสดงการแตกกิ่งเชื่อมโยงกันของมโนทัศน์ซึ่ง
ซับซ้อนมากที่สุด และแสดงถึงความเข้าใจในระบบอย่างลึกซึ้ง มีลักษณะคล้ายกับแบบแตกกิ่ง แต่มีมโนทัศน์ที่
เป็นจุดศูนย์กลางมากกว่า 1 มโนทัศน์ (Raved & Yarden, 2014) และอิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์ (2559) ได้น า
องค์ประกอบการคิดเชิงระบบตามแนวคิดของ Raved และ Yarden ไปพัฒนาแบบประเมินการคิดเชิงระบบที่
น าไปใช้ในการตรวจและให้คะแนนผังมโนทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้น เพ่ือประเมินระดับความสามารถในการคิด
เชิงระบบภายหลังการจัดการเรียนรู้ โดยแบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผังมโนทัศน์การคิดเชิง
ระบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ (2) เกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย
พิจารณาการระบุมโนทัศน์ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ และรูปแบบการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ที่ต้อง
อาศัยการพิจารณาและตีความของผู้ตรวจในการให้คะแนน  

นิยามศัพท์เฉพาะ  
การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจและตีความระบบ

ที่ความซับซ้อน โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. การระบุองค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบ หมายถึง การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของระบบในแต่ละระดับการจัดองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 
2. การระบุความสัมพันธ์พ้ืนฐานหรือความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างองค์ประกอบในระบบ 

หมายถึง การวิเคราะห์และความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ที่เป็นโครงสร้างภายในระบบ โดยการระบุค าหรือวลี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 

3. การระบุความสัมพันธ์เชิงกระบวนการระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ หมายถึ ง การท าความ
เข้าใจและแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในระบบ โดยการระบุค าหรือวลีแสดงการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

4. การจัดล าดับองค์ประกอบและสร้างกรอบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบการจัดล าดับมโนทัศน์ที่เป็น
องค์ประกอบภายในระบบและแสดงการเชื่อมโยงอย่างมีความหมาย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย 

2 ส่วน ได้แก่ (1) ผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบแต่ละหัวข้อในเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือ
ตอบค าถามส าคัญของการเข้าใจระบบนั้น ๆ และเพ่ือเป็นตัวก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ (2) เกณฑ์ 
การให้คะแนนจ าแนกตามองค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ ซึ่งแบบประเมินการคิดเชิงระบบนี้ผ่าน 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยา  ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องผ่านเกณฑ์ (IOC = 0.75-1.00) เครื่องมือมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 

 
ตารางท่ี 1  ค าถามส าคัญหรือสถานการณ์ปัญหาในการสร้างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ 

หัวข้อ ค าถามส าคัญหรือสถานการณ์ปัญหา 
ระบบหมุนเวียนเลือด ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการอย่างรุนแรงและไม่สามารถรับประทานอาหารทาง

ปากได้ แพทย์จึงให้สารอาหารผ่านทางหลอดเลือดเวนบริเวณแขน จงอธิบายว่า
สารอาหารที่ถูกฉีดเข้าสู่หลอดเลือดเวนบริเวณแขนจะถูกล าเลียงไปยังส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายได้อย่างไร 

ระบบหายใจ จากสถานการณ์ฝุ่นควันในปัจจุบัน การหายใจน าฝุ่นละอองเข้าสู่ปอด ฝุ่นที่เข้า
ไปจับและเกิดการสะสมอยู่ภายในปอด จะส่งผลต่อกระบวนการหายใจหรือไม่ 
อย่างไร 

ระบบขับถ่าย เพราะเหตุใดเมื่อสภาพอากาศหนาวหรือในที่อากาศเย็นคนเราจะปัสสาวะบ่อย
กว่าปกต ิ

ระบบประสาท เมื่อเราได้กลิ่นอาหารในช่วงเวลาใกล้พักกลางวันแล้วก็รู้สึกหิวในทันที กลิ่นของ
อาหารท าให้เกิดความรู้สึกหิวได้อย่างไร 

การประยุกต์รวมทุกระบบ
ในร่างกายมนุษย ์

การดื่มแอลกฮอล์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไร เพราะเหตุใดจึง
รู้สึกมึนเมาและปัสสาวะบ่อย  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวมรวบข้อมูล โดยผู้วิจัยแนะน าการสร้างผังมโนทัศน์การคิดเชิง

ระบบให้กับนักเรียนก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่อง ระบบร่างกาย เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจหลักการใน 
การเขียนผังมโนทัศน์และองค์ประกอบของผังมโนทัศน์จากหัวข้อที่นักเรียนคุ้นเคย เช่น สมาชิกในครอบครัว 
หรือ ส่วนประกอบของเซลล์ เป็นต้น เมื่อผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหัวข้อแล้ว จึงใช้ค าถาม
ส าคัญหรือก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไป และมอบหมายให้นักเรียนสร้าง
ผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบเป็นรายบุคคล เพ่ือตอบค าถามส าคัญหรืออธิบายสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด และ
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ไดม้อบหมายให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบที่ประยุกต์
เนื้อหาจากทุกระบบในตอนสุดท้าย  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียน 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบ

ร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบ 

หัวข้อ คะแนนเตม็ 
ค่าสถิต ิ

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ระบบหมุนเวยีนเลือด 23 15.28 66.43 6.04 
2. ระบบหายใจ 27 10.52 38.96 1.67 
3. ระบบขับถ่าย 18 5.72 31.78 3.10 
4. ระบบประสาท 19 4.76 25.05 3.54 
5. การประยุกต์รวมทุกระบบในร่างกายมนุษย ์ 30 18.76 62.50 4.20 

 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบจ าแนกตามองค์ประกอบในการคิดเชิง
ระบบ 

องค์ประกอบของ 
การคิดเชิงระบบ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ระบบ

หมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท 

ประยุกตร์วม 
ทุกระบบ 

1. การระบุมโนทัศน์ท่ีเป็น
องค์ประกอบ 

75.6 42 44 37.71 61.54 

2. การระบุความสัมพันธ์พื้นฐาน 57 46 0 0 73.33 
3. การระบุความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการ 

80 9.14 21.33 20.8 26 

4. การจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ 58 73 31 28 79 
รวม 66.43 38.96 31.78 25.05 62.50 

 
จากคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนข้างต้น พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการคิดเชิงระบบในหัวข้อระบบหมุนเวียนเลือดสูงที่สุด รองลงมาคือ การประยุกต์รวมทุก
ระบบในร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบประสาท ตามล าดับ โดยความสามารถในการคิด
เชิงระบบของนักเรียนในทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 75 ซึ่งจัดอยู่ในระดับพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์
การให้คะแนนผังมโนทัศน์ของ Novak และ Gowin (1984) และแนวทางการประเมินการคิดเชิงระบบของ 
Raved และ Yarden (2014) เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักรียนจ าแนกตาม
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1952 

องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ พบว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการระบุองค์ประกอบ กล่าวคือ
สามารถระบุมโนทัศน์โครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของระบบร่างกายได้ โดยมโนทัศน์โครงสร้างของระบบที่
นักเรียนสามารถระบุได้ทั้งหมดอยู่ในระดับอวัยวะ หรือโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เช่น หัวใจ หลอดเลือด จมูก ปอด สมอง เส้นประสาท เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถระบุมโนทัศน์โครงสร้างใน
ขนาดเซลล์ เช่น เซลล์ประสาท หรือ หน่วยไตได้ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่าง
โครงสร้างในหัวข้อระบบหมุนเวียนเลือดโดยแสดงส่วนประกอบของหัวใจและทิศทางการไหลเวียนของเลือด  
ส่วนประกอบของทางเดินหายใจในหัวข้อระบบหายใจ และน ามาประกอบเข้าด้วยกันในหัวข้อการประยุกต์รวม
ทุกระบบในร่างกายมนุษย์ แต่ไม่มีความสามารถในการระบุความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในหัวข้อระบบขับถ่ายที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไตกับหน่วยไต และระบบประสาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทรับกลิ่น
ในจมูกและเซลล์ประสาทในสมอง ในขณะที่นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการระบุความสัมพันธ์เชิง
กระบวนการที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตที่เกิดขึ้นภายในระบบ เช่น การสะสมของปริมาณฝุ่นละอองที่
เพ่ิมมากข้ึนในถุงลม การเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ าในเลือดท่ีส่งผลต่อการขับปัสสาวะ เป็นต้น และในการจัดกรอบ
ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนพบกรอบปฏิสัมพันธ์ทั้ง 4 แบบ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์แบบตา
ข่ายและห่วงโซ่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ซับซ้อน ดังภาพที่ 1-5 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ที่นักเรียนสร้างขึ้น 
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1953 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบหายใจ ที่นักเรียนสร้างข้ึน 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบขับถ่าย ที่นักเรียนสร้างข้ึน 
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1954 

    
ภาพที่ 4 ตัวอย่างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบประสาท ที่นักเรียนสร้างข้ึน 

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบในหัวข้อการประยุกต์รวมเนื้อหาจากระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่

นักเรียนสร้างขึ้น 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนทั้ง 5 แผนผัง 

พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ โดยเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการคิดเชิงรบบ 
นักเรียนสามารถระบุมโนทัศน์โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของระบบได้ โดยเป็นมโนทัศน์ในระดับอวัยวะ
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1955 

ทั้งหมด แต่ไม่สามารถระบุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ในระดับเซลล์ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Assaraf และคณะ (2013) ที่พบว่านักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงระบบที่อยู่ในระดับ
ของการระบุองค์ประกอบเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
(Assaraf et al., 2013) นอกจากนี้เนื้อหาเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ในบทเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการระดับในเซลล์ แต่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เป็นองค์ประกอบหลักและการท างานร่วมกันของแต่ละอวัยวะภายในระบบ 
เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของอวัยวะแต่ละชนิดที่มีผลต่อร่างกายและการด ารงชีวิต  
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ส่งผลให้นักเรียนยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์กับอวัยวะ และระบบอวัยวะในร่างกายได้ การจัดการเรียนรู้ของครูก็มีผลต่อการคิด
เชิงระบบของนักเรียน (ค านึง เลื่อนแก้ว, 2556) เป็นไปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่ยังไม่เชื่อมโยง
ระหว่างมโนทัศน์ระดับอวัยวะและมโนทัศน์ระดับเซลล์อย่างชัดเจน ผู้วิจัยไม่ได้เน้นย้ าในมโนทัศน์ระดับเซลล์ 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถระบุความสัมพันธ์พ้ืนฐานหรือความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในหัวข้อระบบขับถ่ายและ
ระบบประสาท นักเรียนจึงไม่สามารถระบุมโนทัศน์ระดับเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของระบบ และส่งผลให้ 
การระบุความสัมพันธ์ในส่วนนี้หายไป อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถระบุความสัมพันธ์เชิงกระบวนการของทุก
ระบบได้  นั่นคือนักเรียนสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระบบ แต่มีบางระบบที่นักเรียนยังไม่
สามารถอธิบายได้ว่ากลไกหรือกระบวนการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในระบบนั้นส่งผลต่อระบบอ่ืนอย่างไร และพบ
การจัดกรอบปฏิสัมพันธ์ทั้ง 4 รูปแบบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบตาข่ายและห่วงโซ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถในการระบุองค์ประกอบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ของนักเรียน (Raved & 
Yarden, 2014) โดยนักเรียนที่สามารถระบุองค์ประกอบได้บางส่วนและระบุความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ระหว่าง
คู่ของมโนทัศน์ แต่ไม่มีการเชื่อมโยงข้ามคู่ของมโนทัศน์จะมีการจัดกรอบปฏิสัมพันธ์แบบคู่ ซึ่งมีความซับซ้อน
น้อยและสามารถแปลการเชื่อมโยงภายในผังมโนทัศน์เป็นประโยคจะแสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอย่างง่าย 
ในขณะที่นักเรียนที่สามารถระบุองค์ประกอบของระบบได้จ านวนมากและระบุความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
มโนทัศน์ได้ซับซ้อนขึ้น จะมีการสร้างกรอบปฏิสัมพันธ์แบบแตกกิ่ง ห่วงโซ่ และตาข่าย ตามล าดับ ซึ่งเมื่อแปล
การเชื่อมโยงภายในผังมโนทัศน์เป็นประโยคแสดงความสัมพันธ์จะสามารถอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบและตอบค าถามส าคัญได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
ครูควรเลือกใช้ค าถามหรือก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ

นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักถึงแนวทางการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้ง
ค าถามในหัวข้อการประยุกต์รวมเนื้อหาจากหลายระบบในร่างกายควรเชื่อมโยงกับค าถามในแต่ละระบบ  
เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละระบบในร่างกายได ้

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในระหว่างการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงระบบจากผังมโนทัศน์ที่นักเรียน
สร้างขึ้นยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากบางครั้งนักเรียนที่ทราบค าตอบของค าถามส าคัญเพียงแต่ไม่สามารถสื่อสาร
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1956 

ออกมาในรูปของผังมโนทัศน์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ ท าให้ผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบที่นักเรียน
สร้างขึ้นอาจจะไม่เป็นตัวแทนการคิดของนักเรียนที่แท้จริง การท าการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ใช้
เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud) หลังจากที่นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์การคิดเชิงระบบแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผังมโนทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้นนั้นตรงกับความเข้าใจของนักเรียนอย่างแท้จริงหรือไม่ หรืออาจมี
การเขียนบรรยายอธิบายผังมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 2) เปรียบเทียบความสามารถใน
การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นโดยมี
รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบวัดความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิทยาศาสตร์ และ 2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติที (t-
test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมของความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับดี 2) คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ, การเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 
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Abstract 

The purpose of this research were to 1) examine science communication writing 
abilities of students after using inquiry instructions and collaborative writing and 2) compare 
the science communication writing abilities of students between before and after learned 
through inquiry instructions and collaborative writing. The research group was eleventh-grade 
students from a large secondary school in Bangkok. The design of this pre-experimental 
research was a one-group pretest-posttest design. The data of the students' science 
communication writing was collected before and after the instruction. The research 
instruments were 1) science communication writing test and 2) science communication 
writing evaluation forms. The collected data were analyzed by arithmetic mean, mean 
percentage score, standard deviation, and t-test. The research findings were as follows: 1) 
the written science communication abilities mean post test score of students was rated at 
good level. 2) the written science communication abilities mean posttest score of students 
was significantly higher than the mean pretest score (p=0.05) 
 
Keywords : written science communication, inquiry instruction, collaborative writing 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1960 

บทน า 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ผู้เรียน

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญคือทักษะการสื่อสาร (Partnership for 
21st century Learning, 2017) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเป็น
เป้าหมายทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญในหลายประเทศ (Kulgemeyer and Scheker, 2013) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) (2556) ได้ก าหนดเป้าหมายการจัด 
การเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีจุดเน้นในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 
เนื่องจากเป็นการแสดงความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการน าแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จาก
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ไปสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเป็น
รูปแบบของการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน (Dennison, 2010) เพราะเป็นการสื่อสารความรู้ 
ความคิด ทัศนคติเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นสื่อกลางที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง (อรทัย ลีลาพจนาพร, 
2552; รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 2557) ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557) ระบุไว้ว่า การเขียนเป็นการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ไปยังผู้รับสาร ซึ่งการเขียนเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารข่าวสารทางวิทยาศาสตร์หรือสื่อมวลชนมักไม่ได้อยู่ใน  
แวดวงวิทยาศาสตร์หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่มากพอท าให้การสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาจถูก
ถ่ายทอดไปไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด จึง เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์
หรือผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเองให้ถูกต้อง 
(American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2018) และจากผลการวิจัยของ 
ธนกร อรรจนาวัฒน์ (2558) ที่พัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่า ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ โดยผู้ เรียนขาดความแม่นย าด้านเนื้อหา ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ขาดการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการใช้ค า และไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการเขียนจึงมีความส าคัญจ าเป็นที่ควรพัฒนาให้แก่นักเรียน 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวทางและกระบวนการพัฒนาความสามารถจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้เรียนได้ 
(Kulgemeyer, 2018) นอกจากนี้พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาการทักษะการเขียนสื่อสาร ได้แก่ 
กิจกรรมการฝึกเขียนสรุปความ การเขียนบทความ การเขียนร่วมกันและการตรวจทานผลงานโดยเพ่ือน (peer 
review) ซึ่งจะช่วยสะท้อนข้อบกพร่องของงาน และเพ่ิมทักษะในการเขียนของทั้งผู้วิจารณ์และผู้รับค าแนะน า 
(Partnership for 21st century Learning, 2017)   

เมื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์
ข้างต้นพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง Storch (2005) ระบุว่าการเขียน
แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Writing) เป็นการเขียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยน
ความเห็น ร่วมกันเขียน และแก้ไขงานด้วยกัน เพื่อช่วยลดความกังวลและเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงาน ในขณะ
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ที่ Hansen and Lui (2005) ระบุว่าการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังรายคู่และการแก้ไขงานร่วมกันจะน าไปสู่
ผลงานที่มีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ Mulligan and Garofalo (2011) ได้เสนอรายละเอียดของการเขียน
แบบร่วมมือรวมพลังว่าผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้เขียนงานเป็นรายคู่ โดยมีการวางแผนการท างานร่วมกัน 
เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการสลับบทบาทการเขียนและการปรับปรุงแก้ไขงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนแนวคิด ได้มีโอกาสเขียนงานบ่อยครั้ง และได้ฝึกการทบทวนและตรวจทานงานเขียนด้วยตนเอง 
รวมทั้งได้รับค าแนะน าจากครูผู้สอนเพื่อน ามาปรับปรุงผลงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น   

การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากความสามารถหรือทักษะการเขียน
สื่อสารแล้ว สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นย าในเนื้อหาที่จะสื่อสาร การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติอย่างหลากหลาย นักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้วงจร
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน พบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และความเข้าใจต่อค าศัพท์ทาง
ชีววิทยา (ศุจิกา จาตุรนต์พงศา, 2557; จรรยารักษ์ กุลพ่วง และคณะ, 2559) นอกจากนี้ Jensen (2008) ที่ได้
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่าช่วยพัฒนาความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ความมั่นใจในตนเอง และเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน  

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาผ่าน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และได้รับองค์ความรู้ที่ เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตามความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องใช้ทักษะการเขียน 
ประสบการณ์ทางภาษาที่ซับซ้อน และการฝึกปฏิบัติเขียนจริงบ่อยครั้ง แต่จากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยที่
ผ่านมายังไม่พบการน าแนวคิด รูปแบบหรือวิธีการสอนเขียนมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
หรือรายวิชาชีววิทยา ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังมาประยุกต์ร่วมกับ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ต่อไป    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง  
 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1) หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังนักเรียนจะมี
ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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 2) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังจะมี
คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
   1.1 ความหมายและความส าคัญของการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
   การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่ผู้ส่งสารสามารถ

ถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ วิธีการ หรือความจริงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไปยังผู้รับสารผ่านการเขียน  
(ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2557) โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับประชาชนผ่านทางบทความ
วิทยาศาสตร์ หรือข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเป็นทักษะที่นักวิทยาศาสตร์ควรมีเพ่ือสื่อสารความรู้        
ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณชน (อรทัย ลีลาพจนาพร, 
2552; รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 2557) การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านผลงานการเขียนได้อย่างถูกต้อง  

   1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ด้านการพูด โดย Kulgemeyer and Schecker (2013) เสนอโมเดลในการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา บริบท รหัส และรูปแบบของตัวแทนความคิด ส่วน
งานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนของ Tsabari and 
Lewenstein (2013) พบว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินทักษะการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์มี 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความชัดเจน เนื้อหา การจัดเรียงเนื้อหา ลีลา การเทียบเคียง การบรรยาย และการใช้บท
สนทนา นอกจากนี้ยังพบแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยของ ธนกร 
อรรจนาวัฒน์ (2558) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนผู้เรียน
มีความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   2.1 ความหมายและลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน

การตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (AAAS, 2018) โดยมีลักษณะ
ส าคัญ ได้แก่ การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม , 2557) รูปแบบวงจรการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E Learning Cycle Model) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
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กระบวนการสืบสอบเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ กระตุ้นความสนใจ ส ารวจ
และค้นหา สร้างค าอธิบาย ขยายความรู้ และประเมินผล  

   2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสอบ โดย Jensen (2008) ที่ศึกษาผลของการเรียนรู้

แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
รับการสอนแบบสืบสอบ ทั้งยังเพ่ิมเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ศุจิกา 
จาตุรนต์พงศา (2557) ที่ศึกษาผลของการใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับสัญศาสตร์ที่มีต่อความเข้าใจค าศัพท์
ชีววิทยาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนผู้เรียนมีความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

3. การเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 
   3.1 ความหมายและความส าคัญของการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 
   การเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง เป็นการเขียนรายคู่ที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการวางแผน 

การท างาน แลกเปลี่ยนความเห็น สลับบทบาทการเขียนและการปรับแก้ไขงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Donato, 1994; Mulligan and Garofalo, 2011) ซึ่งการระดมความคิด และการตรวจสอบร่วมกันทั้ง 
การเลือกใช้ภาษา และความถูกต้องของเนื้อหา ช่วยเพิ่มความตระหนักและความรอบคอบต่องานเขียน น าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเขียนงานรายคู่จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ
ทางการเขียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานด้วยตนเอง (Storch, 2005) 

Mulligan and Garofalo (2011) เสนอขั้นตอนการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังที่มีทั้งการจับคู่  
การระดมความคิด การสลับบทบาทการเขียน และการตรวจแก้ไขผลงานเพ่ือฝึกการให้ข้อคิดเห็นกับเพ่ือนและ
รับค าแนะน าจากผู้สอนไปปรับปรุงงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น จึงมีความเหมาะสมต่อการน าไปปรับใช้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนและเหมาะสมในการน ามาประยุกต์กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบใน
ขั้นขยายความรู้ที่มีเป้าหมายในการน าความรู้ไปใช้เพ่ืออธิบายสู่สถานการณ์ใหม่ผ่านการสร้างผลงานเพ่ือ
บริการสังคม 

   3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Storch (2005) เปรียบเทียบผลของงานเขียนรายคู่และรายบุคคล 

พบว่างานเขียนที่เกิดจากการท างานร่วมกันของผู้ เรียนมีคะแนนสูงกว่าที่ท ารายบุคคลและมีความถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์มากขึ้น เพราะมีกระบวนการที่น าไปสู่ผลสะท้อนหรือข้อคิดเห็นมากกว่า การเขียนแบบร่วมมือ
รวมพลังจึงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางการเขียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานด้วยตนเอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง หมายถึง การจัดการเรียน 
การสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการตั้งค าถาม แสวงหาค าตอบโดย ใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ และขยายความรู้ผ่านการเขียนรายคู่แบบสลับบทบาทกัน  

2) ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเขียน ประเมินด้วยแบบวัดและแบบประเมินความสามารถใน
การเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้องของเนื้อหา การให้
เหตุผล การใช้ภาษา การเรียบเรียงเนื้อหา และการเทียบเคียง  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นโดยมีรูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียว
วัดสองครั้ง เลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบเจาะจง 1 กลุ่ม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 22 คน ของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่  

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือ
รวมพลังจ านวน 4 แผน 15 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแต่ละแผนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้
วงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และน าการสอนเขียนแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งเป็นวิธีการสอนเขียนที่ให้ผู้เรียนสร้าง
งานเขียนรายคู่โดยสลับบทบาทกันตามแนวคิดของ Mulligan and Garofalo (2011) มาประยุกต์ในขั้นขยาย
ความรู้ แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือสงสัยด้วยข่าว
หรือบทความวิทยาศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน และตรวจสอบความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การตั้งค าถามหรือก าหนดประเด็นที่ผู้เรียนต้องการศึกษา 

การจัดการเรยีนการสอนแบบสืบสอบ  
(Inquiry Instruction) 

การเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง  
(Collaborative Writing) 

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 
(Inquiry Instruction with Collaborative Writing)  

(Inquiry Instruction) 

ความสามารถในการเขียนสื่อสารวทิยาศาสตร์  
(Written Science Communication)  

(Inquiry Instruction)15 
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ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (Exploration) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ความรู้เดิมในการสร้างแนวคิด
ใหม่ ตรวจสอบประเด็นหรือค าถามที่สนใจศึกษา จากนั้นวางแผนและออกแบบวิธีการส ารวจตรวจสอบ และลง
มือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือค าตอบที่เพียงพอต่อการสร้างค าอธิบาย 

ขั้นที่ 3 สร้างค าอธิบาย (Explanation) ผู้เรียนสร้างค าอธิบายหรือสรุปความเข้าใจมโนทัศน์จาก
หลักฐานหรือข้อมูลที่ได้ผ่านการเขียน การน าเสนอ และการอภิปรายร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้เพ่ืออธิบายสถานการณ์ใหม่ เพ่ือขยาย
ความคิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกและกว้างขึ้น ผ่านการสร้างงานเขียนรายคู่แบบสลับบทบาทกัน  

ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยแทรกในแต่ละขั้นตอน
ของการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  

เนื้อหาสาระที่ใช้ ได้แก่ ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์ ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล รวมทั้งความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ หลังจากปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงน าเครื่องมือไปทดลองใช้ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหลังทดลองใช้ และ
น าไปใช้จริงในการวิจัย 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
    (1) แบบวัดความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์  เป็นแบบวัดอัตนัยที่มีข้อค าถาม

ปลายเปิดเพ่ือให้นักเรียนตอบผ่านการเขียนสื่อสาร โดยเลือกเขียน 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อที่ก าหนดให้ 
แบบวัดแบ่งเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดก่อนเรียน ประกอบด้วยหัวข้อที่ให้นักเรียนเลือก ได้แก่ ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบขับถ่าย ส่วนแบบวัดหลังเรียน ประกอบด้วยหัวข้อที่ให้นักเรียนเลือก ได้แก่ 
ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์ (2) แบบประเมินการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ ใช้ประเมินการเขียน
สื่อสารวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนตอบในแบบวัด แบบประเมินนี้มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้องของ
เนื้อหา การให้เหตุผล การใช้ภาษา การเรียบเรียงเนื้อหา และการเทียบเคียง มีคะแนนเต็ม 36 คะแนน และมี
ระดับความสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง  น าแบบวัดและแบบประเมิน
ความสามารถที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตามล าดับ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ จึงน าไปทดลองใช้และตรวจให้คะแนนงานเขียน เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นปรนัยของเกณฑ์ที่ใช้ในการคะแนนในแบบประเมิน พบว่าดัชนีความสอดคล้องของการให้คะแนน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ประเมินอีก 2 ท่าน มีค่าระหว่าง 0.70-1.00 จากนั้นปรับปรุงแก้ไขหลังทดลองใช้ และ
น าไปใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  (1) น าคะแนนที่ได้จากการตรวจผลงานการเขียนสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ มาเทียบกับช่วงคะแนนเพื่อระบุระดับความสามารถ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย
โดยการหาจ านวนและร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ (2) หาค่าเฉลี่ย ( ̅)  คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ( ร้อยละ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ในแต่
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ละองค์ประกอบ และคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียน (3) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่
อิสระต่อกัน (Paired t-test) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์หลังเรียน 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( ̅ร้อยละ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความสามารถ
ของคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ ระดับ
ความสามารถ  ̅  ̅ร้อยละ SD 

1. ความถูกต้องของเนื้อหา 9 6.95 77.22 1.70 ดี 
2. การให้เหตุผล 9 6.27 69.67 1.28 ดี 
3. การใช้ภาษา 6 5.09 84.83 1.02 ดีมาก 
4. การเรียบเรียงเนื้อหา 6 4.45 74.17 1.22 ดี 
5. การเทียบเคียง 6 4.73 78.83 1.45 ดี 
คะแนนรวม 36 27.49 76.36 4.68 ดี 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบ
ร่วมมือรวมพลัง นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวมคิดเป็นร้อยละ 76.36 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และเม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบที่นักเรียนมี
ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการใช้ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.83 ส่วน
องค์ประกอบอื่นๆ นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับดี  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี และร้อยละ 36.37 มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ตัวอย่างงานเขียนของนักเรียน
ที่มีคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก แสดงดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างงานเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในหัวข้อ ฟีโรโมนของผึ้งนางพญา 

 
 

จากตัวอย่างผลงานของนักเรียนข้างต้น สามารถอภิปรายความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์
ในแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 ด้านความถูกต้องของเนื้อหา นักเรียนระบเุนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญได้ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้ง
ลักษณะของผึ้งนางพญา บทบาทของฟีโรโมน และพฤติกรรมของแมลงสังคม  
 ด้านการให้เหตุผล นักเรียนให้เหตุผลสนับสนุนค ากล่าวที่ว่า "ผึ้งนางพญาเป็นผึ้งที่มีอ านาจมากที่สุดใน
รัง" โดยอธิบายเกี่ยวกับผลของฟีโรโมนจากผึ้งนางพญาที่ส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในรัง  
 ด้านการใช้ภาษา นักเรียนเขียนสื่อความได้ชัดเจน และเลือกใช้ภาษาที่ง่ายในการอธิบายขยายความ 
เช่น "ท าหน้าที่วางไข่เพียงแค่ตัวเดียวในรัง หมายความว่าผึ้งในรังทุกตัวจะเกิดจากแม่เดียวกัน"  
 ด้านการเรียบเรียงเนื้อหา นักเรียนเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยล าดับจาก 
การกล่าวถึงการแบ่งวรรณะในสังคมของผึ้ง ลักษณะของผึ้งนางพญา การสื่อสารด้วยฟีโรโมนและ  
การตอบสนองทางพฤติกรรม 
 ด้านการเทียบเคียง คือ นักเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันโดยเปรียบเทียบว่า "มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียง
สัตว์ชนิดเดียวบนโลกที่มีชนชั้นวรรณะ เพ่ือนร่วมโลกของเรา เช่น ผึ้ง ก็มีชนชั้นและสังคมในแบบของพวกมัน"  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ( ̅ร้อยละ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความสามารถของ
คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
           ค่าสถิต ิ
ค่าเฉลี่ยฯ 

 ̅  ̅ร้อยละ SD ระดับ
ความสามารถ 

t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 22.00 61.11 3.93 พอใช้ 5.53 0.00 

หลังเรียน 27.50 76.39 4.68 ดี  

*p< .05 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.11 จัดเป็น
ความสามารถในระดับพอใช้ และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.39 จัดเป็นความสามารถในระดับดี เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (paired t-test) พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวม
พลังมีความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ
ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 สามารถอภิปรายได้ด้วยเหตุผล ดังนี้  
 การเขียนแบบร่วมมือรวมพลังเป็นการให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการสร้างผลงานการเขียน
ร่วมกันเป็นรายคู่ นักเรียนได้สลับบทบาทกันเป็นผู้เขียน และผู้ตรวจแก้ไข ท าให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา การใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน การเรียบ
เรียงเนื้อหา และภาษาที่ใช้ เมื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบพบว่านักเรียนมีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอยู่ในระดับดีมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าการให้นักเรียนได้ร่วมมือรวมพลังสร้างผลงานเขียนเป็นรายคู่ช่วยให้
นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาเขียนได้ดียิ่งข้ึน เนื่องจากมีกระบวนการให้นักเรียนได้ช่วยกันเลือกใช้ค าที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักภาษา และน าไปปรับปรุงงานเขียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ
แนวคิดสรรคนิยมเชิงสังคม (Vygotsky, 1978) ที่เชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการใช้ภาษาในการ
สื่อสารเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ตรวจสอบโดยเพ่ือนส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งยังให้
ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่ออธิบายเหตุผลของตนเองหรือปฏิเสธความคิดเห็นของเพ่ือน และ
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1969 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Storch (2005) ที่พบว่างานเขียนที่เกิดจากการท างานร่วมกันของผู้เรียนจะมี
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น เพราะมีกระบวนการที่น าไปสู่ผลสะท้อนหรือข้อคิดเห็นมากกว่า การ
เขียนแบบร่วมมือรวมพลังจึงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางการเขียนได้มีประสิทธิภาพมากกว่างานเขียนที่
มอบหมายเป็นรายบุคคล  
 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังยังสร้างโอกาสในการ
ฝึกฝนทักษะการเขียนให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้ฝึกการเขียน
ในขั้นที่ 3 สร้างค าอธิบาย นักเรียนได้น าหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นส ารวจและค้นหา
มาใช้ในการสร้างค าอธิบายหรือสรุปความเข้าใจมโนทัศน์ผ่านการเขียน การน าเสนอ และการอภิปรายร่วมกัน 
และในขั้นที่ 4 ขยายความรู้ นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนผ่านการน าความรู้ไปประยุกต์ในการเขียนงานรายคู่
แบบร่วมมือรวมพลัง 4 ครั้ง จึงจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนา
ทักษะการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของเอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดค์ ที่
กล่าวว่า การกระท าซ้ าหรือการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจะท าให้การกระท านั้นถูกต้องมากขึ้นและคงทน ในทาง
ตรงกันข้าม หากไม่ฝึกฝนซ้ าๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทน และจะหลงลืมไปในที่สุด (Thorndike, 1913 อ้างถึงใน 
ทิศนา แขมมณ,ี 2559) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เนื่องจากการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังเป็นการสร้างผลงานเขียนร่วมกันเป็นรายคู่ ครูควรก าชับและ

เน้นย้ าให้นักเรียนแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการเขียนกันอย่างชัดเจนในแต่ละครั้งของรอบการเขียน เช่น งาน
เขียนครั้งแรก นักเรียนคนใดเป็นผู้เริ่มต้นเขียนและคนใดเป็นผู้ตรวจแก้ไข ส่วนในการเขียนครั้งต่อไปครูควรน า
นักเรียนทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งก ากับติดตามเป็นระยะว่านักเรียนได้สลับบทบาทและ
หน้าที่กัน เพ่ือให้นักเรียนทั้งคู่ได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียม  

2. ครูควรน านักเรียนทบทวนหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก่อนมอบหมายให้เขียนงาน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน เช่น เป้าหมายของการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สารคือเนื้อหาหรือประเด็นที่จะเขียนในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับ
ความเครียดและฮอร์โมนคอร์ติซอล เป็นต้น 

3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลัง นักเรียนต้องค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
ปฏิบัติกิจกรรมในขั้นส ารวจและค้นหา และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนงานในขั้นขยายความรู้ ครูจึง
ควรจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและมุมมองของเนื้อหา เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ บทความ งานวิจัย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ เนื่องจากการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการเขียนแบบร่วมมือรวมพลังกระตุ้นให้นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียน
การสอนมาใช้ในการขยายความรู้ผ่านงานเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่
ถูกต้องและแม่นย า การเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับบริบทในชีวิตประจ าวัน การให้เหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้อง 
และน่าเชื่อถือ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
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ความรู้ ค าแนะน า และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งในการเรียน การท าวิจัย ตลอดจนการท างานและการ ใช้ชีวิต 
ทั้งยังผลักดันและให้ก าลังใจเพ่ือให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้  ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการและครูในหมวด
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างนี้  ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สุดท้ายนี้
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุน และเป็นก าลังใจส าคัญในการศึกษาและการท าวิจัยมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร
ของผู้บริโภคอาหารชาบูกับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารชาบู กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
การให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู       
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเพศชาย–หญิงที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามร้านอาหารชาบู ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 
2562 โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
ใช้สถิติ T-test/F-test(One way analysis of variance : ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ 
Pearson’s Correlation Coefficient  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพท างานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000–20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกคุณภาพอาหารดี เป็น
อาหารประเภทต้มทานง่าย การให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารชาบู โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูโดยรวม อยู่ในระดับมาก การให้ความส าคัญส่วนประสมทาง
การตลาดร้านอาหารชาบูโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก  
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Abstract 

This study aimed to 1) compare the difference between consumers’ demographic 
characteristics and decision making on shabushabu consumption, 2)  compare the difference 
between shabushabu consumption behavior and decision making on shabushabu 
consumption, 3) compare the relationships between giving priority to the marketing mix of 
shabushabu restaurants and decision making on shabushabu consumption of the people in 
Pattaya City area. The questionnaire was used to collect data with the 400 consumers who 
are male-female with more than 15 years of age and live in Pattaya City area. Used 
questionnaires as a tool, the convenience sampling was chosen at shabushabu restaurants. 
Between 15 August 2019 - 15 September 2019. The statistical tools used for data analysis 
including frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test/F-test (One-way analysis 
of variance: ANOVA), and Pearson’s Correlation Coefficient. The results of study indicated 
that most of the consumers are female aged between 21 - 30, with a bachelor’s degree 
graduation, and earn a living as company employee, having income ranging 10,000 - 20,000 
Baht. Most of the sample selected good quality of food with soup menus which are easy to 
eat. They gave priority to the marketing mix of shabushabu restaurants and decision making 
on shabushabu consumption in high level overall. The analysis result found that giving 
priority to the marketing mix of shabushabu restaurants is correlated with the decision 
making on shabushabu consumption at the statistical significant level of 0.01, and such 
correlation is in the positive way.  
 
Keywords : Factors Affecting Decision, Consumption, Shabushabu 
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บทน า 
อาหารชาบูได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากกระแสอาหารเพ่ือสุขภาพมาแรง และ

คนไทยเริ่มสนใจสุขภาพ ร้านอาหารประเภทชาบูได้รับความนิยมจากคนไทยมากขึ้น มีการเปิดร้านชาบูตาม
ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า มีการให้บริการหลายรูปแบบ ชาบูหลาย ๆ 
ร้านในปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้หากสามารถดึงจุดเด่นและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด  ซึ่งกระแส
ความนิยมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจ
อาหารบุฟเฟ่ต์แบบชาบูจึงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนธุรกิจและวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้รู้ถึงทิศทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าและความแตกต่างของสินค้าและบริการที่มีต่อคู่แข่ง การตลาดได้
ถูกน ามาใช้ในการแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องเป็นการวางแผนที่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดจะมีส่วนส าคัญในการประกอบธุรกิจ การวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ส าคัญจะต้องมีการศึกษาตลาด สร้างฐานของลูกค้า มองหาโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ 
ปกป้องลูกค้าเก่า วางแผนสนับสนุนการขายและบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบธุรกิจอาหารชาบูมีการใช้    
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่าง ๆเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค   ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์เลือกใช้
วัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดี แตกต่างที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแข่งขันกันที่รสชาติที่ถูกปากโดน
ใจผู้บริโภค  แข่งขันกันทั้งทางด้านราคาและโปรโมชั่นต่าง ๆ  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เช่น     
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และน าเครื่องมือเหล่านี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือท า
ให้ผลการสื่อสารมีความชัดเจน ความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด บางแบรนด์มีหลายสาขาจัด
ต าแหน่งที่ตั้งของร้านที่ผู้บริโภคสะดวกในการเดินทางมาบริโภค ร้านชาบูยังเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคใช้เป็น
สถานที่นัดพบปะกันระหว่างเพ่ือนฝูง เพ่ือนร่วมงานกันอยู่บ่อยครั้ง การตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์หลากหลาย
สไตล์ผสมผสานให้ได้บรรยากาศเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค  

เมืองพัทยามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีธุรกิจอาหารจ านวนมากเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศไทยที่   
รองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 30makro คู่คิดธุรกิจคุณ(2561) และธุรกิจอาหารชาบูในเขต
เมืองพัทยาก็เป็นที่นิยมหลายร้านหลากหลายแบรนด์ จากความนิยมของผู้บริโภคที่รับประทานอาหารชาบูใน
เขตเมืองพัทยา ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยของการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร พฤติกรรม
ของผู้บริโภค และความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู กับการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ชาบู ในเขตเมืองพัทยา  การเพ่ิมโอกาสขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารชาบู 
น าข้อมูลทางด้านงานวิจัยไปก าหนดนโยบายและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนท าธุรกิจอาหารได้ทราบถึงปัจจัยและ
พฤติกรรม  การบริโภคอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคอาหารชาบูกับการ

ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารชาบูกับการตัดสินใจบริโภค

อาหารชาบู  
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบูกับการตัดสินใจ

บริโภคอาหารชาบู 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ฉัตยาพร เสมอใจ(2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ 

การซื้อ การใช้และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและ
การบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่ นันทสารี สุขโต (2558) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพฤติกรรม
ในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ได้รับอิทธิพลจากลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ขั้นของวัฏจักรชีวิต วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในแต่ละท้องที่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนที่มาจากกลุ่มวัฒนธรรมที่ต่างกัน อาจมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ต่างกันหรือเหมือนกันได้ จากความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
Shull (1970) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการการใช้ความคิดของมนุษย์ที่ผูกพันกับปรากฎการณ์

อันเกิดจากบุคคล และสังคม การตัดสินใจนี้มีพ้ืนฐานบนสมมติฐานของข้อเท็จจริงที่มีคุณค่าและครอบคลุม
ตัวเลือกที่ได้รับการเลือกสรรแล้วจากตัวเลือกอ่ืน ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ในขณะที่ ฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550) ได้กล่าวถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภค
มักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาเลือกสินค้าหรือบริการตาม
ข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์การตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 
ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) เห็นว่าผู้บริโภคจะมีขั้นตอนในการตัดสินโดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา 
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาก่อนที่จะมีการประเมินทางเลือกตามความเหมาะสม  

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
เสรี วงษ์มณฑา (2542)  กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดของสินค้าเป็นการตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย และพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ราคาเป็นสิ่งที่
ก าหนดมูลค่าของสินค้า การก าหนดราคาของสินค้าที่เหมาะสมท าให้ผู้บริโภคก็พึงพอใจในระดับราคานั้น  
ในขณะที่ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2543) เห็นว่า การตั้งราคาของสินค้าต้องให้ผู้ขายและผู้ซื้อเข้าใจว่ามีอะไรอยู่ใน
สิ่งที่เขาก าลังซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการที่ผู้ซื้อจะรับรู้บริการด้วย ลูกค้ามีเกณฑ์ในการ
ตัดสินคุณภาพด้วยราคาในการชี้ถึงคุณภาพ ส่วนสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การออกแบบตกแต่ง
และแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนที่ในอาคาร และลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้า และท าให้
มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้บริการ
ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการได้ พนักงานประกอบด้วย บุคลากรทั้งหมด
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ในองค์กรที่ให้บริการ ในส่วนของ สมชาติ กิจยรรยง (2560) กล่าวถึง การที่ผลิตภัณฑ์ที่น าสู่ตลาดเพ่ือให้เกิด
ความสนใจ เพ่ือให้จับจองเป็นเจ้าของ หรือเพ่ือใช้บริโภค ที่จะตอบสนองความจ า เป็นหรือความต้องการ    
การพัฒนาและการบริการเก่ียวข้องกับการน าเสนอประโยชน์ของตัวสินค้านั้นให้แก่ลูกค้า ประโยชน์เหล่านั้นจะ
ถูกสื่อสารและส่งมอบไปสู่ลูกค้าโดยผ่าน คุณภาพ คุณลักษณะ รูปแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์  คุณภาพ
เป็นเครื่องวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องสินค้าที่ดีที่สุด เนื่องจากคุณภาพมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
คุณค่าและความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นในใจลูกค้า คุณลักษณะ สินค้าสามารถน าเสนอคุณลักษณะประโยชน์ใช้
สอยของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นกิจกรรมท าให้ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าจากสถานที่ใกล้ตัวเพ่ือความสะดวก ให้ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคนั้นต้องการซื้อสินค้าจากท าเลและที่ตั้งของร้านชาบู  สถานที่ใกล้ตัวเพ่ือความ
สะดวกซื้อ ในส่วนการส่งเสริมการตลาดตามที่ นันทสารี สุขโต และคณะ (2558) ให้ความเห็นว่า  การส่งเสริม
การตลาดเป็นกิจกรรมที่จะสื่อสารคุณประโยชย์ของผลิตภัณฑ์และชักชวนกลุ่มเป้าหมายมา  และ            
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2540) มีความเห็นเกี่ยวกับบุคลากรว่า เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของ
กิจการ ซึ่งหมายความรวมทั้งลูกค้าและบุคลากรที่คอยให้บริการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ         
มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ส่วนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์การ ที่จะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการ หรือสิ่งที่ลูกค้า    
ใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพการให้บริการขององค์การนั้น เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สะอาดสวยงาม 
การตกแต่งสถานที่ลาดจอดรถ  

เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การติอต่อสื่อสารการตลาด เป็นการติดต่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ

ข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ หรือหมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพ่ือการแจ้ง
ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความจ า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาดโดยใช้คน หรือสื่อเพ่ือเตือนความจ า แจ้งข่าวสาร และจูงใจให้ผู้ซื้อ  ในขณะที่ธีรพันธุ์ โล่ทองค า 
(2544) ได้กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับ
รู้มากที่สุด ธุรกิจจะเลือกคู่มือในการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสม เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดได้แก่ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดเชิง
กิจกรรม การจัดนิทรรศการ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือกเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) เห็นว่า 
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ความตระหนักถึงความต้องการ     
การค้นพบข้อมูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตัดสินใจซื้อ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาของ จิตรลดา ฟักป้อม และ นิเวศน์ ธรรมะ(2556) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด และมี
ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi จากการศึกษาของ ศิรินันท์ อมรประเสริฐ
ชัย (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการร้านอาหารบุฟ
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เฟ่ต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-19,999 บาทและมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวระหว่าง 2-5 คน จากการศึกษาของวิไลวรรณ บุญวิเซ็น(2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-40 ปี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จากการศึกษา
ของ ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ ปัญญาภรณ์ ผลเกิด (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารชาบูในจังหวัดบุรีรัมย์  พบว่าพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารชาบูของผู้บริโภค ในหนึ่งเดือนผู้บริโภคใช้บริการอาหารชาบู 2 -3 ครั้ง มาใช้บริการอาหารชาบู      
2 คน  โดยส่วนใหญ่มากับเพ่ือน จากการศึกษาของ พิมพ์สุภัค จิรสิทธิธ ารง(2559) ศึกษาเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ซีคอนบางแค พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 18-28 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อ
เดือน 12,001-19,000 บาท เดินทางมาใช้บริการสะดวก ใช้บริการเดือนละ 1- 2 ครั้ง ใช้บริการร่วมกับคนใน
ครอบครัว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลโดย

การส ารวจ (Survey Research) จากประชากรตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง (Cross sectional 
study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบเป็น      
ผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – administered questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคเพศ
ชาย - หญิง  ที่มีอายุ  15 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู แตกต่างกัน 
2. ผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู แตกต่างกัน  
3. การให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

บริโภคอาหารชาบู 
1. การรวบรวมข้อมูล 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ร้อยละ 95 ซึ่งพบว่า จ านวน
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากับ 384 ตัวอย่าง  เพ่ือให้ง่ายต่อการค านวณข้อมูลร้อยละ และการน าเสนอข้อมูล
มากขึ้น การเก็บกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใช้วิธีแจก
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แบบสอบถามแบบสะดวกตามร้านอาหารชาบู ในเขตเมืองพัทยาจ านวน 400 ชุด ตามร้านอาหารชาบู ระหว่าง
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List) และแบบสอบถามประมาณค่าตามแบบลิเคริท์สเกล (Likert 
scale) ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ซึ่งสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มี
ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Closed End)  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารชาบู เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Closed End) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารชาบู  จ าแนกตามรายด้านของ  
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ลักษณะค าถามเป็นแบบลิเคิร์ทสเกล(Likert scale) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู  ลักษณะค าถามเป็นแบบ ลิเคิร์ทสเกล
(Likert scale) 

เกณฑ์การจัดระดับค่าสหสัมพันธ์ และระดับความสัมพันธ์   
ค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.20 หรือต่ ากว่า มีระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก 
ค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.21 ถึง 0.40 มีระดับความสัมพันธ์ต่ า 
ค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.41 ถึง 0.60 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
ค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.61 ถึง 0.80 มีระดับความสัมพันธ์สูง 
ค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.80 มีระดับความสัมพันธ์สูงมาก 
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง  -1<= r<=1 ความหมายของค่า r คือ 
1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม 
2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
3. ถ้า r มีค่าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและมี

ความสัมพันธ์กันมาก  
4. ถ้า r มีค่าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามและมี

ความสัมพันธ์กันมาก   
5. ถ้า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
1.3 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่

ก าหนดไว้ใน เขตเมืองพัทยา มีข้ันตอนด าเนินการ 2 วิธีดังนี้  
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่บริโภคอาหารชาบู ในเขตเมืองพัทยา โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย 
เอกสาร และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสืบค้นจากสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ ของแบบสอบถามทุกฉบับ จากนั้นน าเสนอแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาเข้ารหัสและประมวลผล     
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแปรผลโดย    
การบรรยายตามล าดับ 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติค่าความถี่(Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  โดยใช้สถิติ Independent T-test สถิติ 
F-test (One way analysis of variance: ANOVA) และใช้สถิติ Pearson’s correlation coefficient 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน พบว่า ผู้บริโภคอาหารชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวนทั้งสิ้น 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส่วน    
เพศชายมีจ านวนทั้งสิ้น 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอาชีพท างานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 145 
คน คิดเป็น ร้อยละ 36.30  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารชาบู พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะไปรับประทาน
อาหารชาบูกับเพ่ือนมากที่สุด จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25  จะไปรับประทานอาหารชาบูกันจ านวน 
2-3 คน จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 โดยปกติมักจะเลือกรับประทานอาหารชาบูในระดับราคา    
ต่อหัว อยู่ที่ราคาระหว่าง 199 – 299 บาท จ านวน  190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50  มักจะไปรับประทาน
อาหารชาบูโดยเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือนจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 โดยจะไปในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยเลือกรับประทานนอกห้างสรรพสินค้าจ านวน 204 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 51.00 มักเลือกไปรับประทานร้านหนึ่งร้านใดบ่อยกว่าร้านอื่นเพราะอาหารมีคุณภาพดีจ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.50 เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกรับประทานอาหารชาบูเพราะเป็นอาหารประเภทต้มทานง่าย
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

3. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของร้านอาหารชาบู พบว่า การให้ความส าคัญ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู ในด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19
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1980 

ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 
น้อยที่สุด ด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88  

4. ผลการศึกษาการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู
โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 พิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู เพราะมีวัตถุดิบที่มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก   มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาจะบอกต่อหากร้านอาหารชาบูบริการดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
น้อยที่สุด ซื้ออาหารชาบูเพราะได้รับค าแนะน าจากบุคคลใกล้ชิด โดยมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 

5.ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู 

แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ที่ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู แตกต่างกัน 
พบว่า ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบูแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู
แตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่า ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานหารชาบู กับการตัดสินใจบริโภค
อาหารชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา เท่ากับ 0.01 แสดงว่า ผู้บริโภคอาหารชาบูที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูแตกต่างกัน ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบูที่มีคะแนนฉลี่ย
กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู โดยรวม ราคา  199 – 299 บาท และราคาต่อหัว 300 – 399 บาท จะมีการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูน้อยกว่า ระดับราคาต่อหัวที่ มากกว่า 500 บาทขึ้นไป  ในส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
มีความถี่ในการรับประทานอาหารชาบูจ านวนครั้งต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู        
ไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เลือกรับประทานอาหารชาบูในร้านใดร้านหนึ่งบ่อยว่าร้านอ่ืน 
แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูไม่แตกต่างกัน และผู้บริโภคอาหารชาบูที่มีพฤติกรรมทางด้าน
เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารชาบูที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 1  แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบูกับ  
การตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู โดยรวม  

ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทาน 
จ านวน 

n 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

SD 
F Sig. 

199-299 บาท 
300-399 บาท 
400-499 บาท 
มากกว่า 500 บาท ข้ึนไป 

190 
126 
46 
38 

3.94 
3.92 
4.03 
4.28 

0.57 
0.58 
0.61 
0.64 

  

รวม 400   4.07 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1981 

 จากตาราง แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบู
กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F-test โดยวิธี One Way 
ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. ของการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู เท่ากับ 0.01 น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงว่า ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภค
เลือกรับประทานอาหารชาบูแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคู่ระดับราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบูที่มีคะแนนเฉลี่ย
กับตัดสินใจของผู้บริโภคอาหารชาบูโดยรวม  แตกต่างกัน ด้วยวิธี L.S.D 

ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือก
รับประทาน ( X ) 

199-299 
3.94 

300-399 
3.92 

400-499 
4.03 

มากกว่า 500 บาท ข้ึนไป
4.28 

199-299 บาท 
 

3.94 
(Sig.) 

- 
0.018* 
(0.791) 

-0.093 
(0.335) 

-0.337* 
(0.001) 

300-399 บาท 
 

3.92 
(Sig.) 

 - 
-0.111 
(0.273) 

-0.355* 
(0.001) 

400-499 บาท 
 

4.03 
(Sig.) 

  - 
-0.243 
(0.059) 

มากกว่า 500 บาท ข้ึนไป 
4.28 
(Sig.) 

   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบคู่ระดับราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบูที่มีคะแนน
เฉลี่ยกับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู  แตกต่างกัน ด้วยวิธี L.S.D. ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดับ
ราคาต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบู ราคา 199 - 299 บาท และ  ราคาต่อหัว 300 – 399 บาท จะมี
การตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูน้อยกว่า ระดับราคาต่อหัวที ่มากกว่า 500 บาทขึ้นไป   

สมมติฐานที่ 3 การให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู  มีความสัมพันธ์  
กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู โดยรวม กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.003 โดยมีความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก 
กล่าวคือ การให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู โดยรวม มาก ก็จะมีการตัดสินใจ
ในการบริโภคอาหารชาบูมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์พบอยู่ในระดับต่ ามาก (r=0.149) 

 
ตารางที่ 3  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารชาบู โดยรวม 
กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบ ู P 
การให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาด

ร้านอาหารชาบู โดยรวม 
0.146** 0.003 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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1982 

จากตาราง แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหารชาบู 
โดยรวม กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู พบว่า การให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดร้านอาหาร
ชาบู โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ร้านอาหารชาบู โดยรวม มาก ก็จะมีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบ
อยู่ในระดับต่ ามาก (r = 0.146) 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ทั้งสิ้น 400 คน ในเขตเมืองพัทยา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ที่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ 
จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ป ี
รายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับ วิไลวรรณ บุญวิเซ็น
(2556) ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแคว์” ที่ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยคิดเป็นร้อยละ 53.50 ซึ่งช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.80 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.30 และยังสอดคล้องกับ ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย
(2556)  ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ” ที่ผล
การศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี ระดับการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี มีอาชีพงานพนักงานเอกชน มีรายได้ระหว่าง 10,000-19,000 บาท นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์สุภัค จิรสิทธิธ ารง( 2558) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ซีคอนบางแค ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ว่ากว่า 11,001-19,000 
บาท และสอดคล้องกับ วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์” เมื่อพิจารณาข้อมูลทาง
ประชากรของผู้บริโภคอาหารชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ชาบูไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ มี
รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาทต่อปี PPTV online (2562) ท าให้วัฒนธรรมหรือค่านิยม
ในการใช้จ่ายของประชาชนในเขตเมืองพัทยาจึงแตกต่างไปจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ประกอบกับระดับราคาต่อหัวที่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานอาหารชาบูจะอยู่ในระดับ 199-299 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าอาหารประเภท
อ่ืน จึงท าให้ผลของการวิจัยออกมาเป็นการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ  
นันทสารี สุขโต และคณะ(2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ขั้นของ วัฏจักรชีวิต วัฒนธรรมและค่านิยมในแต่ละท้องที่ รูปแบบ  
การด าเนินชีวิตของคนที่มาจากกลุ่มวัฒนธรรมที่ต่างกัน อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต่างกันหรือเหมือนกัน
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ไดจ้ากความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองพัทยากับพ้ืนที่อ่ืนนั้น 
มีผลท าให้ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจบริโภค
อาหารชาบูไม่แตกต่างกัน  ผู้บริโภคที่ตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ที่เลือกรับประทานในราคาต่อหัวที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที่ 0.01 พบว่า ระดับราคา
ต่อหัวที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารชาบู โดยรวม ราคา 300 – 399 บาท น้อยกว่า ระดับราคาต่อหัว 199 - 
299 บาท สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา(2542) ที่กล่าวว่า ราคาเป็นสิ่งก าหนดมูลค่าของสินค้า การก าหนด
ราคาของสินค้าที่เหมาะสมท าให้ผู้บริโภคก็พึงพอใจในระดับราคานั้น และยังสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงค์กุล 
(2543) ที่กล่าวว่า การตั้งราคาของสินค้าต้องให้ผู้ขายและผู้ซื้อเข้าใจว่ามีอะไรอยู่ในสิ่งที่เขาก าลังซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกัน การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการที่ผู้ซื้อจะรับรู้บริการด้วย ลูกค้ามีเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพด้วย
ราคาในการชี้ถึงคุณภาพ ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคราคาใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ้น
ค้าที่จะได้รับการให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดใน ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
บริโภคอาหารชาบู โดยการให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารชาบู กับการตัดสิน
บริโภคอาหารชาบู จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริโภค สอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ที่กล่าวว่า
กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจ   
ในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์การตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งก่อนที่ผู้บริโภค     
จะตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูจะต้องมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารชาบูในร้านนั้น ๆ ถึงความ
หลากหลายของอาหาร ความสดใหม่ รสชาติของอาหาร รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของร้านชาบูก่อนแล้ว
จึงตัดสินใจบริโภคหรือใช้บริการ การให้ความส าคัญในด้านราคา กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู สอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ที่กล่าวว่า  ผู้บริโภคจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจโดยเริ่มจากการรับรู้
ปัญหา การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาก่อนที่จะมีการประเมินทางเลือกว่าความเหมาะสมของวัตถุดิบของ
อาหารชาบูที่มีความเหมาะสมกับราคา ความหลากหลายของระดับราคา รวมถึงการประเมินว่าราคาของ
ร้านอาหารชาบูนั้นถูกกว่าเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอ่ืน เมื่อรับรู้เรื่องราคาแล้วจึงการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการตรวจสอบราคาของร้านอาหารชาบูในแต่ละร้านก่อนที่จะตัดสินใจบริโภค การให้
ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กับการตัดสินใจการบริโภคอาหารชาบู สอดคล้องกับ สมชาติ กิจยรรยง 
(2560) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่บริษัทท าให้ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคนั้นต้องการ
ซื้อสินค้าจากท าเลและที่ตั้งของร้านชาบูสถานที่ใกล้ตัวเพ่ือความสะดวกซื้อ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ    
การตรวจสอบสถานที่ตั้งของร้านอาหารชาบูในแต่ละร้านก่อนที่จะตัดสินใจบริโภค การให้ความส าคัญ ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู สอดคล้องกับ ธีรพันธุ์ โล่ทองค า(2554) ที่กล่าวว่า 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับรู้มากที่สุด ธุรกิจจะ
เลือกคู่มือในการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสม เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา      
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือก
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภท โดยต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้าและบริการ ซึ่ง
ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจบริโภคอาหารชาบูนั้น จะมีการค้นหาข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของร้านชาบูก่อน
ว่า มีโปรโมชั่น   มีการสะสมคะแนน หรือมีเมนูพิเศษในช่วงเวลาที่อาจท าให้เกิดการตัดสินใจบริโภคอาหาร
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ชาบูในร้านนั้น ๆ การให้ความส าคัญในด้านบุคลากร กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
อาจเป็นเพราะผู้บริโภคให้ความส าคัญทางด้านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบการตัดสินใจมากกว่า สอดคล้องกับ  
Shull (1970) กล่าวว่า การตัดสินใจที่ผูกพันกับปรากฎการณ์อันเกิดจากบุคคล และสังคม การตัดสินใจนี้มี
พ้ืนฐานบนสมมติฐานของข้อเท็จจริงที่มีคุณค่าและครอบคลุมตัวเลือกที่ได้รับการเลือกสรรแล้วจากตัวเลือกอ่ืน 
ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การให้ความส าคัญด้านกายภาพ กับการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู สอดคล้องกับ 
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2540) ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์การ ที่จะชี้ให้เห็น
ถึงคุณภาพของการให้บริการ หรือสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพการให้บริการขององค์การนั้น เช่น 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สะอาดสวยงาม การตกแต่งสถานที่ภายในร้านที่สวยงาม ร้านอาหารมีพ้ืนที่กว้ างมี
ความสะดวกสบายในการนั่งรับประทาน การใหค้วามส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพให้บริการของ
ร้านอาหารชาบูในแต่ละร้านก่อนที่จะตัดสินใจบริโภค การให้ความส าคัญด้านกระบวนการ กับการตัดสินใจ
บริโภคอาหารชาบู สอดคล้องกับ ชูชัย สมิทธิไกร(2554) ที่กล่าวว่า ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดย
ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ความตระหนักถึงความต้องการ การค้นพบข้อมูล การประเมินทางเลือก  
ต่าง ๆ และการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมูลการบริการในแต่ละร้านอาหารชาบูว่า ร้านใดมีการ
ให้บริการลูกค้าดี มีความรวดเร็ว มีการเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง รวมถึงรูปแบบการจ่ายเงินที่สร้างความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น การให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลด้านกระบวนการให้บริการของร้านอาหาร
ชาบูในแต่ละร้านก่อนที่จะตัดสินใจบริโภค  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัจจัยของการตัดสินใจบริโภคอาหารชาบู ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา” 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะงานวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการร้านอาหารชาบูควรจะพัฒนาและจัดรูปแบบการขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้บริโภค 
ในส่วนบรรยากาศของร้านให้มีบรรยากาศของ การพบปะสังสรรกันเป็นกลุ่มของผู้บริโภคและปรับปรุง เพ่ิม หรือ
เสนอวัตถุดิบใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภคสม่ าเสมอ 

2. ผู้ประกอบการร้านอาหารชาบูควรจะมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเพื่อ  จูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจมาบริโภคอาหารชาบูให้มากขึ้น 

3. ผู้ประกอบการร้านอาหารชาบูควรปรับปรุง เพ่ิมวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
และท าการสื่อสารการตลาด และต้องขยายกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปให้มากขึ้น 

4. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณในคราว
เดียวกัน เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารชาบูให้มากข้ึน 

5. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท างานศึกษาวิจัยโดยก าหนดกลุ่มประชากรวิจัยทั้งผู้บริโภคและกลุ่ม    
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารชาบูไปในคราวเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งที่ชัดเจนขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและความกรุณา เป็นอย่างยิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อ านวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ ดร.ปฏิภาณ ลพบุรี 
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อาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง 
ตลอดจนช่วยแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท  
และ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะให้งานวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ท าให้งานวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกราบขอบพระคุณคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอน
ที่มีค่ายิ่ง และเจ้าหน้าที่ในบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา รวมถึงประชาชน
กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  

 
เอกสารอ้างอิง 

ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และคณะ.ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารชาบูในจังหวัดบุรีรัมย์. “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (2561)  

จิตรลดา ฟักป้อม.การตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
“วารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3” (กรกฎาคม-กันยายน 2556). 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทฯ: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 
นันทสารี สุขโต และคณะ. (2558). หลักการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่นดินโดไชน่า. 
ธัญญ์ธิชา รักชาติ.(2559).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าซิตี้

พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.การค้นคว้าอิสระ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
ธีรพันธ์ โล่ทองค า. (2544). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ทิปปิ้งพอยท์.  
พิมพ์สุภัค จิรสิทธิฑ ารง.การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ซีคอน

บางแค.การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7.(2561) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่.ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์.  
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ. (2540). หลักการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์พิมพ์ลดา คอมพ้ิวกราฟฟิคการพิมพ์.  
วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้าน ริว 

ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์. การค้นคว่าอิสระ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
สมชาติ กิจยรรยง. (2560). กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด. กรุงเทพฯ: สมาร์ท ไลฟ์ 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.  
อดุลย์ จาตุรงค์กุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
Shull, F.A., Delberg, A.L and Cumming, L.L. (1970).Organizational Decision-Making. New York: McGraw-Hill. 
PPTV online.(2562,มิถุนายน 2) “พัทยา” เมืองท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว . สืบค้นจาก 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/10406730  
makro คู่คิดธุรกิจคุณ.เทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร. สืบค้นจาก https://www.siammakro.co.th/horeca_ 

article_detail/48/เทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร  

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/104067


 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
1986 

การศึกษาความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักตอ่สภาพภูมิอากาศ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นประเด็นปัญหาที่ทวีความส าคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมต้องเตรียมเยาวชนให้พร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลกในสังคม
คาร์บอนต่ าจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน ด้วยความเชื่อว่าการสืบสอบจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเองและเกมจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย งานวิจัยนี้ จึงมุ่งพัฒนาความเข้าใจสภาพ
ภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้
เกม ตัวอย่างวิจัยคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนที่มีบริบททางการเกษตรกรของชุมชนที่
เป็นพ้ืนที่เปราะบางต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นเก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยและระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศระหว่างก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 12 คาบเรียน โดยใช้แบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศที่เป็นแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือกจ านวน 24 ข้อ และแบบวัดความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
จ านวน 21 ข้อ จากสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระพบว่า นักเรียนมีร้อยละของความเฉลี่ยความเข้าใจสภาพ
ภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกมเหมาะส าหรับเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นระบบและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ 

 
ค าส าคัญ : ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ, ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ, การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ, เกม 
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Secondary School Students after Learning through Inquiry and Games 
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Abstract 

Global climate change is an important issue. Thailand, as an agricultural country, 
must confront and deal with the climate change and its impact. Youth need to be prepared 
for living in a low-carbon society. Believing that inquiry-based instruction allows students to 
construct their own understanding and games can help with meaningful learning, we 
measure students’ climate understanding and climate awareness after learning through 
inquiry and games. The sample was seventh-grade students who participate in the study for 
six weeks. Their school was selected purposively due to its vulnerability in terms of 
sensitivity to climate change. The data were collected using climate understanding multiple-
choice questions and Likert-scale type questionnaire to measure students’ climate 
awareness. The dependent t-test statistic results show that students' climate understanding 
and climate awareness were increased significantly. However, inquiry-based instruction and 
games are only suitable for subject matter that behaves like a system and must allow 
students to make decisions. 

 
Keywords : Climate understanding, Climate awareness, Inquiry-based instruction, Games 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Initiative, 2010) ซึ่งมั่นใจมากว่าอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ตั้งแต่ปี 1750 (Global Change Research Program [GCRP], 2009) การเตรียมพร้อมพลเมืองโลก
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ
ยากจน (Climate Change Initiative, 2010; Nations, 2015) เป็นก้าวที่ส าคัญในการเผชิญหน้ากับความท้า
ทายและโอกาสในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมต้องเผชิญหน้าและรับมือกับสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัย
พิบัติรุนแรง และการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคอุบัติใหม่ มีการจัดท ารายงานการสังเคราะห์และประมวล
สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2559) และจัดท าแผน
แม่บทระยะยาวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558 – 2593 มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2558) ประเทศไทยมีอัตรา
การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
ป่าไม้ และการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 37 ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ในขณะที่อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้อันเป็น
แหล่งดูดกลับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับเพ่ิมสูงขึ้น  

จังหวัดส่วนใหญ่ในทางภาคเหนือของประเทศไทยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ภูเขาและป่าต้น
น้ าซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ในขณะเดี ยวกันพบว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมทางการเกษตรและการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นทุกปี (มูลนิธิปิด
ทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชด าริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน  
แนวพระราชด าริ, 2557) เนื้อที่ป่าไม้มีอัตราการลดลงถึงร้อยละ 10 อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 5 ปี (กรมป่าไม้, 
2561) นอกจากนี้ สวนฟาร์มและพ้ืนที่นอกการเกษตรส่วนใหญ่ถูกสร้างและปรับปรุงขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเพ่ิมปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมและกิจกรรมภายในชุมชนที่
เพ่ิมสูงขึ้น การพัฒนาเพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดให้ยั่งยืน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน , 2561) จึงจ าเป็น
เพ่ือให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองอันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ปรับเปลี่ยน
ให้ชุมชนในอนาคตมีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและสามารถวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือยุติความยากจนได้ 

งานวิจัยนี้จึงเลือกพัฒนาความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการรู้สภาพภูมิอากาศให้กับนักเรียน โดยหวังว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการใช้เกมจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองอันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้บริบทของการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน โดยงานวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นที่มีตัวอย่างกลุ่มเดียว คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 33 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบยกกลุ่ม ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่ง
ทางภาคเหนือซึ่งถูกเลือกมาอย่างเจาะจงอันเนื่องมาจากบริบทของชุมชนทางเกษตรกรรมและมีแนวโน้มในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ใช้แบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและแบบวัดความ
ตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการใช้เกมเป็นเวลา 6 สัปดาห์  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับของความเข้าใจสภาพภูมิอากาศของนักเรียน

ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม 
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของ

นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ 

การรู้สภาพภูมิอากาศ 
การรู้สภาพภูมิอากาศ (climate literacy) คือองค์ความรู้และวิธีการท าความเข้าใจความรู้ รวมทั้ง   

การปฏิบัติตามความรู้นั้น (Dupigny‐Giroux, 2016) แม้ว่ายังไม่มีการก าหนดนิยามของการรู้สภาพภูมิอากาศ
อย่างชัดเจนแต่ในเอกสารที่มีการอธิบายเกี่ยวกับการรู้สภาพภูมิอากาศระบุว่า การรู้สภาพภูมิอากาศหมายถึง
ความเขา้ใจเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลต่อสภาพภูมิอากาศและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อตนเองและสังคม 
(Clifford & Travis, 2018; GCRP, 2009) ดังนั้น การรู้สภาพภูมิอากาศจึงเป็นความสามารถในการท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างสภาพภูมิอากาศกับบุคคลและสังคม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากการตระหนักถึงบทบาทของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึง
องค์ประกอบและระดับการรู้สภาพภูมิอากาศไว้ว่าส่งผลต่อกันเป็นล าดับ (McNeill & Vaughn, 2012; Miléř 
& Sládek, 2011; Niepold et al., 2007) โดยงานวิจัยนี้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้สภาพภูมิอากาศไว้ 3 
ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมต่อสภาพภูมิอากาศ 
โดยเชื่อว่าความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ดังนั้นความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศจึงเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการรู้สภาพภูมิอากาศของนักเรียนต่อไปในอนาคต 

ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ 
นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึงความหมายของความเข้าใจสภาพภูมิอากาศที่มีความสอดคล้องกับที่ 

โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าความเข้าใจสภาพภูมิอากาศเป็นความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการส าคัญของระบบภูมิอากาศโลกและรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (GCRP, 2009) ความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์และระบบ
ภูมิอากาศองค์รวมที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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(Clifford & Travis, 2018; Azevedo & Marques, 2017; McNeill & Vaughn, 2012; Dupigny‐Giroux, 
2010; Basu et al., 2009) ทั้งนี้ ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเนื้อหานั้นด้วย 
(Harrington, 2008) เข้าใจว่าความเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบภูมิอากาศเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
(Dupigny-Giroux, 2008; McCaffrey & Buhr, 2008) และระบบภูมิอากาศของโลกที่มีอยู่ถูกจ าลองขึ้นจาก
การสมมติฐานและการพยากรณ์ (Niepold et al., 2007) ดังนั้น ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศจึงเป็นความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการส าคัญของระบบภูมิอากาศโลก รวมทั้งรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ โดยงานวิจัยนี้ก าหนดองค์ประกอบของความเข้าใจสภาพ
ภูมิอากาศจากการเปรียบเทียบข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ (Azevedo 
& Marques, 2017; Dupigny‐Giroux, 2010; GCRP, 2009; Niepold, Herring, & McConville, 2008) ไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ (a) ความรู้เนื้อหา (content knowledge) คือ ความเข้าใจในมโนทัศน์และหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิอากาศ รวมทั้งเข้าใจอิทธิพลระหว่างบุคคลและสภาพภูมิอากาศ (b) ความรู้กระบวนการ (procedural 
knowledge) คือ ความรู้กระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และ (c) ความรู้ญาณวิทยา 
(epistemic knowledge) คือ ความสามารถในการตัดสินประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Kahan, 2015) ซึ่งลักษณะของความเข้าใจสภาพภูมิอากาศแต่ละระดับสามารถระบุได้ (ปรับจาก Marzetta, 
2016) 3 ระดับ ได้แก่ (a) ระดับเริ่มต้น (b) ระดับพ้ืนฐาน และ (c) ระดับสูง ซึ่งเกิดจากการมีความรู้เนื้อหา 
ความรู้กระบวนการ และความรู้ญาณวิทยาในลักษณะที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนของความรู้ ความเข้าใจ
ในมโนทัศน์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีคิดและตัดสินใจในข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 

ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ 
ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ (climate awareness) ได้ถูกระบุไว้ในหลายนิยาม โดยความ

ตระหนัก (Basu et al., 2009; Dupigny-Giroux, 2008; GCRP, 2009; Harrington, 2008) เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศอาจถูกเรียกว่าเป็นความเชื่อ (McCaffrey & Buhr, 2008; Niepold et al., 2007; Wynne, 2016; 
Zehr, 2016) ความรู้สึก การรับรู้ (McCaffrey & Buhr, 2008; Niepold et al., 2007) หรือความกังวล 
(Bedford, 2016) นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุเกี่ยวกับความหมายของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศไว้
ว่าเป็นการรับรู้ หรือ ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Azevedo & Marques, 2017) 
รวมทั้งเข้าใจถึงอิทธิพลของการบรรเทาและปรับตัวของมนุษย์ต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ (Clifford & 
Travis, 2018) และเชื่อว่ามีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นโดยยอมรับจากหลักฐานและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Guy, Kashima, Walker, & O'Neill, 2014) โดยความตระหนักนั้นเป็น
ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจ (McNeill & 
Vaughn, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารการรู้สภาพภูมิอากาศของโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศเป็นความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ
โลก รับรู้ความสัมพันธ์พ้ืนฐานและบทบาทระหว่างสภาพภูมิอากาศกับมนุษย์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการ
กระท าที่จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ (GCRP, 2009) จากการพิจารณาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้
สภาพภูมิอากาศที่ระบุถึงความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ (Azevedo & Marques, 2017; Bedford, 2016; 
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GCRP, 2009; Niepold et al., 2007) จึงก าหนดองค์ประกอบของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศได้ 3 
ด้าน ได้แก่ (a) ความสนใจในประเด็นสภาพภูมิอากาศ (interest in climate science) คือ ความสนใจใน
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และมีความตั้งใจที่จะบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (b) การรับรู้ถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศ (a perception of climate crisis) คือ ความเชื่อและ
ความกังวลต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศโลก และ (c) การตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและมีความรับผิดชอบ 
(make informed and responsible decisions) คือ การตัดสินใจในข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยมีเหตุผล
สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ในขณะที่ก าหนดระดับของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศจากการ
วิเคราะห์ลักษณะของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ (ปรับจาก Marzetta, 2016; Niepold et al., 2007) 
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ (a) น้อย (b) พอใช้ (c) ปานกลาง และ (d) มาก 
 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Bell, Smetana, 

& Binns, 2005) เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Abd‐El‐Khalick 
et al., 2004; Minner et al., 2010) โดยเชื่อว่าการสืบสอบเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคล
อันเกิดจากการส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การได้มาซึ่งทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาและใช้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นของตนเองและสังคม (R. Bybee & Goodrum, 1999) การสืบสอบจึงเป็นเป็น
กระบวนการของการค้นพบที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การส ารวจ การอธิบาย การประยุกต์ และการประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางความรู้และความเข้าใจผ่านการเรียนรู้เชิงรุก การฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการสื่อสารโดยใช้ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (R. W. Bybee et al., 2006) จากความเชื่อใน
ทฤษฎีสรรคนิยม (constructivism) ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็น
ผู้สนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ (Minner et al., 2010) เพ่ือให้มีการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา 
(Piaget, 1964) และสามารถเพ่ิมระดับพัฒนาการสู่ขั้นต่อไป (Langford, 2004) เนื่องจากมีนักการศึกษา
น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบไว้หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ 5 ขั้นตอน ของ BSCS 5E instructional model (R. W. Bybee et al., 2006) ที่ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนการเรียนรู้ ได้แก่ (a) 1) ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (engagement)  (b) ขั้นที่ 2 การส ารวจและ
ค้นหา (exploration) (c) ขั้นที่ 3 การอธิบาย (explanation)  (d) ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ (elaboration) 
และ (e) 5) ขั้นที่ 5 การประเมิน (evaluation) 

การใช้เกมเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา 
เกมถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้

จากกิจกรรมบันเทิง (Ratan & Ritterfeld, 2009) โดยเกมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการสนับสนุนการให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Wu & Lee, 2015) 
เนื่องจากสนับสนุนให้เกิดการคิดเชิงลึกที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจระบบที่มีความซับซ้อน (Squire, 2008) 
ท าให้นักเรียนเข้าใจและการมองเห็นอนาคตและผลของการกระท า (Wu & Lee, 2015) ซึ่งเป้าหมายของเกม
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เป็นสิ่งท้าทายในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถสร้างและควบคุมได้
ในโลกแห่งความเป็นจริง มีความซับซ้อน หรือเป็นนามธรรม (Chiarello & Castellano, 2016; Prensky, 
2003) การเรียนรู้โดยใช้เกมจึงเป็นการใช้เกมในการเป็นเครื่องมือทางการศึกษาเพ่ือช่วยสนับสนุนให้นักเรียน
เกิดการถ่ายโอนความรู้และสามารถเรียนรู้มโนทัศน์ที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นผ่านประสบการณ์ที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation theory) ที่เชื่อว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะน าไปสู่พฤติกรรมบางประการในการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแรงจูงใจเกิดได้จาก
การได้รับความท้าทายเพ่ือน าไปการเกิดความรู้หรือทักษะใหม่ (Malone, 1981) นอกจากนี้ แรงจูงใจยัง
น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมในการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) จาก
การเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนแนวคิดของตนเองและสะท้อนความรู้ของตนเองเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ท าให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน (Ausubel, 2012) 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม 
การศึกษาการใช้แนวทางการสืบสอบในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเนื้อในที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ภูมิอากาศ พบว่า นักเรียนมีการพัฒนามโนทัศน์ที่มีความซับซ้อนและสามารถอธิบายความรู้และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น (Bush et al., 2017; McNeal et al., 2008) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนการเรียนรู้ความเชื่อมโยงระดับโลกและ
ระดับท้องถิ่นตามสภาพจริง (Castek & Dwyer, 2018) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกมในการพัฒนา
ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นโดยสามารถอธิบายความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเป็นเหตุเป็นผล (McNeill & Vaughn, 2012) นักเรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อแก๊สเรือนกระจก รวมทั้งสามารถหาแนวทางบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเข้าใจ
กิจกรรมทางการเกษตรที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศได้คล้ายกับบริบทจริงของตนเอง (Hansen et al., 2018; 
Reckien & Eisenack, 2013) และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านการกระตุ้นความสนใจและการ
เรียนรู้เนื้อหา (Fung et al., 2015) จากผลการวิจัยดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบร่วมกับการใช้เกม ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนเพ่ือน าไปสู่การ
ส ารวจ การอธิบาย การประยุกต์ และการประเมินผลผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเกมสนับสนุน ซึ่งในงานวิจัยนี้
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 5 ขั้นตอน (5E instructional model) โดยมีการใช้เกมในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบขั้นการสร้างความสนใจ การส ารวจและค้นหา การขยายความรู้ หรือการประเมิน 
โดยดูความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของเกมกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ 5 ขั้นตอนเป็นหลัก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รูปแบบการวิจัย 
งานนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental design) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการรู้

สภาพภูมิอากาศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้
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เกมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งมีตัวอย่างวิจัยคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 33 คนในโรงเรียนรัฐบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่ได้โรงเรียนจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) อันเนื่องมาจาก
บริบทของชุมชนทางการเกษตรที่มีความเปราะบางต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศและก าหนดห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่มเพื่อท าการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง. 
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกมที่ มีสาระส าคัญ

ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลักของระบบภูมิอากาศ ได้แก่ (a) สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (b) ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (c) อิทธิพลระหว่างมนุษย์และสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ก าหนดโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผนที่มีการเรียงล าดับเนื้อหาตามพ้ืนฐานของมโนทัศน์
ส าคัญในการน าไปสร้างความรู้ใหม่ ได้แก่ 1) พายุ 2) สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ 4) ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะ
โลกร้อน 5) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 6) การลดกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสืบสอบแบบ 5 
ขั้นตอน โดยใช้หลักการประเมินความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยได้แก่ นักวิชาการด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ นักวิชาการด้านการใช้เกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ใน
การนิเทศมากกว่า 5 ปี รวม 4 ท่าน พบว่า มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ (IOC: 0.75 – 1) โดยได้ปรับแก้ไขข้อค าถาม
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยก่อนน าไปทดลองใช้ หลังจากนั้นปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปใช้จริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล. 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ านวน 2 ชุด ได้แก่ (a) แบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ 

เป็นข้อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ชุด ชุดละ 24 ข้อ โดยก าหนดน้ าหนักองค์ประกอบความรู้เนื้อหา 
ความรู้กระบวนการ และความรู้ญาณวิทยาในอัตราส่วน 4:1:1 (Azevedo & Marques, 2017) ดังตารางที่ 1 
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพภูมิอากาศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและให้
ค าแนะน า (IOC ≥ 0.5) โดยได้ปรับแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียบร้อยก่อนน าไปใช้จริง  

 
ตารางท่ี 1  ระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ 

คะแนนรอ้ยละ ระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ 
 50 เริ่มต้น 

50-74.99 พ้ืนฐาน 
 75 สูง 
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และ (b) แบบวัดความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 21 ข้อ โดยก าหนดน้ าหนักองค์ประกอบด้านความสนใจในประเด็นสภาพภูมิอากาศ การรับรู้ถึงปัญหา
สภาพภูมิอากาศ และการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและมีความรับผิดชอบ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดังตารางที่ 2 ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินทางจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและให้ค าแนะน า (IOC ≥ 0.5) โดยได้ปรับแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยก่อนน าไปใช้จริง 

 
ตารางท่ี 2  ระดับความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ 

คะแนนรอ้ยละ ระดับความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ 
 25 น้อย 

25-49.99 พอใช้ 
50-74.99 ปานกลาง 
 75 มาก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (one group pretest-posttest design) โดยใช้

คะแนนที่ได้จากแบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและแบบวัดความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกมเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจสภาพ
ภูมิอากาศและความตะหนักต่อสภาพภูมิอากาศจากสถิติทดสอบที (t-test) รวมทั้งใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย (M) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (Mร้อยละ) และขนาดอิทธิพล (ES) เพ่ือเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนเฉลี่ยและระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศและความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศในภาพรวมและ
รายองค์ประกอบ 

 
ผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศของนักเรียนน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ (a) แบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศ
ฉบับก่อนเรียน และ (b) แบบวัดความเข้าใจสภาพภูมิอากาศฉบับหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็มตามจ านวนข้อ
ค าถามในแบบวัดจ านวน 24 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
ค่าสถิติ ระดับความเข้าใจ

สภาพภูมิอากาศ M Mร้อยละ S.D. t-test p-value 
ความรู้เน้ือหา ก่อนเรียน 

16 
5.27 32.95 1.75 

4.102 .000 
เร่ิมต้น 

หลังเรียน 7.15 44.70 2.94 เร่ิมต้น 
ความรู้

กระบวนการ 
ก่อนเรียน 

4 
1.42 35.61 1.00 

.392 .697 
เร่ิมต้น 

หลังเรียน 1.52 37.88 0.91 เร่ิมต้น 
ความรู้ญาณ

วิทยา 
ก่อนเรียน 

4 
1.30 32.58 1.02 

3.567 .001 
เร่ิมต้น 

หลังเรียน 2.09 52.27 0.95 พื้นฐาน 
ความเข้าใจ

สภาพภูมิอากาศ 
ก่อนเรียน 

24 
8.00 33.33 2.63 

4.281 .000 
เร่ิมต้น 

หลังเรียน 10.76 44.82 3.76 เร่ิมต้น 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ 

(Dependent t-test) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจสภาพภูมิอากาศโดยรวมหลังเรียน
เท่ากับร้อยละ 44.82 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความเข้าใจสภาพภูมิอากาศก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 
33.33 จึงกล่าวได้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการใช้เกมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับสูง (0.751) อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาระดับความเข้าใจสภาพภูมิอากาศโดยรวม พบว่า นักเรียนยังคงอยู่ในระดับ เริ่มต้น ทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน 

เมื่อพิจารณาความเข้าใจสภาพภูมิอากาศรายองค์ประกอบ พบว่า (a) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เนื้อหาและความรู้ญาณวิทยาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับของความรู้เนื้อหาไม่
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ระดับของความรู้ญาณวิทยาเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ คือ จากระดับเริ่มต้น เป็นระดับ พ้ืนฐาน 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ (b) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้กระบวนการเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมีระดับความรู้กระบวนการไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนเรียน 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนน าเสนอผล   
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ (a) แบบวัดความตระหนักต่อสภาพ
ภูมิอากาศฉบับก่อนเรียน และ (b) แบบวัดความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศฉบับหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม
ตามจ านวนข้อค าถามในแบบวัดจ านวน 5 คะแนน จากแบบวัดจ านวน 21 ข้อ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบระดับความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติ ระดับความ
ตระหนักต่อ

สภาพภูมิอากาศ M Mร้อยละ S.D. t-test p-value 

ความสนใจใน
ประเด็นสภาพ

ภูมิอากาศ 

ก่อนเรียน 
5 

3.04 60.78 0.29 
4.848 .000 

พอใช้ 
หลังเรียน 3.41 68.14 0.38 พอใช้ 

การรับรู้ถึงปัญหา
สภาพภูมิอากาศ 

ก่อนเรียน 
5 

3.38 67.53 0.49 
-.105 .917 

พอใช้ 
หลังเรียน 3.37 67.36 0.38 พอใช้ 

การตัดสินใจภายใต้
ข้อมูลและมีความ

รับผิดชอบ 

ก่อนเรียน 
5 

2.83 56.62 0.45 
5.206 .000 

พอใช้ 
หลังเรียน 3.45 69.00 0.61 พอใช้ 

ความตระหนักต่อ
สภาพภูมิอากาศ 

ก่อนเรียน 
5 

3.08 61.65 0.22 
4.695 .000 

พอใช้ 

หลังเรียน 3.41 68.17 0.36 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวมหลัง
เรียนเท่ากับร้อยละ 68.17 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศก่อนเรียนเท่ากับ
ร้อยละ 61.65 เมื่อตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระจึงกล่าวได้ ว่า 
นักเรียนมีความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลในระดับสูง (0.825) ในขณะที่ นักเรียนมีความตระหนัก
ต่อสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับ พอใช้ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสนใจใน
ประเด็นสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนของการรับรู้ถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศลดลงหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบร่วมกับการใช้เกมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับองค์ประกอบความตระหนักต่อ
สภาพภูมิอากาศทั้ง 3 องค์ประกอบยังคงอยู่ในระดับใส่ใจในสภาพภูมิอากาศไม่แตกต่างจากก่อนเรียน 
 

อภิปรายผล 
ความเข้าใจสภาพภูมิอากาศด้านเนื้อหาและด้านญาณวิทยาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ

ร่วมกับการใช้เกมของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากก่อนหน้านี้นักเรียนยังไม่ได้เคยผ่านการเรียนรู้ใน
เนื้อหาที่มีความส าคัญส าหรับการน าไปใช้สร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสภาพภูมิอากาศ อาทิ วัฏจักรคาร์บอน 
และการหลอมเหลวของน้ าแข็ง เป็นต้น (Drewes, Henderson, & Mouza, 2018) การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
สอบร่วมกับการใช้เกมจึงท าให้นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาที่เป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ นักเรียนที่เป็นตัวอย่างวิจัยอาศัยในพ้ืนที่เปราะบางซึ่งมีบริบทเป็นชุมชนเกษตรกรรม นักเรียนจึงมี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความเข้าใจในสภาพ
ภูมิอากาศด้านญาณวิทยาร่วมกับกิจกรรมใบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินและตัดสินผลของ
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1997 

สถานการณ์สภาพภูมิอากาศจากความรู้ เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนให้เข้าใจ
ถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคนที่อยู่ในชุมชนเกษตรกรรม (Quiroga, Suárez, & 
Solís, 2015) ในขณะที่ความรู้กระบวนการหลังเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างจากก่อนเรียนเป็นเพราะนักเรียน
ไม่เคยได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบมาก่อน ซึ่งท าให้นักเรียนต้องปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงแรก 
โดยพบว่านักเรียนสามารถปรับตัวได้เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่สัมภาษณ์
ประสบการณ์ของครูที่เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ซึ่งระบุว่า ในสัปดาห์แรกของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เมื่อครูใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะตอบค าถามใน
มุมมองของตนเอง ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตค าตอบของเนื้อหาที่ครูคาดหวังว่านักเรียนจะตอบ (Zhang et al., 
2018) แสดงให้เห็นว่านักเรียนจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพ่ือกับการปรับพฤติกรรมในการเรียนเพ่ือให้สร้าง
ความรู้ใหม่จากกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบ 

ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยและมีระดับที่ไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนอยู่ในระดับใส่ใจใน
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วในตอนก่อนเรียน  เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบพบว่าการรับรู้ถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและมีความ
รับผิดชอบมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การรับรู้ถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนน เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่มีสังคมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะมีการรับรู้ต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศที่สูง (Quiroga et al., 2015) ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการรับรู้ถึง
ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่สูงตั้งแต่ก่อนเรียน และสังเกตได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนสูงกว่า
องค์ประกอบที่เหลือคือความสนใจในประเด็นสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและมีความ
รับผิดชอบถึงร้อยละ 6.75 และ 10.91 จึงส่งผลให้การรับรู้ถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนเฉลี่ยเมื่อทดสอบด้วยสถิติทดสอบที 

 
ข้อเสนอแนะ 

การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะส าหรับ
เนื้อหาที่เป็นระบบและเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์และความรู้เดิม รวมทั้งได้ใช้ความรู้ใหม่ในการอธิบายหรือจัดการกับสถานการณ์ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ เกมท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบจ าเป็นต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของเกมที่ให้
นักเรียนเข้าร่วม โดยค านึงถึงความสอดคล้องของรูปแบบเกมกับเป้าหมายของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ 5 ขั้นตอน ทั้งด้านเวลา การกระตุ้นความสนใจ เป้าหมายการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ความรู้ ประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับจากการตัดสินใจ ทั้งนี้ 
สาระส าคัญที่อยู่ภายในเกมจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนให้นัก เรียนเปิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ได้น าเสนอถึงเพศสภาพกับความรักที่เหมือนกับเพศชายหญิงทั่วไป ในมุมมองตามหลัก
ทฤษฏีของ Maslow โดยกล่าวถึงความหมายของเพศสภาพ มุมมองคนไทยกับเพศสภาพ มุมมองต่างประเทศ
กับเพสภาพ และความรักคืออะไร ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการได้รับการยอมรับกันทั้งนั้นไม่ใช่
เพียงแค่เพศสภาพอย่างเดียวที่ต้องการ จึงตรงกับทฤษฏีล าดับความต้องการของ Maslow หนึ่งในนั้นของ
ล าดับความต้องการทั้งหมด ผู้เขียนได้น ามาเชื่อมโยงให้เกิดภาพว่าเพศสภาพก็สามารถท าได้และมีความ
ประสงค์ตามล าดับความต้องการของมนุษย์ ท้ายสุดของบทความนี้ผู้เขียนได้น าเสนอความคิดของเพศสภาพที่
เกี่ยวกับความรัก ความรู้ และความสามารถของเพศสภาพที่ไม่แตกต่างจากเพศชายหญิง เพ่ือให้สังคมไทยเปิด
ใจยอมรับและเปลี่ยนแปลงความคิดในตามหลักความเป็นจริงในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในของเพศสภาพที่เพ่ิมข้ึนและความเท่าเทียมกับเพศชายหญิง 
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Abstract 

This article presents the gender. And love like the male,female,normal in the 
theoretical view of Maslow by saying to the defition of gender,angle. Thai peoples look and 
gender. Abroad look and gender. what is love. Not just the gender that is desired. These are 
things that everyone has need to accept. Therefore match the theory order of Maslow. The 
author has brought to connect to see the picture that gender can be done and wishes 
according to the order gender about love the knowledge and the ability of the gender. Not 
different from males and females. For the thai society to be open to accept and change of 
thinking according to the principles. The face that now everything has change and modern 
to the love of sex can be fulfilled. To increase acceptance of gender and equality with 
males and females.  

 
Keyword : gender, love 
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2003 

บทน า 
บทความวิชาการนี้ต้องการน าเสนอเพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกของเพศสภาพรวมถึงสิ่งที่เพศสภาพ

ต้องการให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับเพศสภาพเป็นอีกหนึ่งเพศที่อยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีตัวตนและยุติธรรม
เหมือนเพศชายหญิงในทุก ๆ เรื่อง เรื่องความรักเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญที่เพศสภาพต้องการในการยอมรับและ   
เท่าเทียม 

ในปัจจุบันสังคมไทยไม่ได้มีแค่เพศชายหญิงกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเพศ LGBTQ ที่เรียกกัน
ว่าเพศสภาพ ที่เกิดจากโครงสร้างร่างกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชาย โครงสร้างร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง 
และเพศท่ีเกิดจากความรู้สึกที่อยู่ภายใต้จิตใจ ความชอบ ความสบายใจในตัวเองในเรื่องของความรัก จึงท าให้
เกิดเพศสภาพขึ้นมา 

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีความรัก ความรู้สึก ไม่ใช่เพียงแค่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักใน
ครอบครัว ความรักพ่ีน้อง ความรักเพ่ือน แต่ยังหมายถึงความรักที่คนสองคนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันความรักของ
คนสองคนที่มีสถานะว่าคู่รัก ไม่ใช่แค่ว่าคบกันแค่วันนี้พรุ่งนี้ก็จบกันไปและเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แต่เป็นความรักที่
ทุกคนต้องการในคน ๆ หนึ่งอยู่เคียงข้างเราไปจนแก่เฒ่า คอยอยู่เป็นก าลังใจ คอยดูแลซึ่งกันและกันไปตลอด
ชีวิต ในตามโลกสัจธรรมตามหลักศาสนาและธรรมชาติที่ก าหนดกับความถูกต้องในความคิดของมนุษย์ตั้งแต่ใน
ยุคอดีตโบราณผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเพียงเท่านั้น เพราะในยุคนั้นมีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น ยังไม่มี
เพศสภาพเหมือนในยุคปัจจุบัน  

แต่ในยุคปัจจุบันได้เกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงไปต่างจากยุคโบราณ เนื่องจากไม่ได้มีแค่เพศชายหญิง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงมีอีกเพศหนึ่งที่เกิดขึ้นมา ที่เรียกกันว่า “เพศสภาพ” ไม่ได้เกิดเป็นโครงสร้าง
ร่างกายใหม่ที่แปลกประหลาดไปจากเพศชายหญิงแต่อย่างใด เพศสภาพยังคงเป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะและ
โครโมโซมที่เหมือนกับมนุษย์เพศชายหญิงทั่วไป สิ่งที่แตกต่างของเพศสภาพคือความรู้สึกที่มีอยู่ภายใต้จิตใจ
ข้างในที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นใหม่ต่างกับเพศชายหญิง จนเป็นเพศสภาพที่เกิดจากความรู้สึก ความชอบ ความ
สบายใจในเรื่องของความรักในรูปแบบที่เขาต้องการ  

ดังนั้นเพศสภาพก็มีความรู้สึกในเรื่องของความรัก และความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเพศสภาพ
แต่ในเรื่องความรักของเพศสภาพยังคงไม่เป็นที่การยอมรับในสังคมเท่ากับความรักของเพศชายและเพศหญิงที่
ได้รับสิทธิในเรื่องของความรัก เนื่องจากเพศสภาพยังคงเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ไม่ใช่แค่ใน
ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังคงมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ยังไม่ยอมรับเพศสภาพเท่าที่ควร จึงท าให้
เพศสภาพไม่ได้สิทธิเท่าเทียมกับเพศชายหญิงในเรื่องการงาน ความรัก และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เพียงแค่ว่า
เพศสภาพแตกต่างจากเพศชายหญิง มองเพศสภาพเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคมอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้เพศสภาพไม่ควรมีสิทธิเท่าเทียมกับเพศชายหญิงทั่วไป 

รวบการบวกกับสิ่งที่สังคมไทยยังคงปิดใจปิดกั้นไม่ยอมรับว่าปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนไปและพัฒนา
ทันสมัยไม่เหมือนในยุคอดีตสมัยก่อน แถมยังคงต่างกับประเทศที่เปิดใจยอมรับและให้โอกาสกับเพศสภาพไป
อย่างมาก เหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ความรักของเพศสภาพและตัวเพศสภาพนั้นได้พบเจออะไรที่ไม่เท่าเทียม เกิด
การแบ่งชนชั้นเพศขึ้นมา ดังนั้นจึงน าเสนอที่เกี่ยวกับเพศสภาพและความรักในส่วนของเพศสภาพได้พบเจอ
และต้องการที่จะให้สังคมยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น  
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2004 

ความหมายของเพศสภาพ  
ก่อนอ่ืนมาท าความรู้จักกับความหมายของเพศสภาพกันก่อน ว่าเพศสภาพนั้นหมายถึงเพศที่เกิดจาก

อะไร คืออะไรเพศสภาพ  
ค าว่า “เพศสภาพ” ถูกน ามาใช้เรียกกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีเพศวิถี

เป็น LGBTQ ไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ เควียร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามอัตลักษณ์ทาง
เพศ หรือ Cisgender (เช่น ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทั้งกายและใจไม่ได้อยากเป็นผู้ชายหรือเพศอ่ืน ๆ) โดยบางคนก็
เรียก LGBT บ้าง บางคนก็เรียก LGBTQ หรือ LGBTQA ก็มี แต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงกลุ่มคนเพศสภาพ
นั้นเอง โดยตัวอักษรเหล่านี้ก็ย่อมาจากสมาชิกในกลุ่มคือ (Pimchanok K, 2561) 

Lesbian เลสเบี้ยน หรือว่าผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน  
Gay เกย์ คือผู้ชายที่ชอบผู้ชาย แต่บางคนก็กล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน (homosexual) 
Bisexual คนที่ชอบท้ังผู้ชายและผู้หญิง (สังเกตว่า Bi หมายถึง 2 นั้นเอง) 
Transgender คนข้ามเพศ คือผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชาย ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเรียกสั้น ๆ ว่า 

ทรานส์ 
Queer เควียร์เป็นการเรียกกว้าง ๆ หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่ได้มีเพศตามขนบสังคมทั่วไป ไม่จ ากัดกรอบ

(Pimchanok K, 2561) 
 
มุมมองของคนในสังคมไทยกับเพศสภาพ 

ปัจจุบันสังคมไทยหรือแม้แต่สังคมท่ัวโลกต่างเริ่มเปิดกว้างให้กับบุคคลเพศสภาพกันมากแล้ว แต่ก็ยังมี
ส่วนที่ยังไม่เปิดใจยอมรับกับเพศสภาพเช่นกัน ดังนั้นผู้เขียนจึงได้น าประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ มาน าเสนอ
ความคิดของคนไทยในคนสามกลุ่มที่มีการมุมมองกับเพศสภาพ จากการส ารวจของ โพลนิด้า ได้แบ่งเป็นสาม
กลุ่ม ดังนี้ (NIDA POII โพลแห่งแรกในประเทศไทย, 2560) 

กลุ่มแรก มีมุมมองที่ว่าบุคคลในสังคมไทยเปิดใจยอมรับกับเพศสภาพเกือบร้อยละ 100 เนื่องจาก
ข้อมูลของการท าโพลนิด้าที่ได้ท าโพลในเรื่องของการยอมรับของคนไทยกับเพศสภาพในปี  พ.ศ. 2556 กับ 
2558 มีการยอมรับใน 2 ปีร้อยละ 77 ถึงเกือบร้อยละ 89 ดังนั้นแสดงว่าคนไทยยังยอมรับกับเพศสภาพ ไม่เต็ม 
100 เขามองว่าเพศสภาพไม่ได้ผิดอะไร มีความรู้ความสามารถเหมือนเพศชายหญิงแถมอาจจะมีความสามารถ
ที่เฉพาะตัวไปอีกก็ได้ที่เพศชายหญิงทั่วไปอาจจะไม่มี อีกทั้งในการท างานก็ยังเปิดโอกาสที่จะให้เพศสภาพได้
เข้าไปท างานกันมากมาย เช่น วงการบันเทิง ราชการ รวมถึงนักกีฬา เป็นต้น สิ่งที่เขาเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับ
เพราะเขาได้มองว่า เพศสภาพสิ่งที่แปลกไปจากเพศชายหญิงคือความรู้สึกที่ภายใต้ข้างในจิตใจของเขาเพียง
เท่านั้น เพศสภาพก็คือมนุษย์ที่เหมือนเพศชายหญิงทั่วไปเช่นกัน (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555, หน้า 66) 
ผู้เขียนเคยได้ยินประโยคหนึ่งจากคนในกลุ่มนี้ที่ยอมรับในเพศสภาพกันว่า “จะเป็นอะไรก็ได้ ขอแค่เป็นคนดีใน
สังคมก็พอ” เป็นประโยคที่บอกถึงว่าจะเป็นเพศอะไรก็ได้แต่อย่างเดียวที่ขอคือ “เป็นคนดี” ไม่ท าให้ผู้ใด
เดือดร้อนนี้แหละคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการ แค่เป็นคนดีไม่ท าให้ผู้ใดเดือดร้อนพวกเขาก็จะพร้อมเปิดใจยอมรับ
กับสิ่งที่คุณเป็น ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม  

กลุ่มสอง มีมุมมองกับเพศสภาพในการไม่ยอมรับในอัตราร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 20  ในการไม่ยอมรับ
จากข้อมูลการท าโพลนิด้าในเรื่องของการยอมรับกับเพศสภาพ ในปีพ.ศ. 2556 กับ 2558 จากข้อมูลจะเห็นได้
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ว่ากลุ่มท่ีสองจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมรับกับเพศสภาพ แต่อย่าได้มองข้ามกันเลยทีเดียวถึงจะเป็นกลุ่มน้อย
ก็จริง แต่ก็ยังสามารถมีอิทธิพลกับเพศสภาพในบางเรื่อง เช่น ความรัก การงาน และการถูกยอมรับในสังคม 
เป็นต้น เนื่องจากบางงานก็ไม่รับบุคคลเพศสภาพท างานและถูกเหยียดหยามในเรื่องเพศของเขาจึงท าให้ไม่
สามารถท างานนั้นได้ ผู้เขียนพบว่าการที่กลุ่มสองมีมุมมองที่ไม่ยอมรับเพศสภาพ เนื่องจากเขามองว่าผิดเพศ 
แปลกประหลาด ขัดกับธรรมชาติที่ให้มา ไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมี ขนาดตัวเองยังเป็นแบบนี้และจะท าอะไรได้ แต่
พวกเขาไม่ได้มองถึงความรู้ ความสามารถในตัวตนของคนนั้นพวกเขาเพียงมองแค่ภายนอกเพียงอย่างเดียว 
และอีกอย่างที่เป็นสิ่งส าคัญของกลุ่มสองอาจจะเกิดจากที่ตัวเองยังคงไม่เปิดใจกับปัจจุบันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงทันสมัยไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ยังคงปิดกั้นและไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เข้าไป จึงท าให้คนในกลุ่ม
นี้ไม่ยอมรับกับเพศสภาพและเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย 

กลุ่มสุดท้าย มีมุมมองที่ว่าไม่แน่ใจหรือไม่ออกความคิดเห็น อยู่ในร้อยละ 1 ถึง เกือบร้อยละ 6 จาก
ข้อมูลการท าโพลนิด้าในเรื่องของการยอมรับกับเพศสภาพ ในปีพ.ศ. 2556 กับ 2558 เป็นบุคคลที่กลุ่มน้อย 
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับในเรื่องของเพศสภาพกลุ่มนี้ผู้เขียนพบว่า เขาไม่ได้คิดอะไรกับเพศสภาพ เขามองว่า
จะเป็นอะไรก็ได้ในสิทธิ์ของเขาเพราะทุกคนมีสิทธ์และพอใจในความเป็นของตัวเอง มุมมองของคนกลุ่มนี้จะ
คล้าย ๆ กับมุมมองของกลุ่มแรก ที่ “เป็นอะไรก็ได้ ขอแค่เป็นคนดีในสังคมก็พอ” เพราะเขามองว่าปัจจุบันมี
การเปิดใจยอมรับและมีสิ่งที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลง ๆ ไปตามกาลเวลากันเป็นอย่างมาก จึงท าให้มีคนกลุ่มนี้
เกิดข้ึนและเป็นส่วนน้อย เขาไม่ได้จ ากัดเพศ เพราะเขามองที่ความรู้ ความสามารถของบุคคลมากกว่าเพศ 

เพศสภาพมีกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับ การที่ไม่ยอมรับในเพศสภาพนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ในทั้งด้านการงาน การอยู่ในสังคม และความรัก ผู้เขียนจึงได้ดึงในเรื่องความรักของเพศสภาพมาน าเสนอ 
ความรักของเพศสภาพไม่ได้เหมือนกับความรักของเพศชายหญิงทั่วไป เพศสภาพไม่ได้สิทธิที่เท่าเทียม ไม่ได้
สิทธิที่คนสองคนตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันในการแต่งงาน ไม่ใช่เพียงความรักที่ผู้เขียนจะน าเสนอแต่ผู้เขียน
จะน าเสนอในสิ่งที่เพศสภาพต้องการให้สังคมยอมรับและเปิดใจในสิ่งที่เพศสภาพเป็น  
 
มุมมองต่างประเทศกับเพศสภาพ  

ว่าด้วยในเรื่องของเพศสภาพไม่ใช่มีแค่ภายในประเทศไทยอย่างเดียวที่จะมีเพศสภาพ เพราะเพศ
สภาพมีอยู่ทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีป
ออสเตรเลีย ในสัญลักษณ์ของเพศสภาพที่ทั่วโลกจะเป็นอันรู้กันคือ ธงสีรุ้ง และในส่วนของต่างประเทศมีการ
ยอมรับที่มากกว่าประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในเรื่องของสิทธิ์ที่เพศสภาพจะได้รับ มีการเปิดโอกาสให้กับเพศ
สภาพในหลากหลายเรื่อง เช่น การออกกฎหมายให้เพศสภาพจดทะเบียนแต่งงาน ที่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับ
และเปิดโอกาสออกกฎหมายให้เพศสภาพจดทะเบียนแต่งงานได้  

ในปัจจุบันประเทศที่เปิดใจยอมรับและให้โอกาสออกกฎหมายให้กับเพศสภาพได้จดทะเบียนแต่งงานมี
ทั้งหมด 28 ประเทศได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สเปน แคนาดา แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ สวีเดน โปรตุเกส 
ไอซ์แลนด์ อาร์เจนตินา เม็กซิโก ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก 
อุรุกวัย บราซิล สกอตแลนด์ ฟินแลนด์ เกาะกรีนแลนด์ โคลัมเบีย มอลต้า ออสเตรเลีย ไต้หวัน และเอกวาดอ 
เป็นประเทศที่ให้การยอมรับและการเปิดให้โอกาสออกกฎหมายให้กับเพศสภาพได้มีสิทธิ์จดทะเบียนแต่งงาน
เหมือนเพศชายหญิงทั่วไป ประเทศแรกที่ได้เปิดโอกาสออกกฎหมายให้ เพศสภาพได้จดทะเบียนแต่งงานกันได้
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คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 1 เมษายน 2003 และหลังเที่ยงคืนของวันนั้น มีคู่รักเพศเดียวกันถึง 4 คู่
ที่มาท าพิธีแต่งงานโดยมีนายกเทศมนตรีอัมสเตอร์ดัมเป็นประธาน ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็น
แนวทางให้ประเทศอีก 27 ประเทศได้ให้สิทธิ์และเปิดโอกาสออกกฎหมายให้กับเพศสภาพได้จดทะเบียน
แต่งงาน (Pannaput J ,2562) 

ในปัจจุบันพบได้ว่าประชากรเพศสภาพได้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  หลายประเทศจึงท าให้ความส าคัญกับ
เพศสภาพค่อนข้างมากจนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยซ้ า ในส่วนของแต่ละทวีปของโลกมีสถิติเพศสภาพที่เล่น
แอปโซเซียลที่มีชื่อว่า Facebook ที่ได้บันทึกข้อมูลกันไว้ ได้แก่ ทวีปเอเชียประเทศที่มีเพศสภาพมากที่สุดใน
อันดับหนึ่ง คือ อินเดีย จ านวน 3 ล้านคน ประเทศอันดับสอง คือ เวียดนาม จ านวน 620 ,000 คน และ
ประเทศอันดับสาม คือ ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 540,000 คน แต่ส่วนในของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 
จ านวน 340,000 คน ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของที่มีประชากรเพศสภาพจ านวนมากที่สุดของทวีปเอเชีย 
ทวีปยุโรปประเทศที่มีประชากรเพศสภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ประเทศสหราชอาณาจักร จ านวน 
220,000 คน ประเทศอันดับสองคือ อิตาลี จ านวน 90,000 คน และประเทศอันดับสาม เยอรมนี จ านวน 
84,000 คน ทวีปแอฟริกาประเทศที่มีประชากรเพศสภาพมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ประเทศอียิปต์ จ านวน 
640,000 คน ประเทศอันดับสอง ประเทศโมร็อกโก จ านวน 300 ,000 คน และประเทศอันดับสาม จ านวน 
แอลจิเรีย จ านวน 240,000 คน ทวีปอเมริกาเหนือที่มีประชากรเพศสภาพมากที่สุดอันดับหนึ่ง ประเทศสหรัฐ 
จ านวน 760,000 คน ประเทศอันดับสองประเทศเม็กซิโก จ านวน 240 ,000 คน และอันดับสามประเทศแคน
นาดา จ านวน 94,000 คน ทวีปอเมริกาใต้ที่มีประชากรเพศสภาพเป็นมากที่สุดอันดับหนึ่ง ประเทศบลาซิล 
จ านวน 320,000 คน อันดับสองประเทศอาร์เจตินา จ านวน 118 ,000 คน และอันดับที่สามประเทศเปรู 
จ านวน 74,000 คน และทวีปสุดท้ายทวีปออสเตรเลียที่มีประชากรเพศสภาพมากที่สุดอันดับหนึ่ง ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน 74,000 คน อันดับสองประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 13 ,000 คน และอันดับสามประเทศ
ปาปัวนิวกินี จ านวน 4,600 คน เป็นต้น  (marketingoops!, 2014) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างบนผู้อ่านจะพบว่ามีประชากรเพศสภาพอยู่ทั่วโลกและมีเป็นจ านวนมากอยู่
ในถึงหลักแสนคนกันเลยทีเดียว จากข้อมูลข้างบนเป็นข้อมูลที่ได้จากการที่เพศสภาพเล่น facebook จึงท าให้
ได้ข้อมูลจ านวนประชากรเพศสภาพ ดังนั้นเรื่องของเพศสภาพจึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ส าคัญหรือมองข้ามกันไปได้อีก
แล้ว เรื่องของเพศที่ส าคัญก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญอีกเหมือนกัน เนื่องจากตอนนี้มีประชากรเพศ
สภาพที่เป็นจ านวนมากขึ้นอยู่เรื่อย ๆ  ไปตามกาลเวลาของโลกจึงท าให้ต่างประเทศให้ความส าคัญและการ
ยอมรับในของบุคคลเพศสภาพที่มากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของความรักที่ได้ออก
กฎหมายให้จดทะเบียนสมรสกับเพศเดียวกันได้แล้ว ในปัจจุบันมีทั้งหมด 28 ประเทศผู้เขียนได้บอกไว้ในส่วน
ของข้างบนเป็นที่เรียบร้อย แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่เปิดใจและความส าคัญกับเรื่องความรัก
ของเพศสภาพเพราะยังคงมีประชากรกลุ่มน้อยที่ยังคงไม่ยอมรับในเรื่องของแบบนี้กับเพศสภาพ ยิ่งในประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าประเทศ ยิ่งมองกลุ่มเพศสภาพเป็นคนกลุ่มที่ผิดเพศไม่พอใจ
กับสิ่งที่เกิดมา เป็นกลุ่มคนที่แปลกประหลาด และไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่ยังไม่เปิดใจยอมรับกับเพศ
สภาพ ยังรวมถึงศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ที่ได้มีเขียนไว้ในเรื่องของศาสนาเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ของคน
ไทยคือความคิดท่ีมีความโบราณตามตนเก่าแก่ที่ไม่เปิดใจยอมรับ ยิ่งท าให้สังคมกลุ่มน้อยไม่ค่อยยอมรับกับเพศ
สภาพจึงท าให้ประเทศไทยยังไม่เปิดกว้างและความส าคัญกับเรื่องความรักถึงขนาดออกกฎหมายให้เพศสภาพ
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2007 

ได้จดทะเบียนเหมือนคู่รักเพศชายหญิง แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ก าลังจะด าเนินการเปิดโลกกว้างให้กับเพศ
สภาพได้จดทะเบียนสมรสเหมือน 28 ประเทศท่ีได้ออกกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว  
 
ความหมายความรัก 

ความรัก คือเป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึง
อารมณก์ารดึงดูดและความผูกพัน (attachment) ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้าในบริบททางปรัชญา ความรักเป็น
คุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักยังอาจ
อธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเห็นอกเห็นใจ หรือความเสน่หา        
ดังตัวอย่างบทกวีที่ว่า “ความรักคือหัวใจให้แก่กัน ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์ 
ความรักคือประจักษ์ในใจเรา” (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2560) 

จากที่ผู้เขียนได้อธิบายความหมายความรักไปในข้างบน ผู้เขียนพบว่าการที่มีเพศสภาพขึ้นมาก็ไม่
แปลกอะไร เนื่องจากเพศสภาพก็เกิดจากความรู้สึกที่อยู่ข้างในจิตใจในส่วนของความรัก และความรักก็คือ
ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ดังนั้นเพศสภาพก็คือส่วนจากความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มาจาก
ความรู้สึกของมนุษย์ในข้างในจิตใจ  
 
เพศสภาพกับความรัก 

จากบทความเพศสภาพกับความรัก ผู้เขียนได้น าเรื่องของทฤษฏีล าดับความต้องการของ Maslow มี
ล าดับความต้องการอยู่ 5 ขั้น (ภพดล ประทุมษา, 2561) แต่มีแค่หนึ่งขั้นที่ผู้เขียนน ามาให้ผู้อ่านได้รับรู้เข้าใจ
และเข้าถึงเพศสภาพในสิ่งที่เขาต้องการบอกมาโดยตลอด ล าดับความต้องการในขั้นนั้นก็คือ ล าดับความ
ต้องการขั้นสาม  

ล าดับความต้องการทางสังคม มนุษย์คือสัตว์สังคม ดังนั้นมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมแต่สังคมเป็นสิ่งที่ใหญ่ 
อยู่ยากและเข้าใจยาก เพศสภาพก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องอยู่ในสังคม สังคมของเพศสภาพนั้นกลับเป็นสิ่งที่อยู่
ยากกว่าสังคมของมนุษย์เพศชายหญิงปกติทั่วไป เนื่องจากสังคมยังคงไม่ยอมรับเพศสภาพในสิ่งที่เขาเป็น ยังคง
มองเพียงแค่เพศสภาพเขาที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเดียวเท่านั้น จึงท าให้เพศสภาพเป็นมนุษย์ที่อยู่  
ในสังคมยากมาก มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในเรื่องของเช่น การงาน การเรียน ความรัก และธุรกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น ในส่วนล าดับความต้องการของเพศสภาพที่ต้องการทางสังคมคือ การยอมรับของสังคมในสิ่งที่เขาเป็น 
เพราะเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเขาจะเกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตามใจเขาได้ การที่เขาเป็นเพศสภาพเขา
เกิดข้ึนจากความรู้สึกข้างในจิตใจของความรักที่เขามี ดังนั้นเพศสภาพก็มีความรู้สึกและความรักเหมือนกัน สิ่ง
ที่เพศสภาพต้องการทางสังคมไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น แต่ต้องการการยอมรับในรูปแบบความ
รักของเพศสภาพด้วยเช่นกัน ความรักของเพศสภาพยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับความรักของเพศชาย
หญิงทั่วไป ยังคงไม่ได้รับการยอมรับจนถึงขั้นอนุมัติให้ได้จดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันเหมือนของเพศชาย
หญิงที่ได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการ และมีการได้รับใช้สิทธิต่าง ๆ จากการจดทะเบียนสมรส  

ในส่วนของต่างประเทศมีหลายประเทศที่ให้การยอมรับเพศสภาพอย่างจริงจัง ไม่มองข้ามเพศสภาพ 
ไม่ใช่เพียงแค่สังคมต่างประเทศยอมรับเพียงเท่านั้น ยังมีการออกกฎหมายในการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน
อีกด้วย ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเพศชายหญิงทั่วไปเลย เพราะในต่างประเทศคิดว่าเพศไหนก็มีความเท่าเทียม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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2008 

กันไม่ควรแบ่งชนชั้นเพศขึ้นมา แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ก าลังจะพัฒนาในการยอมรับของเพศสภาพใน  
การที่มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศชายหญิง 

จากการน าทฤษฏีล าดับความต้องการขั้นสามของ Maslow ที่ผู้เขียนกล่าวมาจากข้างต้น ผู้อ่านจะ
พบว่ากลุ่มเพศสภาพมีความต้องการที่ตรงกับทฤษฏีล าดับความต้องการขั้นสามของ Maslow ผู้เขียนได้อธิบาย
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความรู้สึกของกลุ่มเพศสภาพ ในความคิดของเพศสภาพ และความเป็นจริง ดังนั้นผู้เขียนจึง
น าเสนอทฤษฏีล าดับความต้องการมาเชื่อมโยงกับเพศสภาพและความรัก จากข้างต้นเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้เขียน
ได้เขียนบทความเพศสภาพกับความรักนี้ข้ึนมา  
 

บทสรุป 
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อจากบทความนี้คือความคิดและความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่เรียกกันว่า   

“เพศสภาพ” ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้เข้าใจเพศสภาพมากขึ้น เปิดใจยอมรับและเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพศสภาพหรือ LGBTQ คือสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกข้างในตนเองที่มีต่อ
ความรัก ความสบายใจในสิ่งที่ตนสบายใจและต้องการในสิ่งนั้น ถึงแม้อัตลักษณ์จะไม่ตรงกับเพศสภาพ
ความรู้สึกก็ตาม มนุษย์คือสัตว์สังคมสิ่งที่มนุษย์ต้องอยู่คือสังคม เพศสภาพก็คือมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เพศ
สภาพต้องอยู่คือสังคมเช่นกัน แต่สังคมไม่ได้ยอมรับเพศสภาพเหมือนมนุษย์เพศชายหญิง เนื่องจากตั้งแต่ยุค
อดีตในตอนนั้นขึ้นชื่อค าว่า “มนุษย”์ มีแค่เพศชายและเพศหญิง จึงท าให้สังคมต้องนั้นมีแค่สองเพศนี้ แต่ในยุค
ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจึงได้เกิดเพศท่ีสามที่เรียกว่า “เพศสภาพ” หรือ “LGBTQ” อยู่ใน
สังคมตอนนี้ สิ่งที่เกิดข้ึนกับเพศสภาพในสังคมคือมีอยู่สองกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับ  

กลุ่มท่ียอมรับเพศสภาพมีมุมมองที่เปิดใจยอมรับกับสิ่งปัจจุบันว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดใจโลก
กว้างกันมากขึ้น เนื่องจากต่างประเทศในตอนนี้มี 28 ประเทศที่ยอมรับเพศสภาพอย่างเป็นทางการในสังคม
ของต่างประเทศ กลุ่มนี้ได้มองอีกว่าในตอนนี้ก็ยังมีการเปิดโอกาสการท างานหลากหลายอาชีพกับเพศสภาพ 
เพราะเขามองที่ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพของบุคคลมากกว่าเพศสภาพภายนอกที่เขาเป็น เช่น 
นักร้อง นักแสดง นักกีฬา และข้าราชการ เป็นต้น ยังคงมีอีกหลายอาชีพที่เปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพศ
สภาพได้ท างานและได้แสดงฝีมือประสิทธิภาพของตนเองขึ้นให้ได้เห็น แค่ในปัจจุบันนี้ผู้อ่านก็คงพบเจอและพบ
เห็นกันมามากไม่น้อยว่าเพศสภาพก็มีความสามารถไม่ต่างกับเพศชายหญิง เพศสภาพได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ และประสิทธิภาพของตนให้ทุกคนได้เห็นว่า เพศสภาพไม่ได้แตกต่าง ไม่ได้มีความรู้
ความสามารถ และประสิทธิภาพน้อยไปกว่าเพศชายหญิงแต่อย่างใด  

กลุ่มไม่ยอมรับเพศสภาพมีมุมมองที่ยังไม่เปิดใจยอมรับว่าปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทันสมัยไปจาก
อดีต ได้มีกลุ่มที่ยอมรับเพศสภาพกันมากขึ้น ยังคงมีมุมมองเดิม ๆ  ว่าสังคมบนโลกมนุษย์ต้องมีเพียงแค่เพศ
ชายและเพศหญิงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะโลกและพุทธศาสนาเราได้ก าหนดไว้เพียงแค่สองเพศนี้ จึงท าให้มี
การปิดก้ันความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพของเพศสภาพในหลากหลายอาชีพที่ยังคงไม่เปิดทางให้เพศ
สภาพได้โชว์และแสดงให้เห็น ต่อมาเกิดการแบ่งชนชั้นเพศขึ้นมาในความที่ไม่เท่าเทียมกัน เพศสภาพไม่ได้รับ
การเท่าเทียมเท่ากับเพศชายและเพศหญิง ทั้งในเรื่องการงาน การเรียน ธุรกรรมต่าง ๆ  และ ความรัก เป็นต้น 
ความรักไม่ใช่เพียงแค่ความรักที่คนสองคนรักกัน แต่รวมไปถึงการจดทะเบียนสมรสที่คนสองคนแต่งงานกัน
แล้วอยากจดทะเบียนสมรสเหมือนเพศชายและเพศหญิง  
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ผู้เขียนได้อธิบายข้างบนไว้ว่ามนุษย์ยังคงต้องการความรักที่ไม่ใช่ความรักพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรัก
ครอบครัว ความรักพ่ีน้อง และความรักเพ่ือนเท่านั้น มนุษย์ยังคงต้องการความรักที่ เรียกว่าคู่ชีวิต เพศสภาพก็
คือมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นเพศสภาพก็ต้องการความรักคู่ชีวิตเหมือนกัน การที่คนสองคนรักกันและแต่งงานจด
ทะเบียนสมรสกันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นการให้เกรียติกันอย่างเดียว แต่เป็นการที่บ่งบอกว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างใน
การเป็นคู่ชีวิตกัน เช่นสินสมรส มรดก และธุรกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกัน มีเกิดอะไรขึ้นมายังคงมีสิทธิของการจด
ทะเบียนสมรส ใบสมรสเป็นตัวกลางในการจัดการและแจ้งสิทธิของการจดมากมายหลายประการ ดังนั้นเพศ
สภาพก็ต้องการได้รับจากสิทธิในการตกลงเป็นคู่ชีวิตจึงต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิตของตัวเอง
เหมือนกับเพศชายหญิง ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสต่างประเทศทั้ง 28 ประเทศในปัจจุบันได้มีการออก
กฎหมายให้จดทะเบียนสมรสเพียงเดียวกันได้อย่างเป็นทางการ ไม่เกิดการแบ่งชั้นเพศในเรื่องของสิทธิขึ้นมา 
จึงท าให้ตอนนี้มีหลายประเทศที่ยังไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิดโอกาสเรื่องแบบนี้เกิดการก่อกลุ่มในการยื่น
ร้องสิทธิการจดทะเบียนสมรสของเพศสภาพอย่างเดียว และในประเทศไทยยังมีการยื่นร้องสิทธิในการเปลี่ยน
ค าน าหน้า เพ่ือไม่ให้มีการแบ่งชนชั้นเพศเกิดข้ึน  

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าเพศอะไรก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ
ที่เหมือนกันทั้งนั้น อยู่แค่ว่าจะเปิดใจยอมรับหรือปิดก้ันกับเพศนั้นมากแค่ไหน เพศสภาพไม่ใช่คนที่เลวร้ายและ
สร้างความเดือดร้อนให้ใคร การที่เห็นว่ามีเพศสภาพบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนที่ผู้อ่านอาจจะได้
พบเจอหรือพบเห็นกันมาบ้างนั้น ผู้เขียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวในของตัวบุคคลมากกว่า
เพราะเพศสภาพส่วนใหญ่ก็มีแต่คนดี ๆ  ที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่แถมยังสร้างสิ่งดี ๆ  ให้กับสังคม
และประเทศชาติอีกมากมาย ยังคงมีเพศสภาพที่ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และประสิทธิของเพศสภาพได้
ให้เห็นกันเป็นจ านวนมาก เช่น นักร้องอ๊อฟ ปองศักด์ รัตนพงษ์ ที่เป็นนักร้องกลุ่มเพศสภาพคนหนึ่งที่สร้าง
ความสุขให้กับทุกคนด้วยเสียงเพลง มีคนชื่นชอบและติดตามเขาเป็นกันจ านวนมาก ไม่ใช่แค่คนไทยที่ชื่นชอบ
ในความสามารถและตัวตนของเขา ยังมีต่างประเทศที่ชื่นชอบและติดตามผลงานในความสามารถของตัวตนที่
ทุกคนรู้จัก อ๊อฟ ปองศักดิ์ นักร้องสายอกหักนั้นเอง 

ในปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงทันสมัยไปตามกาลเวลา ไม่ได้มีแค่เพศชายและเพศหญิง
อย่างเดียวกันอีกต่อไป ยังมีเพศสภาพที่ยังอยู่ในสังคม คนเราทุกคนก็ต้องการที่ให้เราได้รับการยอมรับในสังคม
อยู่ในสังคมอย่างสบายใจและไม่โดนการแบ่งชนชั้นในความเท่าเทียมในเรื่องทุก ๆ  เรื่อง เพศสภาพก็ต้องการที่
ได้รับความยอมรับการเปิดใจจากสังคม เพศสภาพไม่ได้อยากโดนแบ่งชนชั้นความเท่าเทียม ส าหรับเพศสภาพ
คิดว่าเพศสภาพก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องได้รับความเท่าเทียมกันไม่ใช่การแบ่งความเท่าเทียมในแบบนี้และการ
อยู่ในสังคมอย่างสบายใจ เพราะเพียงแค่ว่าเพศสภาพเป็นเพศสภาพเท่านั้น เพศสภาพก็คือมนุษย์ที่เกิดจาก
ความรู้สึกท่ีอยู่ข้างในของตนเองที่มีต่อความรัก ไม่ได้แตกต่างและแปลกประหลาดแต่อย่างใด แถมยังมีความรู้ 
ความสามารถ และประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเพศชายหญิงอีกด้วย และยังได้แสดงให้เห็น พบเจอกันเป็น
จ านวนมากที่เพศสภาพได้ท าไว้  ในส่วนของการจดทะเบียนสมรสปัจจุบันก็มีต่างประเทศที่เป็นประเทศ
เนเธอร์แลนด์ประเทศแรกที่ออกกฎหมายการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันให้เห็นแล้วว่าเพศไหนก็มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับความเท่าเทียมกันทั้งนั้น ไม่ควรมีการแบ่งชนชั้นเพศเพราะทุกเพศคือมนุษย์คนหนึ่ง  และประเทศ
เนเธอร์แลนด์ที่ออกกฎหมายการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันได้แสดงให้เห็นอีกว่าการจดทะเบียนสมรสเพศ
เดียวกันไม่ได้ท าให้ผู้ใดหรือสังคมเดือดร้อนแต่อย่างใด ถ้าเกิดความเดือดร้อนจริงคงไม่มีอีก 27 ประเทศออก
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กฎหมายการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันตามประเทศเนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศที่ก าลังด าเนินการ
ในเรื่องนี้และการยอมรับของเพศสภาพในสังคมอีกด้วย   
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้า ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม ต้องยอมรับเลยว่า
กระแสโรคซึมเศร้ากลายเป็นเรื่องที่หลายคนตื่นตัวให้ความสนใจและพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพะตลอดหลายปีที่  
ผ่านมานี้ ซึ่งเกิดปรากฏเหตุการณ์หรือข่าวทาร้ายร่างกายตัวเอง ฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากโรคนี้เป็นจ านวนมาก 
รวมไปถึงวงการสื่อ ข่าวต่าง ๆ ที่น าเสนอเรื่องราวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพ่ือให้ผู้คนรับรู้และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาการของโรคนี้และเข้าใจผู้ป่วยให้มากขึ้น แม้โรคซึมเศร้าจะมีอาการคล้ายกับปัญหาสุขภาพทางกายอ่ืน ๆ 
แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่สามารถสังเกตและแยกได้ว่าอาการท่ีเป็นอยู่นั้นเกิดจากโรคซึมเศร้าหรือไม่และควรรับมือ
กับโรคนี้ยังไงถ้าหากเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้างจะมีอาการหรือสัญญาณเตือนไหม และควรปฏิบัติตนอย่างไร 
ทุกคนควรให้ความส าคัญต่อการเกิดโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็น  
โรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ ดังนั้น การที่เรารู้จักโรคซึมเศร้าก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกัน
รักษาโรคนี้ได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะเกิดการทาร้ายร่างกายตัวเองฆ่าตัวตายในที่สุด จึงตระหนักได้ว่า โรคซึมเศร้า
เป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม 
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Abstract 

This article aims to present about silent depression that should not be overlooked. I 
have to admit that the trend of depression has become something that many people have 
become more interested and talked about, especially over the years. Which has appeared in 
many incidents or suicides due to this disease Including the media industry Various news that 
present the story of patients with depression In order for people to get to know and understand 
about the symptoms of this disease and to understand more patients Although depression is 
similar to other physical health problems, there are some characteristics that can be observed 
and isolated to determine whether the symptoms are caused by depression, and how to 
handle them if it happens to yourself or those around you, will there be any symptoms or 
warning signs? And how to behave Everyone should pay more attention to the occurrence of 
depression. Especially family members and close ones Since most depressive patients are 
unaware of this disease, we know that depression is another way to help treat the disease 
immediately before suicide in the best Realizing that Depression is a silent disaster that should 
not be overlooked. 
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บทน า 
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่ง

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ท่ามกลางแรงกดดันทุกทิศทาง มีการแข่งขัน
ทางด้านการศึกษาและการท างาน ต่างคนต่างดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้ชีวิตสามารถดาเนินไปได้ ความคาดหวังของตนเอง
ที่สูงขึ้นเก่ียวกับการศึกษาและตาแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงความคาดหวังจากผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงกดดันที่
จะน าไปสู่ความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็วทางสภาพแวดล้อมและสังคม จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตตามมา นั่นก็คือ โรคซึมเศร้า 
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเกิดได้กับทุกคนทุกโอกาส พบทั้งในคนปกติ ผู้ป่วยทางกาย และผู้ป่วยทาง    
จิตเวช อาจเกิดข้ึนได้ตั้งแต่เศร้าธรรมดา จนถึงภาวะเศร้าที่ผิดปกติลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าคือ มีอาการเศร้า
มีความรู้สึกผิด ตาหนิตนเอง รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ท้อแท้สิ้นหวัง หมดกาลังใจ หมดความสนใจในสิ่งต่าง  ๆ  
รอบตัว ความคิดจะช้าลง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่นน้ า หนักลด ท้องผูก      
เบื่ออาหาร นอนไม่หลับถ้ามีอาการทางกายมากจะบดบังอารมณ์ซึมเศร้า ทาให้สังเกตไม่ได้ว่ามีภาวะซึมเศร้า
เนื่องจากการแสดงออกที่คลุมเครือและแฝงภาวะซึมเศร้าไว้ซึ่งเรียกว่า “Masked Depression” (มาโนช หล่อตระกูล 
2561) 

สาหรับโรคซึมเศร้านั้น นับเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพ ที่จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แม้เป็นโรคที่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะ
มีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ระบุว่าแต่ละปีมีเยาวชนอายุ   
10-24 ปีทั่วโลกตายสูงถึง 2.6 ล้านคน โดย 1 ใน 3 มีสาเหตุจากการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า สา
หรับประเทศไทยจากข้อมูลกรมสุขภาพจิต พบว่า ในแต่ละปีจะมีคนพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53 ,000 คน เฉลี่ย
ชั่วโมงละ 6 คน โดยจะมีคนฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่ที่ประมาณ 4,000 ราย ในปี 2561 อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 6.11 
เพ่ิมข้ึนจากอัตรา 6.03 ในปี 2560 จากรายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 
2562 พบว่า มีจ านวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษารวมทั้งประเทศ 9.47 แสนคน คิดเป็น   
ร้อยละ 65.75 ของจ านวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกทีได้จากการสารวจทั้งหมด 1.44 ล้านคน สะท้อนให้
เห็นว่า ยังมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยังไม่ได้รับการบริการดูแลช่วยเหลืออีกประมาณ 5 แสนคน (กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต2562) 
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ภาพที่ 1 สถานการณ์ทางสังคมของโรคซึมเศร้า 

ที่มา : www.isranews.com 
 
จากที่กล่าวมาผู้เขียนมีความสนใจจะที่น าเสนอ ภัยที่เกิดจากโรคซึมเศร้า ที่เป็นกระแสการฆ่าตัวตัวตายที่

เกิดข้ึน โดยบทความนี้จะกล่าวถึง โรคซึมเศร้า ความหมาย สาเหตุ วิธีการป้องกันภัยที่เกิดจากโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้น
ในสังคม 

ความหมายของโรคซึมเศร้า 
โรคซึมเศร้า (Depression) เป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่ความเศร้าเสียใจอย่างธรรมดาที่เป็นอยู่

ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แล้วหายไป แต่เป็นความรู้สึกเศร้าอย่างรุนแรงและเนิ่นนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่ง
หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมแล้ว ก็อาจจะไม่สามารถหายจากโรคนี้ได้โรคซึมเศร้านั้น
สามารถเกิดกับคนได้ในทุกเพศและทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กหรือวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยแห่งความสนุกสนาน โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กเล็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ 2 - 3 และร้อยละ 4 -8 ในวัยรุ่น สิ่งที่น่ากังวลก็คือ
หากเกิดโรคนี้กับเด็กจริง ๆ  จะเป็นการลาบากในการดูแลรักษา เพราะเด็ก ๆ มักไม่รู้และเข้าใจภาวะความเป็นโรค
ของตนเอง หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ เขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า เพราะฉะนั้น พ่อแม่ คนเลี้ยง
หรือคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก ๆ  ต้องคอยหมั่นสังเกตว่าเด็ก ๆ มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ เพ่ือจะได้รักษาได้
ทันท่วงที (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 2562) 

สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า 
โรคซึมเศร้าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยการได้แก่ โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความผิดปกติทางกาย เกิดจาก  

ความผิดปกติเสียหายของโครงสร้างในสมอง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคเส้นเลือดแข็งตัวผิดปกติ โรคเนื้องอก ในสมอง
ซึ่งเกิดภายหลังอุบัติเหตุทางสมองหรือทางหรือโรคทางสมอง ที่มีอาการซึมเศร้ารวมกับภาวะจิตเภทและลมชัก 
นอกจากนี้ความผิดปกติทางกายอื่น ๆ ก็อาจทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ เช่นโรคตับอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
เป็นต้น และภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากพ้ืนฐานภายใน เป็นภาวะทางด้านกรรมพันธุ์ อาการซึมเศร้ามีลักษณะเฉพาะตัว
คือ เกิดอาการเป็นพัก ๆ  ในช่วงระยะเวลาที่แน่นอนระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะตามด้วยช่วงระยะปลอดอาการ     
ซึ่งจะกลับเป็นปกติสมบูรณ์ โดยไม่พบความแปรปรวนด้านบุคลิกภาพใด ๆ  ให้เห็นในบางครั้งอาจมีอาการตั้งแต่ใน
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วัยเด็ก โดยเฉพาะหญิงในช่วงวัยรุ่นพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยเพศหญิงจะพบได้บ่อยกว่าและอายุน้อยกว่า
อาการมักจะกาเริบในช่วงอายุ 30-40 ปี และในช่วงเปลี่ยนวัยโดยทั่วไปเพศชายมักปรากฏอาการเมื่ออายุระหว่าง 
50-60 ปีช่วงระยะท่ีมีอาการครั้งหนึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 52 เดือน 
นอกจากนี้ภาวะซึมเศร้า ยังเกิดเพราะสาเหตุด้านจิตใจซึ่งเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยผู้ที่เป็นโรคนี้ต้องประสบ
กับภาวะ เหตุการณ์รุนแรงบางอย่าง ในชีวิตที่ตนเองไม่สามารถรับมือทางด้านอารมณ์ได้ ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้
รวมถึงภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าในวัยเด็กอาจมีสาเหตุจากความตึงเครียดในครอบครัว 
เหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรงหรือความคาดหวังทางการศึกษาเล่าเรียนที่สูงเกินความสามารถของตน ภาวะ
ซึมเศร้าในโลกประสาท ซึ่งอาจพบร่องรอยว่าถูกบีบคั้นอย่างมากในวัยเด็ก แล้วปะทุออกมาในช่วงชีวิตภายหลัง 
ภาวะซึมเศร้าเพราะความชราเกิดเพราะความสามารถในการปรับตัวลดน้อยลง มีชีวิตโดดเดี่ยว ปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวัย หรือปัญหาที่เรียกกันว่า ภาวะสะเทือนใจหลังเกษียณ คือ สูญเสียคุณค่าในตน ไม่มีงาน ความรู้สึกว่าไร้
สมรรถภาพ ภาวะซึมเศร้า จากปฏิกิริยาทางใจ เช่น อาการซึมเศร้าภายหลังจากผู้แต่งงานเสียชีวิต ตกงาน หย่าร้าง 
ภาวะซึมเศร้าเพราะสภาพจิตใจอ่อนล้าเป็นการตอบสนองทางใจต่อสภาวะความเครียดเรื้อรัง เช่น ชีวิตสมรสมี
ปัญหาขัดแย้งไม่รู้จบ ความกดดันจากนี้ ที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนงานละมากเกินไป ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้มักเกิด
ในหญิงซึ่งต้องรับภาระทั้งในครอบครัวและท างานนอกบ้านและในชายที่อยู่ในช่วงอายุ 50-60 ปีซึ่งถูกกดดันจาก
การไม่อัดขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานของตนได้ (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2562) 

การรักษาโรคซึมเศร้า 
โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีการรักษาทางจิตใจ และการรักษาด้วยยาหลายชนิด โดยที่    

แต่ละคนอาจตอบสนอง ต่อการรักษาแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บางคนอาจต้องการการรักษาหลายอย่างร่วมกัน      
การรับประทานยาจะทาให้อาการของโรคดีข้ึนเร็ว ในขณะที่การรักษาทางจิตใจจะช่วยให้คุณเหมือนมี “ภูมิคุ้มกัน” 
สามารถต่อสู้กับปัญหาที่จะย่างกรายเข้ามาได้ดีกว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วการรักษาโรคซึมเศร้า ไม่จ าเป็นต้องมา   
นอนรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างไร เมื่ออาการของโรครุนแรง จนอาจมีอันตรายจากการพยายามฆ่าตัวตาย หรือ
ผู้ป่วยไม่สามารถกินยาได้ หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาจให้การรักษาด้วยไฟฟ้า แต่จะใช้ในกรณีที่
จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น 

ประการแรก การรักษาทางจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีวิธีรักษาทางจิตใจอยู่หลายรูปแบบ ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งอาจเป็นการ “พูดคุย” กับจิตแพทย์ 10 ถึง 20 ครั้ง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิด    
ความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหา และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนมุมมองกับแพทย์ การรักษาทาง
พฤติกรรมจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีที่จะได้รับความพอใจ หรือความสุขจากการกระท าของเขา และพบวิธีที่จะหยุด
พฤติกรรมที่ อาจน าไปสู่ความซึมเศร้าด้วยการรักษาอีก 2 รูปแบบต่อไปที่มีการศึกษาแล้วว่า สามารถรักษาโรค
ซึมเศร้าได้ดี คือ การรักษาแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการรักษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม 
โดยการรักษารูปแบบแรกมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาระหว่าง ผู้ป่วยกับคนรอบข้างที่อาจ เป็นสาเหตุและกระตุ้นให้เกิด
ความซึมเศร้า ส่วนการรักษาแบบหลังจะช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในแง่ลบกับตนเองส่วน    
การรักษาโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ก็น ามารักษาโรคนี้ โดยช่วยผู้ป่วยค้นหาปัญหาข้อขัดแย้งภายในจิตใจผู้ป่วย 
ซึ่งอาจมีรากฐานมาจากประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก โดยทั่วไปสาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง มีอาการกาเริบ   
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ซ้า ๆ จะต้องการการรักษาด้วยยาร่วมกับการรักษาทางจิตใจควบคู่กัน เพ่ือผลการรักษาในระยะยาวที่ดีที่สุด
ประการที่สอง รักษาโรคซึมเศร้าด้วยการใช้ยา ในปัจจุบันยารักษาโรคซึมเศร้าแบ่งออกได้หลายกลุ่ม ตามลักษณะ
โครงสร้างทางเคมีและวิธีการออกฤทธิ์ คือกลุ่ม tricyclic (คือยาที่มีโครงสร้างทางเคมีสามวง) กลุ่ม monoamine 
oxidase inhibitors เรียกย่อ ๆ ว่า MAOIกลุ่ม SSRI (serotonin-specific reuptake inhibitor) ซึ่งแต่ละกลุ่มมี
ข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่ประสิทธิภาพการรักษาเท่าเทียมกัน แพทย์อาจเริ่มจ่ายยากลุ่มใดแก่ผู้ป่วย ก่อนก็ได้เพ่ือดู
ผลตอบสนอง เนื่องจากเราไม่อาจทราบก่อนได้เลยว่า ผู้ป่วยคนใดจะ “ถูก” กับยาชนิดใด แล้วแพทย์จะค่อย ๆ 
ปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับอาการต่อไปยารักษาโรคซึมเศร้าออกฤทธิ์โดยปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุล 
เป็นการรักษาโรคโดยตรง มิใช่เป็นเพียงยาที่ท าให้ง่วงหลับ จะได้ไม่ต้องคิดมากเช่นที่คนมักเข้าใจผิดกัน ผู้ป่วย  
ส่วนใหญ่ มักต้องการหยุดกินยาเร็วกว่าที่ควรเป็น ข้อส าคัญและพึงปฏิบัติที่สุดก็คือ การกินยาอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าแพทย์จะบอกให้ท่านหยุด ถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามยาบางตัวต้องค่อย ๆ ลดขนาดลง เพ่ือให้โอกาส
ร่างกายปรับตัว ไม่ต้องกังวลว่า ยารักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่กินแล้วติดหยุดยาไม่ได้อย่างไรก็ตาม ก็เช่นเดียวกับ
การรักษาโรคอ่ืน ๆ แพทย์อาจให้ตรวจวัดระดับยาให้ถูกต้องกับอาการเป็นระยะ ๆ สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงก็คือ  
การซื้อยากินเองจากร้านขายยา ยืมยาจากเพ่ือน หรือกินยาจากแพทย์ท่านอ่ืนปนกับโรคซึมเศร้า โดยไม่ได้ปรึ กษา
แพทย์ของท่านก่อน เช่นเดียวกับแพทย์คนอ่ืนหรือหมอฟันด้วยว่า ท่านกาลังกินยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ อย่าวางใจ
ว่า เป็นแค่ยาพื้นบ้านธรรมดา คงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรร้ายแรง การดื่มแอลกอฮอล์จากเหล้า เบียร์ หรือไวน์ 
จะลดประสิทธิภาพของยาลงยานอนหลับหรือยาลดความกังวล ไม่ใช่ยาที่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยลาพัง 
อย่างที่กล่าวแล้ว แม้ว่าบางครั้งแพทย์จะสั่งใช้ยาชนิดนี้ควบคู่ไปกับยารักษาโรคซึมเศร้า เพ่ือบรรเทาอาการกังวลใน
ระยะต้นของการรักษา และไม่ควรใช้ยากระตุ้นประสาทหรือยาม้าเพ่ือหวังผลให้หายเพลียเพียงชั่วครั้งชั่วคร าว 
(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2562) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา (PsychologicalTheories) 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา (PsychologicalTheories) ที่เก่ียวข้องกับโรคซึมเศร้ามีดังต่อไปนี้ 
ประการแรก ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (PsychoanalyticTheory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะ

หมดหวัง ไร้ที่ พ่ึงพิง ไร้อานาจซึ่งเกิดหลังการเจ็บป่วยล้มเหลว หรือโดดเดี่ยวโดยทฤษฎีนี้ ให้ความสนใจ
องค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้าตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตของบุคคล ทั้งการแสดงออก ผลกระทบต่อ
ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ตลอดจนความขัดแย้งต่าง ๆ เป็นเหตุแห่งความไม่สมหวังในชีวิต เมื่อบุคคลประสบกับ 
การสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียจริงหรือการสูญเสียที่ผู้ป่วยเข้าใจไปเอง มีผลท าให้ตัวตน (ego) ลดต่าลงหรือ
ถูกท าลายลงไป ซึ่งตัวตนเป็นตัวกลางในการแสดงออกของบุคลิกภาพ เป็นที่ตั้งของสติและเป็นสื่อกลางระหว่าง
สัญชาตญาณกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ (perception) ความจา (memory) การตัดสินใจ 
(judgement) ความมีเหตุผล (reasoning) การแก้ปัญหา (problem solving) และการตัดสินใจในการกระท า 
(decision making) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมีเหตุผล (logical) และความถูกต้องเหมาะสม (correct) เมื่อตัวตน
ลดต่าลงหรือถูกท าลาย จึงท าให้ไม่สามารถที่จะคิดปลดปล่อยตนเองออกจากภาวะซึมเศร้า และความรู้สึกสูญเสีย
เกิดการยับยั้งไม่ให้มีการต่อสู้เพ่ือปกป้องตนเอง รู้สึกผิดและบันดาลโทสะ ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง 
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ไม่สามารถคิดจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ท าให้เกิดความคิดในทางลบต่อตนเอง รู้สึกไร้ค่า ไม่มี
ความหมายใด ๆ  (Dryden and Golden. 1987 อ้างถึงใน ปรียารัตน์แขมคา. 2554) 

ประการที่สอง ทฤษฎีความสิ้นหวังหรือยอมจานนจากการเรียนรู้ (Learned Helplessness Theory) 
ของเลซิกแมน(Wilson, Spence and Kavanagh. 1989 อ้างถึงใน ปรียารัตน์ แขมคา.2554) อธิบายว่า ภาวะ
ซึมเศร้าเกิดจากการที่บุคคลอยู่ในสภาวะที่แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน และรู้สึกตนเองไม่มีอานาจเพียงพอที่จะควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
(helplessness) ความรู้สึกนี้ท าให้เกิดการปล่อยสถานการณ์แบบเลยตามเลย ไม่ยอมแก้ไขประกอบกับขาดแรง
เสริม (inadequate reinforcement) ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า โดย เลซิกแมนพัฒนาแนวคิดนี้มาจากการทดลองทาง
จิตวิทยา โดยสังเกตพฤติกรรมของสุนัขที่ถูกไฟฟ้าอ่อน ๆ กระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าสุนัขจะกระโดดหรือเห่า จน
ในที่สุดสุนัขยอมแพ้ไม่พยายามหนี จากการถูกไฟฟ้ากระตุ้นอีก พบว่าสภาวการณ์จานนที่เกิดจากการเรียนรู้นี้
สามารถเกิดได้ในมนุษย์ สรุปตามแนวคิดนี้ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดจากการถูกลงโทษ การพ่ายแพ้ การล้มเหลวการ
สูญเสีย หรือการประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตในด้านลบมาก่อน ก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือยึดติดในความคิดว่า
ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้ ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างไรก็จะไม่ประสบผลส าเร็จทั้งสิ้น แล้ว
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ความสิ้นหวังที่เกิดขึ้น 

ประการที่สาม ทฤษฎีด้านความคิดและการรับรู้ (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ภาวะซึมเศร้า
เกิดจากมีแนวความคิด และการรับรู้ในทางลบเกี่ยวกับตนเอง โลก และอนาคต โดย เบค (Beck. 1973 : 6)   
กล่าวว่าแนวความคิดนี้และทัศนคติเกี่ยวกับตนเองและสังคมจะได้รับการพัฒน ามาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเขาชี้ให้เห็น
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองทางลบ เช่น ความรู้สึกมีปมด้อยรู้สึกไร้ค่า ไม่มั่นคง และจะตีความเรื่องต่าง  ๆ ใน
ลักษณะของความพ่ายแพ้ น่าอายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะตีความสถานการณ์กล่าวเป็น      
ความเจ็บปวดและคับข้องใจเท่านั้นแต่บุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะตีความสถานการณ์ดังกล่าว ว่าเป็นความพ่ายแพ้ 
รู้สึกเกลียดตัวเองรู้สึกผิดและไร้ค่า ซึ่งการตีความที่บิดเบือนจากความเป็นจริงท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

การฆ่าตัวตายที่เกิดจากโรคซึมเศร้า 
 

 
ภาพที่ 2  ภาพวาด Vincent van Gogh 
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ศิลปินชื่อดังในช่วงลัทธิ Post-Impressionism ที่ศิลปินในลัทธินี้จะเน้นการใช้สีสันที่จัดจ้าน เส้นหนา  
เน้นรูปทรงเรขาคณิต และความเหนือจริง ซึ่งผลงานของแวนโก๊ะนั้นมีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ 
ภาพนิ่ง ภาพเหมือน รวมถึงวาดภาพตัวเองด้วย แต่ผลงานทั้งหมดของเขานั้นจะมีจุดเด่นที่เหมือนกันคือความจัดจ้า
นของสี และลายเส้นของพู่กันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ สาหรับผู้ที่อยู่ในวงการศิลปะหรือคนทั่วไป แวนโก๊ะนั้นเป็นที่
รู้จักในฐานะศิลปินชายผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกว่า 2 ,100 ชิ้น และงานของเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาแพงและ     
ความดังอย่าง Sunflowers หรือ ภาพราตรีประดับดาว The Starry Night แต่กว่าที่เขาจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกใน
ฐานะสุดยอดศิลปิน เขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาโรคซึมเศร้า คาครหา ความขัดแย้งกับเพ่ือน รักที่ไม่สมหวัง รวมถึง
หูซ้ายที่หายไป ถึงปัจจุบันชื่อของแวนโก๊ะจะโด่งดัง แต่ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตของเขานั้นช่างน่าเศร้า แวนโก๊ะเกิดใน
ครอบครัวที่มีฐานะดี แต่กลับเป็นเด็กที่เงียบขรึม พูดไม่เก่ง มีท่าทางเงอะงะ และมีปมด้อยเรื่องอารมณ์ที่อ่อนไหว
ง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ตามจิตใจที่แท้จริงของเขานั้นอ่อนโยนและตรงไปตรงมา เขาเคยสร้างวีรกรรมตั้งแต่อายุ 18 ปี 
ท างานอยู่ในร้านขายภาพที่ปารีส ซึ่งบริษัทนี้ชอบเอารูปภาพชั้นเลวมาหลอกขายคนที่ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะใน
ราคาสูง ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมานี้ท าให้ครั้งหนึ่งแวนโก๊ะเคยบอกกับลูกค้าว่าอย่าซื้อภาพ จนท าให้เขาถูก  
ไล่ออกทันที หลังจากโดนไล่ออก แวนโก๊ะท างานเป็นนายหน้าขายผลงานศิลปะท าให้เขาต้องเดินทางคนเดียว
บ่อยครั้ง และต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ที่ลอนดอน ในช่วงเวลานั้นเองที่ท าให้แวนโก๊ะเริ่มมีอาการเครียดเพ่ิมขึ้น  
เขารู้สึกหดหู่ และเป็นโรคซึมเศร้า จึงท าให้เขาหันหน้าเข้าหาศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะมิชชันนารีแห่ง
โปรเตสแตนต์ และย้ายไปอยู่ทางภาคใต้ของเบลเยียม แต่เหมือนเขาแก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุด รวมถึงความสามารถใน
การเทศน์ของเขาไม่สามารถกินใจผู้ฟังได้ เพราะเขาเป็นคนพูดไม่เก่ง ท าให้แวนโก๊ะตัดสินใจเลิกเรียนศาสนาและไป
ท างานในเหมืองถ่านหินในเบลเยียม แต่ปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพจิตและร่างกายก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น แต่จุด
เปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของแวนโก๊ะได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเขาวาดผลงานชิ้นแรกในชื่อ คนกินมันฝรั่ง ที่ ท าให้ค้นพบว่า 
สิ่งที่จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของเขาได้ก็คือศิลปะ ในปี ค.ศ. 1881 แวนโก๊ะตัดสินใจเลิกอยู่คนเดียวและกลับ
บ้านเกิดไปอยู่กับแม่ โดยมีน้องชายที่สนิทที่สุดอย่าง ธีโอ คอยช่วยเหลือเรื่องการเงิน เขามักส่งจดหมายโต้ตอบกับ
น้องอยู่เสมอ แม้อาการหดหู่ของเขาจะดีขึ้นตามลาดับ แต่ในบางครั้งที่กาลังสร้างสรรค์ผลงาน แวนโก๊ะมักนั่ง
ท างานเป็นระยะเวลานานโดยไม่กินข้าวและไม่นอน อีกทั้งยังติดเหล้าอย่างหนัก และสูบบุหรี่จัด รวมไปถึงเรื่อง
ความขัดแย้งกับพ่อของตัวเองบ่อยครั้ง เพราะเขาเป็นชายที่มาจากครอบครัวที่ดีแต่กลับตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็น
โสเภณี ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่กินกับหญิงสาวโสเภณีขี้เมานามว่า Sien และถูกพ่อกดดันให้เลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ ด้วย
เหตุผลหลาย ๆ อย่างจึงทาโรคซึมเศร้าที่เคยเป็นนั้นก็กลับมาเยี่ยมเยียนเขาอีกครั้ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1886 เขาย้าย
ไปอยู่ท่ีปารีสและพบเจอ ปอล โกแกง (Eugene Henri Paul Gauguin) ชายผู้จุดประกายความคิดเรื่องการใช้สีสัน
ที่ฉูดฉาดในผลงานของแวนโก๊ะ โกแกงเป็นเพ่ือนที่คุยกันถูกคอ มีแนวคิดในด้านศิลปะที่คล้ายกัน แต่เมื่อพวกเขา 
ทั้งสองคนตัดสินใจอาศัยอยู่ด้วยกันเพ่ือร่วมสร้างผลงาน ด้วยอาการโรคซึมเศร้าจึงท าให้เขามีปากเสียงกับโกแกง
บ่อยครั้ง ทั้งคู่มักจะโต้เถียงกันเป็นประจา ด้วยสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงก็ท าให้แวนโก๊ะคิดว่าโกแกงแอบดูถูกเขาอยู่
นั่นเอง แวนโก๊ะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ไม่ได้ เขาได้คว้ามีดโกนที่วางอยู่ใกล้ตัวและไล่ฟันโกแกง ด้วย      
ความแปรปรวนทางอารมณ์ที่แสดงออกมากขึ้นจนถึงขั้นทาร้ายร่างกาย ท าให้แวนโก๊ะต้อง ต้องเข้า-ออก 
โรงพยาบาลจิตเวชอยู่บ่อยครั้ง นักประวัติศาสตร์ได้ข้อสันนิษฐานเรื่องหูซ้ายที่หายไปของแวนโก๊ะเกิดจากการ
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โต้เถียงกับแฟนสาวที่เป็นโสเภณีกันอย่างรุนแรง เขาจึงตัดหูซ้ายของตัวเองเพ่ือประชดหญิงสาว ต่อมาในภายหลัง
แวนโก๊ะได้ไปรักษาสุขภาพจิตกับ Saint-Paul ในเมือง Saint-Remy ประเทศฝรั่งเศส เขาได้เขียนภาพชื่อว่า     
ราตรีประดับดาว หรือ The Starry Night อันโด่งดัง เป็นภาพสีน้ามันที่แสดงให้เห็นถึงทิวทัศน์ตอนกลางคืน เป็น
มุมมองของแวนโก๊ะที่มองวิวผ่านหน้าต่างของสถานบาบัด แสดงให้เห็นถึงความสวยงามที่ซ่อนความรู้สึกอันแสน
เจ็บปวดเอาไว้ ด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ม่ันคงท าให้ท้ายที่สุดหลังจากท่ีแวนโก๊ะเขียนภาพที่ชื่อว่า รูปทางสามแพร่ง หรือ 
Wheatfield with Crows ที่นักวิจารณ์ตีความหมายของภาพนี้ได้ว่า อาจเป็นการพยายามบอกให้ผู้คนที่เห็นภาพนี้
รับรู้ว่าเขากาลังหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองอยู่ ซึ่งหนทางนั้นแบ่งออกเป็นสามแยก และเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดิน
ไปทางไหน เมื่อภาพนี้เสร็จสิ้น แวนโก๊ะตัดสินใจหยิบปืนลูกโม่มายิงเข้าที่ซี่โครงด้านซ้ายของตัวเอง เป็นเรื่องเศร้าที่
เมื่อเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่กลับไม่ตายในทันที แวนโก๊ะถูกนาตัวส่งโรงพยาบาล รับการรักษาตัวอยู่สามวันและ
สุดท้ายก็เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1890 แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิต ผลงานของเขากลายเป็นสมบัติล้าค่าราคาสูงลิบลิ่ว
ในโลกศิลปะ (อมรินทร์ บุ๊ค ออนไลน์ 2562) 
 

           
ภาพที่ 3 ภาพวาด The Starry Night              ภาพที่ 4 ภาพวาด Wheatfield with Crows 

 
ภาพที่ 5  จงฮยอน วง SHINee 

ที่มา : www.newtv.co.th 
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ในปี 2017 โรคซึมเศร้าก็มีข่าวที่เป็นกระแสดังอีกครั้ง การฆ่าตัวตายของจงฮยอน นักร้องนาวงบอยแบนด์
เกาหลีใต้ SHINee จงฮยอนได้เสียชีวิตลงขณะมีอายุได้ 27 ปีการตายอย่างกะทันหันของนักร้องหนุ่ม ที่ดูเหมือนจะ
เป็นการฆ่าตัวตาย ได้สร้างความงุนงงให้กับบรรดาแฟนคลับจากทั่วโลก ที่ต่างตั้งคาถามว่า เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร เพราะไม่เคยมีวี่แววว่า นักร้องหนุ่ม จะมีปมอะไรที่น าไปสู่การ “ฆ่าตัวตาย”อย่างไรก็ตาม เขาเคยเปิดใจ
ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเอสไควร์ (Esquire) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมาว่า ต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามา
ตั้งแต่เด็ก และปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ เขาต้องต่อสู้อย่างหนักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และอยากให้คนอ่ืนเข้าใจเขาด้วย 
พ่ีสาวของจงฮยอน ได้ออกมายอมรับว่า น้องชายของเธอฆ่าตัวตายจริง และเธอก็เป็นคนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตารวจ 
ให้รีบไปดูน้องชายที่พยายามจะฆ่าตัวตายตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจไปถึง ก็พบว่าจงฮยอนหมดสติไป
แล้ว และมีอาการภาวะหัวใจหยุดเต้น จึงรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยข้อความสุดท้ายที่จงฮยอนส่งถึงพ่ีสาวทาง
โทรศัพท์ก่อนที่จะเสียชีวิต ซึ่งท าให้พ่ีสาวมั่นใจว่าน้องชายของตนเองกาลังจะฆ่าตัวตาย มีใจความว่า” นี่เป็นค า
อ าลาสุดท้ายของผม หลายสิ่งมันช่างยากเหลือเกิน ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะและบอกว่าผมทาดีแล้ว” ก่อนหน้าที่
จงฮยอนจะฆ่าตัวตาย 2 วัน เขายังได้ส่งข้อความมากมายไปถึงพ่ีสาว บอกเล่าถึงช่วงเวลาที่”ยากลาบาก” ในการมี
ชีวิตอยู่ของเขา ยังมีกระแสข่าวด้วยว่า จงฮยอนได้บริจาคอวัยวะและเงินให้แก่พ่ีสาวไว้แล้ วก่อนเสียชีวิต เป็นการ
บ่งชี้ถึงการ “เตรียมพร้อม”สาหรับการฆ่าตัวตาย ก่อนที่ทางเอสเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ค่ายต้นสังกัด จะออกมา
ยืนยันว่า คิมจงฮยอน นักร้องผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างสูงผู้นี้ ป่วยเป็นโรค “ซึมเศร้า”หลังการเสียชีวิตของ
จงฮยอน ได้มีการเผยเส้นทางกว่าจะได้เป็นดาราเคป๊อป หลายคนกว่าจะมาโด่งดังมีแฟนเพลงกรี๊ดล้นหลามขนาดนี้ 
ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักในรอบหลายปี รวมไปถึงการแสดงที่หนักหน่วง ประกอบกับชีวิตของนักร้องก็ต้อง
อุทิศให้กับหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงที่ร้องและชอบ แฟชั่นการแต่งตัว อาหารการกิน รวมไปถึงการใช้
โทรศัพท์มือถือ ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมอย่างหนักจากบริษัทต้นสังกัด ไม่ใช่แค่เคป๊อปเท่านั้น ฝั่งอุตสาหกรรมการ
บันเทิงจากญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันที่ห้ามศิลปินมีความสัมพันธ์โรแมนติก ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษารูปลักษณ์และยอมขายใน
อุตสาหกรรมการบันเทิง ความกดดันในสังคมหน้าที่การงานไม่ใช่เพียงแค่ดาราเคป๊อป แต่ยังรวมไปถึงภาคส่วน  
ต่าง ๆ ในเกาหลีใต้อีกด้วย ประเด็นการฆ่าตัวตายของดารานักร้องในเกาหลีใต้ถึงร้อยละ 40 ว่ามาจากสาเหตุขาด
ความเป็นส่วนตัว ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ รายได้ไม่คงที่และกลัวว่าความสามารถจะไม่เป็นที่นิ ยมใน
ตลาดอุตสากรรมบันเทิง ทั้งนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงที่ก่อให้เกิดความเครียดและภาวะซึม 2 สัปดาห์ก่อนที่      
จงฮยอนจะฆ่าตัวตาย ได้ส่งข้อความหา “ไนน์” หนึ่งในสมาชิกวงเดียร์คลาวด์ เพ่ือนนักร้องที่สนิท ได้บอกว่าเขา
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างชัดเจนโดยไนน์ได้นาข้อความที่จงฮยอนส่งให้เธอ เปิดเผยให้สาธารณชนผ่านอินสตาแกรม
ส่วนตัวของเธอหลังจากได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวจงฮยอน เพ่ือเผยแพร่ “ภาวะซึมเศร้า” ที่กลืนกิน      
จิตวิญญาณของเขาให้แตกสลาย น่าจะเป็นสาเหตุหลักใหญ่ที่ท าให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย”ผมรู้สึกแตกสลายจาก
ข้างใน ความซึมเศร้าค่อย ๆ  คืบคลานเข้ามากัดกิน จนสุดท้ายก็กลืนตัวผมไปทั้งหมด ชีวิตที่มีชื่อเสียงไม่เคยมี
ความหมายสาหรับผม ผมจะสามารถพูดอะไรได้อีก แค่จะบอกว่าผมทาดีแล้ว นี่เพียงพอแล้ว ผมท างานหนัก แม้ว่า
ผมไม่อาจท าให้คุณยิ้มได้ ก็อย่าตาหนิผม”ท าให้เกิดกระแสแฮชแท็ก #MyMentalHealthIn5Words ในโซเชียล
มีเดีย เพื่อให้คนกล้าพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง และให้คนอ่ืนทาความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น การเสียชีวิตของ



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
2021 

จงฮยอนขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งในหลายสานักข่าวทั่วโลก ถือเป็นศิลปินดังคนที่ 3 ของปี 2017 ที่เสียชีวิตจากการฆ่า
ตัวตายด้วยโรคซึมเศร้า (ไทย บีบีซี ออนไลน์ 2560) 

 

 
ภาพที่ 6 การน าเสนอข่าวการเสียชีวิตจากโรคซึมเศร้า 

ที่มา : www.music.mthai.com 
 

 
ภาพที่ 7  ภาพ เหม ภูมิภาฑิต 

ที่มา : www. news.thaipbs.or.th 
 
เหม ภูมิภาฑิต” เกิด 28 มิถุนายน 2531 ที่จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เหมเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดของ
กันตนา เคยร่วมประกวดโครงการสู่ฝันปั้นดาวเมื่อปี พ.ศ. 2550 และชนะเลิศโครงการ Star Search by Kantana 
Training Center เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีผลงานการแสดงละครหลายเรื่อง เช่น นางฟ้ากับมาเฟีย ปิ่นอนงค์ สวน
อาหารบานใจ ทายาทอสูร ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความ ว่านักแสดงมาเช่าบ้านแต่ไม่ยอม
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จ่ายค่าเช่า ทั้งค่าน้าค่าไฟ แถมยังขโมยโทรทัศน์ในบ้านไป รวมทั้งยังทาประตูบ้านเสียหาย ไม่สามารถติดต่อได้เลย 
เหม ภูมิภาฑิต ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเป็นนักแสดงคนดังกล่าว แต่ไม่ได้มีการค้างค่าเช่าใด  ๆ และได้มีการ
พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วว่าจะจ่ายล่าช้า ส่วนเรื่องประตู พังเองไม่ได้ท าลาย รวมถึงไม่ได้ขโมยโทรทัศน์ไปแต่อย่าง
ใด เหม ยังคงรับงานในวงการบันเทิง ทั้งงานแสดงและพิธีกร จนช่วงเย็นวัน 25 กันยายน 2562 มีผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า เรื่องดังกล่าวท าให้คนบันเทิงช็อกอย่างมาก เพราะไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น โดย มดด า คชาภา ตันเจริญ ได้เปิดเผย
ในรายการ แฉ ทางช่อง GMM25 ว่า เป็นเรื่องท่ีช็อกมาก โดยทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ เวลา 14.30 น. เหม ยังโทรหา
ผู้จัดการ คุยเรื่องงาน และบอก ผจก. ว่า ขอไปทาธุระส่วนตัวก่อน แล้วจะตามไป โดย ผจก. บอกว่า ทาธุระให้
เสร็จก่อน จะตามมาตอนไหนก็ได้ ซึ่งช่วงเวลา 16.00 น. แฟนเผลองีบหลับไป ตื่นมาตอน 16.30 น. ก็พบว่า เหม 
ได้ผูกคอไปแล้ว มดด า กล่าวต่อว่า เหม เป็นโรคซึมเศร้า ตั้งแต่ทารายการท้าพิสูจน์รีเทิร์น ระหว่างถ่ายรายการ 
เหม ไม่สามารถติดต่อได้ และหายไปเลย ท าให้ต้องหาคนมาแทน ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ทารายการนี้อีกเลย โดยมดด า 
เผยในรายการ แฉ อีกว่า ได้ติดต่อให้ เหม เป็นพิธีกรรายการใหม่ ซึ่งได้ตกลงกันไปแล้วว่าจะเป็นเหม แน่ ๆ  โดย 
เหม เป็นคนที่มีงานมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ท าให้คนสงสัยว่า เงินไปไหนหมด ซึ่งสาเหตุคือ เหม ไปเซ็นค้าประกันให้
เพ่ือน และเพ่ือนได้เบี้ยวไม่ยอมจ่าย ท าให้อยู่ดี ๆ มีหนี้ก้อนโต ขณะนี้ เรื่องยังอยู่ในศาลอยู่ดี ๆ ติดหนี้ 15 ล้าน 
เฉพาะหาเงินจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ ได้เงินวันละหมื่น สองหมื่น ยังไม่พอจ่ายดอกเลย เหม จึงท างานเยอะมาก เมื่อ
ความเครียดมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เริ่มเป็นโรคซึมเศร้า โดยก่อนหน้าจะตัดสินใจแบบนี้ เหมยังโพสต์ข้อความใน    
ทวิตเตอร์ว่า “ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต ใกล้ถึงวันแห่งอิสรภาพเสียที” เมื่อวันที่ 6 ก.ย. รวมทั้งข้อความสั้น 
ๆ ว่า “เหนื่อย” เมื่อวันที่ 12 ก.ย. คล้ายกับจะสื่อถึงความคิดของเจ้าตัวที่อยู่ระหว่างตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง 
โดยแฟนสาวได้เปิดเผยว่า เหมเป็นโรคซึมเศร้า และเคยเขียนจดหมายลาตายมาแล้ว หลายคนคาดว่า สาเหตุการ
จบชีวิตครั้งนี้อาจจะมาจากโรคซึมเศร้า โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา นักแสดงหนุ่มเคยโพสต์คลิปทางเฟซบุ๊ก 
Phoomphadit Nittayaros เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับหลายให้พูดดี ๆ  ต่อกันไว้ หันมาใส่ใจดูแลกัน โดยระบุว่า 
“เราไม่รู้เคยรู้ล่วงหน้าว่าประโยคไหนคือประโยคสุดท้าย อย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรัก” 
 

   
ภาพที่ 8  ภาพคลิปวีดิโอทางเฟซบุ๊กเหม    ภาพที่ 9  ภาพเหมโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ 
ที่มา : www. news.thaipbs.or.th    ที่มา : www. news.thaipbs.or.th 
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นอกจากนี้ในคลิป ของเหม ยังระบุว่า เราไม่รู้ว่าประโยคไหนที่เราจะได้พูดกันเป็นคาสุดท้าย มันอาจจะ
เป็นประโยคก่อนเข้านอน แล้วเขาก็ไม่ตื่นอีกเลย หรือประโยคที่เขาออกจากบ้านไป พอเขาปิดประตูรถก็อาจและ
ไม่มีโอกาสได้ขับกลับมาอีกเลย หรืออาจจะเป็นประโยคก่อนวางสายและสายนั้นก็โทรไม่ติด “ชีวิตมันเปราะบาง 
พูดดี ๆ กันไว้ดีกว่า เพราะเราไม่รู้ว่าประโยคไหน จะเป็นประโยคสุดท้าย “ การเสียชีวิตของดาราหนุ่มคนนี้ สร้าง
ความเสียใจในวงการบันเทิง มีทั้งกลุ่มดารานักแสดง และหลากหลายวงการที่ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะ
การรู้จักสังเกตคาพูดหรืออาการของคนท่ีอยู่ใกล้ชิด (นิวส์ ไทยพีบีเอส ออนไลน์2562) 

ในประเทศไทยมีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตว่า มีคนที่มีภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ท า
ให้เกิดการฆ่าตัวตาย รอบ ๆ  ตัวเรา อาจมีใครสักคนที่กาลังเผชิญกับภาวะนี้ แต่ที่ส าคัญเราควรรู้ข้อมูลเบื้องต้น 
สังเกตยังไงว่าใครซึมเศร้า และจะช่วยเขาได้อย่างไร 

โรคซึมเศร้าภัยเงียบท่ีไม่ควรมองข้าม 
โรคซึมเศร้าถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ คาดว่าภายในปี 2563 

โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพเป็นลาดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากเป็นโรค
เรื้อรังและเป็นมหันตภัยเงียบ จึงเป็นสาเหตุให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO 
ได้กาหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็น “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)”
โดยทาง องค์การอนามัยโลก คาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็นจ านวนประมาณ 1 ล้านคน หรือคิดเฉลี่ย
เป็น 1 คน ต่อทุก 40 วินาที สาหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 5,000 คนต่อปี ซึ่ง
มากกว่าการฆ่ากันตายที่มีประมาณปีละ 3,000 – 3,800 รายต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว สังคม 
และประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังพบว่าการฆ่าตัวตายติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของ
สาเหตุการตายของประชากรโลก และติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการตายสาหรับประชากรวัย 15 – 35 ปี โดยใน
หลายประเทศนั้นมีข้อมูลว่าผู้ชายฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่า (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
2562) 

พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ (2559) กล่าวว่า คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และไม่กล้า
ที่จะพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการ จึงท าให้ประเทศไทยพบจ านวนผู้ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเป็น 6 
รายต่อหนึ่งแสน คนในรอบปีที่ผ่านมา “การฆ่าตัวตายไม่ได้ส่งผลเสียต่อตัวผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อบุคคลรอบข้าง เช่น ผู้ที่มีอาการโกรธแล้วมักใช้อารมณ์รุนแรง หากโกรธตัวเองมาก  ๆ ก็จะฆ่าตัวตาย  
แต่ถ้าโกรธผู้อ่ืนด้วยก็จะทาร้ายหรือฆ่าผู้อ่ืนแล้วจึงฆ่าตัวตายตาม โดยที่ร้ายแรงสุดคือกลุ่มคนเหล่านั้นยังคงเป็นห่วง
คนในครอบครัวจึงตัดสินใจฆ่าคนในครอบครัวก่อนแล้วฆ่าตัวตายตาม เราจึงได้เห็นข่าวลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งใน
สังคม ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต 
เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารซึ่งกันและกัน จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และ
กลายเป็นเกราะป้องกันการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคตได้” จากจ านวนของผู้ที่ทาร้ายตนเองจนเสียชีวิตนั้น
พบว่า ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมากที่สุด คือช่วงอายุ 40 – 44 ปี และในเพศชาย พบว่า ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่
ในช่วงวัยระหว่าง 25 – 49 ปี ขณะที่เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 30 – 59 ปีมากกว่าร้อยละ 60 – 90 ของผู้ที่ฆ่าตัว
ตายมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและสารเสพติด แต่มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ปรึกษาแพทย์ เพราะฉะนั้น
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หากเราสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนได้ ก็จะสามารถน ามา
เข้าสู่ระบบการรักษาร่วมกับการเข้าไปให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชนชนทั่วไป อันเป็นวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายที่
มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าในกลุ่มผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายนี้มักจะมีโอกาสการทาซ้าสูงมาก 
และน าไปสู่การฆ่าตัวตายจนส าเร็จในที่สุดได้ ถ้าหากเราไม่สามารถให้การช่วยเหลือหรือนาเขาเหล่านั้นเข้าสู่
กระบวนการรักษาทางจิตเวช ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและสั งคม ด้วยเหตุนี้
กรมสุขภาพจิตได้มีความพยายามที่จะศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกถึงสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่คือโรคทางจิตเวช
โดยเฉพาะปัญหาโรคซึมเศร้า เพ่ือน ามาซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่ดีต่อไป 
 

บทสรุป 
มนุษย์บนโลกต่อให้ “เข้มแข็ง” และ “ยิ่งใหญ่” ขนาดไหน ต้องเคยก้าวผ่านความอ่อนแอ ท้อแท้ และ 

เสียน้ าตา ทว่า “โรคซึมเศร้า” ไม่ใช่ภาวะของ “ความอ่อนแอ” เพราะคนปกติเมื่อรู้สึก ท้อแท้ เสียใจ จะสามารถ
เยียวยาตัวเองให้ลุกขึ้นสู้ใหม่ ตรงกันข้ามกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่สามารถสลัดความรู้สึก “จมดิ่ง” ออกได้เลย  
การจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ มันก็จะท าให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมันก็ยิ่งท าให้รู้สึกแย่ลงไปอีกทุกอย่าง
มันดูไร้ค่า ไม่มีคุณค่าพอที่จะพยายามทา มันยากที่จะนอนและยากที่จะหลับ ความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยก็ท าให้
รู้สึกหนักมากข้ึน ท าให้ไม่มีสมาธิ รู้สึกกังวล และโดดเดี่ยว ปัญหาใหญ่ของการจมดิ่งลงไปสู่วังวนแห่งความเศร้านั้น 
ไม่ใช่เพียงเพราะมันดึงเราลงไปเท่านั้น มันยังกักเราเอาไว้ไม่ให้หลุดออกจากวังวนนี้ได้ง่าย  ๆ อีกด้วย เพราะ
สารเคมีในสมองท างานผิดปกติ ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ หรือ เกิดจากปัจจัย
ภายนอกมากระทบอย่างรุนแรง มีความผิดหวัง สูญเสีย เครียด มารวมกันจนท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดภาวะซึมเศร้า
ได้ และอาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 
รวมถึงคนใกล้ชิดก็อาจจะสังเกตไม่ได้ จนกระทั่งภาวะซึมเศร้าเพ่ิมระดับสูงขึ้นจนสามารถรับรู้ภาวะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในด้านลบของผู้ป่วยได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการฆ่าตัวตายที่เกิดจากโรคซึมเศร้าของ แวน 
โก๊ะ คิมจงฮยอน และเหม ภูมิภาฑิต ว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างให้คนรอบข้างรู้และมีพฤติกรรมคาพูดทา
นองสั่งเสีย มีหลายจุดที่ท าให้เราสามารถสังเกตเห็นได้ ทั้ง3คนนี้จะไม่ฆ่าตัวตายเลยถ้าครอบครัวและคนรอบข้างมี
ความรู้ความเข้าใจพร้อมที่จะรับฟังปัญหา การพูดคุยถือว่าเป็นการเยียวยาเบื้องต้นที่ดีจะท าให้เขารู้สึกว่าไม่ได้
เผชิญปัญหาอยู่เพียงลาพัง และสิ่งที่ส าคัญกว่าการรักษาก็คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้า หลักส าคัญก็คือเริ่ม
จากดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเอง เตรียมเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น อย่า
ยึดมั่นในสิ่งต่าง ๆ  จนเกินไป ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพยายามเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะความรู้สึกและ
อารมณ์ มองชีวิตให้กว้างหาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้มาก มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืนพอประมาณ ที่ ส าคัญไม่ได้
หมายความว่า ถ้าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้า คุณจะอ่อนแอ หรือคุณจะดราม่ากว่าคนอ่ืน มันคือความเจ็บป่วยที่รักษา
ให้หายได้ ท้ายที่สุดถ้าเราไม่สามารถรักษาหรือบาบัดโรคซึมเศร้าได้ด้วยตัวเอง หากเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไม่
ปกติ ขาดความสมดุล มีความเครียดสูง การพบจิตแพทย์ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพใจให้เราเข้าใจ สภาพจิตใจ
ของตนเองมากขึ้น แพทย์จะแนะน าให้คาปรึกษาด้วยการปรับวิธีคิดให้ดีขึ้น หรือรักษาด้วยการใช้ยา การพบ
จิตแพทย์จะช่วยให้เราได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี การก้าวผ่าน “รอยแผล” และความ “เจ็บปวด” จากโรคซึมเศร้า 
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ไม่ได้อาศัยแค่กาลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ “ความรัก” จากคนใกล้ชิด ความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา
ช่วยเยียวยา และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสุดสลดด้วยความเชื่อที่ว่า “ตัวเองไร้คุณค่า ไม่สมควรมีชีวิตอยู่” และน าไปสู่
การ “ฆ่าตัวตาย” ครั้งแล้ว ครั้งเล่า 
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การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มุรธา  สุขเกษม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ 2) เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูด
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียน 40 คนโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8010 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.10 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรม
บทบาทสมมติมีความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 85.00 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ร้อยละ 80 ความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อ
สารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
ค าส าคัญ : การพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร, กิจกรรมบทบาทสมมติ  
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Abstract 

This research aimed to 1) study the effectiveness index of using communicative 
language teaching with role play of the eighth grade students 2) compare the English 
communicative ability after using communicative language teaching with role play with 80 
percent criterion 3) study the eighth grade students’ satisfaction of using communicative 
language teaching with role play. The population and samples consisted of 40 eighth grade 
students of Prommanusorn Phetchaburi School, Muang District, Phetchaburi, in the first 
semester of the 2019 academic year, obtained through cluster random sampling. The 
research instruments consisted of 1) learning organization plans, 2) the English 
communicative ability test, and 3) a satisfaction test. The statistics employed in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples)  

The results are as follows: 1) the effectiveness index of using communicative language 
teaching with role play of the eighth grade students was 0.8010, representing 80.10 percent 
that was at a high level. 2) the English communicative ability after using communicative 
language teaching with role play was 85.00 percent which was higher than with 80 percent 
criterion, differed with statistical significance at the 0.05 level. 3) the eighth grade students’ 
satisfaction of using communicative language teaching with role play was at a high level. 
 
Keywords : English communicative ability, Communicative language teaching, Role Play 
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บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้เป็นภาษาราชการในการสื่อสารด้านการพูด การฟัง การอ่าน 

และการเขียนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก ทุกวันนี้คนเราสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยทางตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้
ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาการรับเข้าท างานก็จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 19) จากการศึกษาของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
การด าเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 และสภาวการณ์ที่เป็นแรง
กดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้กรอบและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) บริบทของการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาการศึกษาของไทยในปี 2552 -
2558 สรุปได้ดังนี้ 1. ทักษะด้านภาษาของแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศ
ไทยและด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ มีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลของ IDM พบว่า คะแนนการประเมินทักษะ
ภาษาลดลงจาก 4.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) ในปี 2552 เหลือ 3.86 คะแนน ในปี 2559 โดยแรงงานไทยมี
ทักษะด้านภาษาอยู่ในอันดับที่ 52 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 10 และมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 26 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 41)  

เป้าหมายการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
ระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2. 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equality) 3. ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มศักยภาพ (Quality) 4. ระบบ
การบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทาง
การศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ซึ่งได้ก าหนดระดับความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในช่วงปีที่ 1-5 ต้องได้ระดับ A1 ภายในช่วงปีที่ 6-10 
ต้องได้ระดับ A2 ภายในช่วงปีที่ 11-15 ต้องได้ระดับ B1 และภายในช่วงปีที่ 16-20 ต้องได้ระดับ B2 ส่วน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในช่วงปีที่ 1-5 ต้องได้ระดับ A2 ภายในช่วงปีที่ 6-10 ต้องได้ระดับ B1 
ภายในช่วงปีที่ 11-15 ต้องได้ระดับ B1+  และภายในช่วงปีที่ 16-20 ต้องได้ระดับ B2 ตามล าดับ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 80-84) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้จัดให้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ระบุจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่ างประเทศสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยด้านที่มีความส าคัญก็คือ ภาษาเพ่ือ       
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การสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 220-227)  

ตามจุดมุ่งหมายของสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ต้องการให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถด้านการสื่อสารแต่พบว่าปัญหาที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ประสบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ก็คือ 
ความสามรถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน(บีบีซีไทย, 2561 น.1) ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักเรียนขาดทักษะด้านการพูด และไม่ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษมาก
เท่าท่ีควร  

ปัจจุบันนักเรียนไทยประสบกับปัญหาความสามรถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาหลักของคุณภาพการศึกษาของไทยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และจากการจัดอันดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ในรายงานประจ าปี 2561 ของส านักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ 
Education First (EF) ที่มีส านักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระบุว่าไทย
อยู่ในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก (ข่าวสด , 2561 น.1) (เดอะ
สแตนดาร์ด, 2561 น.1) จากรายงานดังกล่าวยิ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร คือ เมื่อเรียนแล้ว 
ผู้เรียนไม่สามารถพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท าให้เรียนไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งอาจจะ
น าไปสู่ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้หรือการประกอบอาชีพต่อไป ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของทักษะด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยดูได้จาก
ผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2561 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีผลการทดสอบ (O-Net) คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 39.96 (โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี , 2561, น. 10) ซึ่งปัญหาส าคัญของวิชา
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพบ คือ นักเรียนขาดความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบท่องจ า จากครูส่วนใหญ่ที่คุ้นชินกับวิธีการสอนที่เน้น
โครงสร้างหลักไวยากรณ์เป็นส าคัญ (grammar translation) ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้มาตลอด ไม่ว่าครูจะรุ่นใหม่
หรือเก่า ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข่าวสด, 2561 น.
1) ซึ่งระบบการเรียนการสอนแบบนี้จะมุ่งเน้นเพ่ือให้เด็กสอบผ่าน แต่ไม่ได้เน้นกระบวนการฝึกการใช้ภาษา 
จากปัญหานี้ ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ให้หมดไป ควรตระหนัก และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 
การศึกษา และประเทศชาติต่อไป   

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามรถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พบว่า มีหลากหลายแนวคิดท่ีจะช่วยแก้ปัญหาด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร แต่แนวคิด
ที่เหมาะสมอีกแนวคิดหนึ่ง คือ การสอนภาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (พรสวรรค์ สีป้อ , 
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2550, น. 100)  ได้อธิบายว่า บทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งซึ่งได้มีการวางบทบาทให้ผู้เรียนได้แสดงใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ โดยที่ผู้เรียนนั้นต้องใช้จินตนาการว่าตนเองได้สวมบทบาทเป็นอะไร และท าการแสดง
บทบาทเป็นบุคคลนั้น ๆ ออกมาตามความรู้สึก ความนึกคิด และประสบการณ์ของตนเอง เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าใจความรู้สึกความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้
ผู้เรียนได้เข้าใจในพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทสมมติเช่นกัน (ทิศนา แขมมณี , 2559, น. 358) ได้
อธิบายว่า บทบาทสมมติ หมายถึง กระบวนการสอนที่ครูผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยที่ผู้เรียนต้องมีการสวมบทบาทในสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
และแสดงออกตามความรู้สึกความนึกคิดของตน และน าเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งในด้านความรู้ ความ
นึกคิด และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ การเรียนรู้นั้นก็ถือว่าประสบความส าเร็จ ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในด้านการพูดเพ่ือการ
สื่อสารเพิ่มมากข้ึน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการ สื่อ
สารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ศึกษาจาก (พรสวรรค์  สีป้อ, 2550, น. 25) แล้วผู้วิจัยน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติมาประยุกต์ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นที่ 2 ขั้นการฝึก (Practice) 
ขั้นที่ 3 ขั้นการใช้ (Production) โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมาประยุกต์ในขั้นตอนนี้ ซึ่งการการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารทักษะกระบวนการคิด ความรู้ และความช านาญในสื่อสารเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น  

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมบทบาทสมมติ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยที่ผู้เรียนต้องมีการสวมบทบาทในสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
และแสดงออกตามความรู้สึกความนึกคิดของตน ซึ่งผู้วิจัยมั่นใจว่าการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบ
กิจกรรมบทบาทสมมติ จะสามารถพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 2 โรงเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งท าให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และเห็นถึงความส าคัญที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริงในอนาคต
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรม
บทบาทสมมต ิ 
  2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 80   
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  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบ
กิจกรรมบทบาทสมมต ิ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและให้ค าจ ากัด
ความไว้ ดังนี้   

  Harmer (2001, pp. 43-45) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นไม่ได้จ ากัด
ความไว้เพียงแค่การสอนกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
นั้นยังต้องค านึงถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษานั้น ๆ ด้วย เช่น การใช้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ภาษาเพ่ือการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การใช้ภาษาเพ่ือการเชิญชวน การใช้ภาษาเพ่ือ
การแสดงการตอบรับหรือปฏิเสธ ซึ่งในการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นผู้เรียนจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ด้วยเพื่อจะได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

  Richard (2006, p. 5) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น เป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในหลาย ๆ ด้าน มีการใช้เนื้อหาที่สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันมาใช้ในชั้น
เรียน เช่น โฆษณา หนังสือพิมพ์ แผ่นป้าย วารสาร ข้อความต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นสื่อหรือการจัด
กิจกรรมภายในชั้นเรียนได้ โดยเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน 
และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมากข้ึน  

 Hedge (2008, pp. 57-58) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นเป็นวิธีการ
หรือแนวทางหนึ่งในการให้ผู้เรียนได้พัฒนาแก้ไขความสามารถด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียนให้ดี
ขึ้นจนกระทั่งผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการใช้ภาษาและมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  

  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, น. 34-35) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารถือเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถของผู้เรียนในเรื่องของการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ และก็
ยังให้ความส าคัญเกี่ยวกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา รวมไปถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาอีกด้วย   

  กรมวิชาการ (2544, น. 6) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง การใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(ทัศนะของตนเอง)
 ความรู้สึก ความนึกคิด ในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ตาม  

 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548 , น. 25) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การสอนภาษา
(อังกฤษ)เพ่ือการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถน าไปใช้ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  จากค าจ ากัดความท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง 
การสอนภาษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการหรือความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการ
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แลกเปลี่ยนและรับข้อมูล เพ่ือการน าเสนอและรับข่าวสาร เพ่ือการแสดงความคิดเห็น และอ่ืน ๆ แต่ก็ยังคงให้
ความส าคัญกับความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์   

 1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและให้ค าจ ากัดความไว้ ดังนี้     

   Scott (1981, pp. 70-79) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(ทักษะ
การพูด) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1. การกล่าวถึงวัตถุประสงค์ (Setting objectives) โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือ
บอกให้ผู้เรียนรู้ถึงเรื่องที่จะเรียนซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีตามวิธีของครูผู้สอน   

  2. การน าเสนอเนื้อหา (Presentation) โดยครูผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกตลักษณะของ
ภาษา โดยอาจจะสังเกตความหมายของข้อความที่พูดจากบริบทข้างเคียง ยกตัวอย่างเช่น ผู้พูดเป็นใคร มี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ที่สนทนาด้วย ผู้สนทนาจะบอกอะไร อาจจะเป็นสิ่งที่พูดถึง เนื้อหาที่พูดถึง สถานที่
พูดถึง เป็นต้น  

  3. การฝึกและการถ่ายโอน (Practice and Transfer) โดยการฝึกจะเริ่มกระท าได้หลังจากขั้นน าเสนอ
เนื้อหา ซึ่งอาจจะฝึกคนเดียว ทีละคู่ หรือเป็นกลุ่ม หลังจากนั้นครูจะท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันในการใช้ภาษาที่นานขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีการเล่นเกมหรือแสดงบทบาทบาทสมมติ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน  

 Byme (1990, pp. 90-99) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
(ทักษะการพูด) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1. ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นขั้นที่ครูจะต้องให้ความรู้แก้ผู้ เรียน ซึ่งครูอาจจะ
น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต การให้ผู้เรียนอ่านบทสนทนาหรือเนื้อเรื่อง หรือ
สรุปกฎเกณฑ์การใช้ภาษาจากการอ่านบทสนทนาหรือเนื้อเรื่องที่เตรียมไว้ ในขั้นนี้ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะผู้เรียนจะต้องน าความรู้ในขั้นนี้ไปฝึกใช้ต่อในขั้นถัดไป  

  2. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ครูจะให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา อาจจะฝึกโดยการให้อ่านออก
เสียงตามท้ังชั้น การฝึกเปลี่ยนโครงสร้างประโยค ซึ่งจะเป็นการฝึกเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจ ากฎเกณฑ์ได้ เพราะ
ขั้นนี้เน้นความส าคัญของการใช้ภาษาเป็นหลัก  

  3. ขั้นการใช้ (Production) เป็นขั้นที่ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้ให้ค าแนะน า เพราะใน
ขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นอิสระ หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือ
เรื่องที่ผิดร้ายแรง ถ้าการใช้นั้นยังไม่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการสื่อสาร เนื่องจากขั้นนี้จะเน้น
ความคล่องแคล่วและความสามารถในการสื่อสารเป็นส าคัญ  

  Harmer (1992, pp. 50) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(ทักษะ
การพูด) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
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  1. ขั้นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ (Introducing new language) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนได้น าเสนอเนื้อหา
ความรู้ใหม่ทางภาษาที่ผู้เรียนไม่เคยรู้ ซึ่งครูอาจจะน าเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งทางด้านความหมาย การ
ใช้ภาษา โครงสร้างประโยคหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่านการสังเกตจากบริบททางภาษา  

  2. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา แต่จะเป็นการฝึกแบบควบคุม
การใช้ภาษาของผู้เรียน เช่น การฝึกออกเสียงหรืออ่านตามครู การเติมข้อมูลที่หายไป การฝึกพูดเรื่องที่
เกี่ยวกบัตนเองโดยใช้โครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ท่ีเรียนผ่านมาแล้ว เป็นต้น  

  3. ขั้นกิจกรรมการสื่อสาร (Communicative activities) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือ เพราะในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องฝึกการใช้ภาษาในลักษณะเสมือนจริง ผู้เรียนมีอิสระในการใช้ภาษามาก
ขึน้ เช่น กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น  

  ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2542, น. 6-7) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

  1. ขั้นการเตรียมความพร้อม (Warm up) เป็นขั้นที่ครูจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อม ความ
สนใจที่จะเรียน เช่น การท ากิจกรรมโดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่ง การเล่นเกม การร้องเพลง เป็นต้น  

  2. ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะน าเสนอเนื้อหาความรู้ทางภาษาให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้
ภาษา การอ่านออกเสียง ด้านค าศัพท์ ด้านความหมายของค า และโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 
เป็นต้น  

  3. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาท่ีได้เรียนรู้มาจากข้ันการน าเสนอเนื้อหา 
(Presentation) แต่มีครูเป็นผู้ควบคุมการฝึกหรือน าผู้เรียน การฝึกในขั้นตอนนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้จดจ ารูปแบบ
ทางภาษาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะฝึกจากการอ่านหรือออกเสียงตาม ท าซ้ า ๆ ๆจนเกิดความคล่อง แล้วไปฝึกพูดบท
สนทนา ตั้งแต่ทีละคน เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงฝึกการเขียนหรือเขียนตามค าบอก  

  4. ขั้นการใช้ (Production) เป็นขั้นที่ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์
ในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือผู้ช่วยเหลือ โดยกิจกรรมที่ใช้ในขั้นนี้
อาจจะเป็น กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงในสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น  

  5. ขั้นการสรุป (Wrap up) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ท าการสรุปเนื้อหาที่เรียนมาในแต่ละครั้ง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนที่เรียนมา อาจจะเป็นการให้ท าแบบทดสอบ หรือการท าแบบฝึกหัด เป็นต้น  

  กรมวิชาการ (2545, น. 111) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1. ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน ถือเป็น
ขั้นเริ่มต้นการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบทางภาษา วิธีการใช้ภาษา ด้านการออกเสียง 
ด้านความหมาย ด้านค าศัพท์ และด้านโครงสร้างไวยากรณ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

  2. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา แต่มีครูผู้สอนคอยควบคุมหรือชี้น า ซึ่งใน
ตอนแรกครูผู้สอนจะควบคุมเป็นพิเศษแต่หลังจากนั้นอาจปล่อยให้ผู้เรียนท าเองมากขึ้น การฝึกในขั้นนี้จะเน้น
ให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบทางภาษาได้ เน้นความถูกต้องทางภาษาเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันครูผู้สอนต้องให้
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ข้อมูลป้อนกลับด้วยว่าผู้เรียนใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นจึงฝึกด้วยการเขียนเพ่ือให้เกิดความแม่นย าใน
การใช้  

   3. ขั้นการใช้ (Production) เป็นขั้นที่ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าความรู้จากในห้องเรียนไปสู่
นอกห้องเรียน การฝึกในขั้นนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นการจ าลองขึ้น หรือ
สถานการณ์จริง โดยมีครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะหรือแนะน า การฝึกใช้ภาษาเช่นนี้จะช่วยให้ทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนได้รู้ว่าเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปเพียงใด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่เคยเรียนมามาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้มากขึ้นเพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบ
ทางภาษาที่ก าหนดอย่างเช่นในขั้นการฝึก  

  พรสวรรค์  สีป้อ (2550, น. 25) ได้เสนอไว้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

  1. ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะน าเสนอเนื้อหาใหม่ให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา รูปแบบภาษา ความหมาย และเกณฑ์การใช้ โดยครูผู้สอน
อาจจะเสนอเนื้อหาใหม่ในรูปแบบของบทอ่าน บทสนทนา ใช้รูปภาพประกอบ หรือใช้ของจริง  

  2. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้มาฝึกใช้ในทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเริ่มต้นจากการฝึกแบบควบคุม (Controlled practice) แล้วค่อยเป็นการฝึกแบบกึ่ง
ควบคุม (Semi controlled practice) ซึ่งการฝึกในขั้นนี้เน้นให้ผู้เรียนจ ารูปแบบทางภาษาและเน้นความ
ถูกต้องทางภาษาเป็นหลัก โดยอาจจะเริ่มจากการฝึกเปล่าก่อน แล้วค่อยไปเป็นการอ่าน การเขียนต่อไป แต่
ขณะที่ผู้เรียนฝึกผู้สอนก็ต้องให้ข้อมูลกลับด้วยเพ่ือที่ผู้เรียนจะได้รู้ว่าใช้ภาษาถูกหรือไม่  

  3. ขั้นการใช้ (Production) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้ส่งต่อหรือถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนและฝึกมาแล้ว โดย
การไปใช้จริงเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนจะได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองหรือสถานการณ์จริง 
ส่วนครูผู้สอนท าได้เพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะ  

  จากข้อเสนอที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นขั้นที่ผู้สอน
น าเสนอเนื้อหาใหม่ให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ 2. ขั้นการฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ครูผู้สอน
เป็นผู้ควบคุมการฝึกในช่วงแรก (Controlled practice) แล้วค่อยเป็นการฝึกแบบกึ่งควบคุม (Semi 
controlled practice) และ 3. ขั้นการใช้ (Production) เป็นขั้นที่ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้แนะคอยให้ความช่วยเหลือ 
และกิจกรรมที่ใช้ในขั้นนี้ส่วนใหญ่ก็คือ กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นต้น 
2. การพูดเพื่อการสื่อสาร  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพูดเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการพูดเพ่ือการสื่อสารและให้ค าจ ากัดความไว้ ดังนี้  

 2.3.1 ความหมายของการพูดเพ่ือการสื่อสาร  
 Widdowson (2000, pp. 59-60) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพูด หมายถึง เป็นการผลิตข้อมูล และ

ส่งข้อมูล ซึ่งในการพูดจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเพ่ือเป็นการสื่อความให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นการพูดยังสามารถดูได้จากการสื่อสารทางอวัยวะและกล้ามเนื้อสวนต่าง ๆ ของ
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ร่างกายได้อีกด้วย เช่น ท่าทาง การเคลื่อนไหว ใบหน้า เป็นต้น Thornbury (2002, p. 2) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้ว่า การพูด หมายถึง กระบวนการที่ถ่ายทอดความหมายผ่านทางวาจา ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ การ
ผลิตข้อมูล การรับข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล  

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2545, น. 167) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพูด หมายถึง การถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก ความเข้าใจ ของผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจถึงข้อมูลที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ ซึ่งการพูดถือเป็นทักษะที่
ส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการเรียนการสอน และในการประกอบธุรกิจ  

  งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี (2548, น. 3) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพูด หมายถึง การใช้ค าพูด น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ และความรู้ของผู้พูดเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดการ
รับรู้ รับฟัง คล้อยตามและตอบสนองต่อผู้พูด  

  พรสวรรค์ สีป้อ (2550, น. 163) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพูด หมายถึง การสื่อสารทางวาจา
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องการที่จะสื่อจุดประสงค์ของตนและตีความสิ่งที่ได้ฟังด้วย
เช่นกัน  

  วีระเกียรติ รุจิรกุล (2553, น. 2) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การพูด หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนความต้องการของผู้พูด โดยการใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกิริยาอาการ
ประกอบกันเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้ฟังเกิดการรับรู้และความเข้าใจในจุดประสงค์ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ   

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของ ความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง 
พฤติกรรมแสดงถึงความก้าวหน้าด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างผู้พูดและผู้รับ โดยผู้พูดต้องใช้
ความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึก หรือลักษณะท่าทางอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือให้การพูดนั้นเกิดความเข้าใจตรงกัน
ทั้งสองฝ่าย โดยวัดจากการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน  
3. บทบาทสมมติ   

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
บทบาทสมมติ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมบทบาทสมมติ และให้ค าจ ากัดความไว้ 
ดังนี้ 

  3.1 ความหมายของบทบาทสมมติ  
  พรสวรรค์ สีป้อ (2550, น. 100)  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า บทบาทสมมติ หมายถึง เป็นวิธีการสอนวิธี

หนึ่งซึ่งได้มีการวางบทบาทให้ผู้เรียนได้แสดงในสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ โดยที่ผู้เรียนนั้นต้องใช้จินตนาการว่า
ตนเองได้สวมบทบาทเป็นอะไร และท าการแสดงบทบาทเป็นบุคคลนั้น ๆ ออกมาตามความรู้สึก ความนึกคิด 
และประสบการณ์ของตนเอง เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าใจความรู้สึกความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมทั้งของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
เช่นกนั  

  กาญจนา คุณารักษ์ (2552, น. 382)  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า บทบาทสมมติ หมายถึง รูปแบบหรือ
วิธีการสอนหนึ่งซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดในการศึกษาเรื่องของคนและสังคมเพ่ือที่จะช่วยให้สามารถหา
ลักษณะเฉพาะของตนในสังคม อีกท้ังยังช่วยให้รู้จักการแก้ปัญหาจากความช่วยเหลือของกลุ่ม  
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  ทิศนา แขมมณี (2559, น. 358)  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า บทบาทสมมติ หมายถึง กระบวนการสอน
ที่ครูผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยที่ผู้เรียนต้องมีการสวมบทบาท
ในสถานการณ์ท่ีมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกความนึกคิดของตน และน าเอา
การแสดงออกของผู้แสดง ทั้งในด้านความรู้ ความนึกคิด และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการ
อภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 ราชบัณฑิตยสถาน (2555, น. 334) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า บทบาทสมมติ หมายถึง  วิธีสอนแบบ
หนึ่งที่ใช้บทบาทสมมติซึ่งจ าลองมาจากความจริง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความรู้สึก
และพฤติกรรมของผู้อ่ืนโดยการที่ผู้เรียนต้องสวมบทบาทต่าง ๆ และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน
เกี่ยวกับบทบาทนั้น ๆ แล้วได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความคิดและการแสดงออกของผู้สวมบทบาทรวมทั้งความ
คิดเห็นของผู้เรียนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบทบาทนั้น ๆ ซึ่งในการสวมบทบาทเป็นคนใดคนหนึ่ง หรือในต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่ง และมีการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเกี่ยวกับบทบาทนั้น ๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ใน
กลุม่บ าบัดหรือการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือช่วยพัฒนาความเข้าใจในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ  

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของ บทบาทสมมติ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง
ที่ฝึกให้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้สวมบทบาทเป็นตัวละคร
หนึ่งในสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดขึ้นที่เหมือนกับสถานการณ์จริง เพ่ือเป็นการฝึกการใช้ภาษา ท่าทาง การ
แสดงออก และเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ านวนนักเรียน 40 คนโดยการใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือพัฒนา

ความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรม
บทบาทสมมติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

  3. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม พร้อมทั้งตรวจสอบ และเก็บคะแนน 

 4. สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือ
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

 5. น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจ แล้ว
น ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตร (E.I) 
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 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ  
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้   

ตารางที่ 4.1  
การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

จ านวน
นักเรียน 

ผลรวมของคะแนนทดสอบ ดัชนีประสิทธิผล  
(E.I.) 

ดัชนีร้อยละ 
ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมของคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 

40 380 720 0.8010 80.10 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8010 แสดงว่านักเรียนที่เรียนการใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบ
กิจกรรมบทบาทสมมติมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.8010 หรือ ร้อยละ 80.10  

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติมีความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็น
ร้อยละ 85.00 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ร้อยละ 80 ความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ( X  = 4.49 , S.D. = 0.48) 
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อภิปรายผล 
  จากการสรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า
มีข้อค้นพบที่ควรแก่การน ามาอภิปราย ดังนี้   
 1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้ านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า 0.8010 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.10 สอดคล้อง
กับ กรรณิกา  สร้อยบุดดา (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะด้าน
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีค่าเท่ากับ 0.8017 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 80.17 ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าดัชนี
ประสิทธิผล แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ หรือความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 2. เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการ
พูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความสามรถในการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
ขึ้น และส่งผลให้มีความก้าวหน้าในการเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
ขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ กรรณิกา  สร้อยบุดดา (2553) ที่ได้ท าการศึกษา
เรื่องการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบกับงานวิจัยของฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ (2557) ได้
ศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการพูดของผู้เรียนหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นจากก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อ
สารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติสามารถพัฒนาความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความสุขกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ( X  = 4.49 , 
S.D. = 0.48) สอดคล้องกับ สุวัฒน์ชัย  ถุนาพรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x  = 4.45 , S.D. = 0.60) 
ทั้งนี้ เนื่องจาก วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติท าให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
2039 

ได้มากข้ึน และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าติดตาม จึงท าให้นึกเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วย
วิธีดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ

สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ฝ่ายวิชาการ หรือครูผู้สอนสามารถน าการพัฒนาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 ไปใช้ และเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนต่อไป  

 2. ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 3. ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจกับผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่ องหลักการ วิธีการ 
และข้ันตอนเรียนการเรียนการสอนแบบโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุรกานต ์ จังหาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสพสุข  
ฤทธิเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าแนะน าปรึกษา  และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   

 ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต  บุญทองเถิง อาจารย์ ดร. อนุสรณ์  
จันทร์ประทักษ์ นางสาวเพ็ญ  จันทร์ปรุง นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล นางสาวนุทรี  มงคล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา และให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนได้เครื่องมือการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และขอบใจนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต าบล
คลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างสูง ที่กรุณาอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์แนวทางการน าข้อมูลวรรณคดีมาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์ และวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอตัว
ละครวรรณคดี ไทยในการออกแบบสติก เกอร์ ไลน์  โดยได้ เก็บข้อมูลสติกเกอร์ ไลน์ จาก เว็บไซต์ 
https://store.line.me/home/th ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ได้กลุ่มข้อมูลสติกเกอร์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย จ านวน 67 ชุด แบ่งเป็นเรื่องรามเกียรติ์ จ านวน 49 ชุด สังข์ทอง จ านวน 6 ชุด พระ
อภัยมณี จ านวน 5 ชุด พระสุธนมโนห์รา จ านวน 2 ชุด พระรถเมรี (นางสิบสอง) จ านวน 2 ชุด แก้วหน้าม้า 
จ านวน 1 ชุด ปลาบู่ทอง จ านวน 1 ชุด และขุนช้างขุนแผน จ านวน 1 ชุด  

ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีในการสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ มี 2 ลักษณะ  คือ 
ลักษณะแรกเป็นการน าตัวละครมาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์  ซึ่งมักเลือกน าเสนอตัวละครเอกในเรื่อง  และ
ในสติกเกอร์ 1 ชุด ก็มักจะมีตัวละครส าคัญมากกว่า 1 ตัว ลักษณะที่ 2 เป็นการน าอนุภาคของเนื้อเรื่องจาก
วรรณคดีมาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์  โดยใช้เหตุการณ์ส าคัญที่ปรากฏตามเนื้อเรื่องมาน าเสนอให้เชื่อมโยง
กับชีวิตของคนปัจจุบัน ในด้านกลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์  พบว่า
ผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์มีกลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดี 3 ลักษณะ คือ การน าเสนอภาพลักษณ์ของ
ตัวละครให้กลายเป็นเด็ก เช่น ชุดหนุมานน้อยจอมซน ชุดหนุมานจูเนียร์ ชุดหนูน้อย หนุมาน การปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ที่มีความดุร้ายให้กลายเป็นความน่ารักข้ีเล่น  เช่น  ชุดไมยราพ ยักษ์เชียร์กีฬา  ชุดทศกัณฐ์ แก้มตุ่ย 
ชุดทศกัณฐ์ติงต๊อง และการน าเสนอในลักษณะผิดกาละ (anachronism) คือการสร้างสรรค์ให้ตัวละครใน
วรรณคดีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามสมัยนิยมและท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในยุคปัจจุบัน  เช่น การขับรถยนต์   การ
โดยสารรถไฟฟ้า การข่ีเจ็ทสกี เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ : วรรณคดีไทย, สติกเกอร์ไลน์ 

https://store.line.me/home/th
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Abstract 

The purposes of this research “The application of Literature Information in Creating 
Line Sticker” were to collect and analyze guidelines for using literature information to create 
stickers. Line stickers that were related to 67 sets of Thai literature: 49 sets of Ramayana, 6 
sets of Sangthong, 5 sets of Phra Apaimanee, 2 sets of Phra Suthon Manorahara, 2 sets of 
Phra Rot-Meri (Nang Sip Song), 1 set of Kaew Na Mah, 1 set of Pla Boo thong, and 1 set of 
Khun Chang Khun Pan were collected from https://store.line.me/home/th from January - 
June 2019. They were used to collect the data. 

The results were shown that there were 5 types of application of literature 
information on creating Line stickers. The first type, the players were used to create stickers, 
which often chose to present the protagonists in the story. In a set of stickers tend to have 
more than 1 important player. The second type, the image of the player was brought as a 
child such as the set of naughty little Hanuman, the set of Hanuman Junior, and little 
Hanuman. The third type, the fierce image was modified to become a cute playful such as 
Mai Ya Rap set, giant sport cheer, puffy cheeks Tos-Sa-Kan set, and goofy Tos-Sa-Kan set. The 
fourth type, presentation in anachronism was the creation of players in literature by dressing 
in trendy clothes and doing activities that were in the present day, such as driving cars, 
taking the electric train, and Jet skiing. The fifth type, particle passage from the literature was 
used to create a line sticker. The important events that appeared in the story were brought 
to connect with the life of the present. 
 
Keywords : Thai Literature, Line Sticker 
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บทน า 
ผลการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2558  

พบว่า ไลน์แอพพลิเคชั่นเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดีย (social media) ที่มีการใช้งานเป็นประจ า  โดยอันดับหนึ่ง
คือ  Facebook ร้อยละ 92.1 อันดับสองคือ Line  ร้อยละ 85.1 และอันดับสามคือ google+  ร้อยละ 67.0  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2558) แสดงให้เห็นว่า แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเข้ามามี
บทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากและอย่างรวดเร็ว   

ไลน์แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถพิมพ์โต้ตอบส่งข้อความ รูปภาพ สติกเกอร์ และ
ข้อความเสียง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ IOS, Android, Window Phone  และสามารถใช้
งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ MAC  ได้อีกด้วย ด้วยลักษณะเด่นที่สามารถใช้งานได้มากมาย  ท าให้สามารถ
ส่งรูปภาพ  ส่งไอคอน  ส่งสติกเกอร์ ตัวการ์ตูนที่สามารถสื่ออารมณ์เป็นอย่างดี และยังสามารถตั้งค่าคุยสื่อสาร
กันเป็นกลุม่ได้  เป็นต้น  ท าให้ผู้ใช้งานของไลน์แอพพลิเคชั่นนี้มีเป็นจ านวนมาก (พนัช เชิดชูศิลป์, 2558) 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ไลน์แอพพลิเคชั่นมีชื่อเสียงได้ในประเทศไทย คือ สติกเกอร์   
เนื่องจากช่วยให้เกิดความเข้าใจบทสนทนาง่ายขึ้น  และคนไทยนิยมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์  ดังนั้น
บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยจึงให้ความสนใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างช่องทางใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคของตนผ่านทางสติกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น  (ฐิติ  ปฐมชัยคุปต์ และเกตุวดี  
สมบูรณ์ทวี, 2558) ทั้งนี้เพราะสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนของไลน์สามารถช่วยสนับสนุนข้อความระหว่างคู่
สื่อสารให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพราะข้อความตัวอักษรไม่สามารถอธิบายด้วยน้ าเสียง  ท าให้ไม่ทราบอารมณ์ผ่าน
น้ าเสียงของคู่สนทนา  สติกเกอร์จึงเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่สื่อสาร  
อีกท้ังรูปแบบของสติกเกอร์ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพต่าง ๆ ผ่านตัวการ์ตูน  เช่น  การแสดง
ความเสียใจ  ดีใจ  ข าขัน  และอ่ืน ๆ ท าให้การสื่อสารมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย   

ความนิยมของสติกเกอร์ไลน์  ท าให้ยอดจ าหน่ายและยอดดาวน์โหลดของสติกเกอร์ไลน์มีจ านวนมาก
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากสถิติของ The Next Web ที่ศึกษาเรื่องยอดขายสติกเกอร์ของไลน์ใน
สหรัฐอเมริกา  พบว่ามียอดการขายสติกเกอร์มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน หรือประมาณ  300 ล้าน
บาท/เดือน  ในขณะที่ในประเทศไทยนั้น  เมื่อธนาคารกสิกรไทย ได้จัดท าสติกเกอร์ไลน์  "Brown & Cony in 
Kbank World"  ด้วยการน าตัวละครที่ได้รับความนิยมในไลน์มาใส่ชุดพนักงานธนาคารกสิกรไทย  พบว่า  
ภายในระยะเวลา 10 วัน  มียอดการดาวน์โหลดสติกเกอร์กว่า 5,000,000 ครั้ง (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 
2556)  ความนิยมดังกล่าวส่งผลให้เกิดนักออกแบบสร้างสรรค์สติกเกอร์จ านวนมาก พร้อมกับแนวทางการ
ออกแบบตัวการ์ตูนที่หลากหลายขึ้น  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรสนิยมของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสติกเกอร์  พบว่ามีนักออกแบบสติกเกอร์
ไลน์จ านวนมากได้น าความรู้ด้านวรรณคดีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ   โดยน าตัวละครจากวรรณคดีเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มาออกแบบเป็นลักษณะตัวการ์ตูน ได้แก่ ตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ ตัวละครจากเรื่องสังข์ทอง ตัวละครจากเรื่องพระสุธน-มโนห์รา ตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี    
ตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผน  เป็นต้น  ซึ่งการน าตัวละครจากวรรณคดีแต่ละเรื่องมาใช้นั้น  นักออกแบบ
บางคนได้สร้างภาพลักษณ์และได้ตีความตัวละคร  ตลอดจนความสัมพันธ์ของตัวละครใหม่    
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์ที่เกี่ยวกับวรรณคดี   
เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ และวิเคราะห์กลวิธีในการ
น าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับแนวทางในการออกแบบ
สติกเกอร์ไลน์จากวรรณคดีในลักษณะอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

จากการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับไลน์แอพพลิเคชั่น 
และสติกเกอร์ไลน์ ดังต่อไปนี้   

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556)  ได้เขียนบทความเรื่อง ไลน์ รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์
ของสมาร์ทโฟน : ข้อดีและข้อจ ากัดของแอพพลิเคชั่น สามารถสรุปได้ว่า ไลน์เป็นรูปแบบของโปรแกรมสนทนา
บนสมาร์ทโฟนที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร  ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่ท าให้ไลน์
แอพพลิเคชั่นมีความโดดเด่น คือ "รูปแบบของสติกเกอร์"  รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ได้แก่    
การสนทนาด้วยเสียง  การสื่อสารแบบกลุ่ม  การสร้างไทม์ไลน์  และการเล่นเกม เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะ
ดังกล่าวนั้น  จึงท าให้ไลน์แอพพลิเคชั่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ทั้งกับผู้ใช้งานทั่วไป และเจ้าของสินค้า
และบริการที่น ามาประยุกต์ใช้เพือ่เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค 

พภัช  เชิดชูศิลป์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการใช้ไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผลการศึกษาพบว่า  มีวัตถุประสงค์การใช้ คือพูดคุยติดต่อ
ระหว่างบุคคล  รองลงมา  พูดคุยในกลุ่มของ Line เพ่ือติดต่อสื่อสาร   โดยใช้แอพพลิเคชั่น Line เป็นเวลาไม่
แน่นอนมากท่ีสุด  จ านวนคนที่ใช้แอพพลิเคชั่น Line ติดต่อสื่อสารมากที่สุด คือ จ านวน 1-3 คน  มีระยะเวลา
โดยเฉลี่ย 10-20 นาที   สถานที่ที่ใช้งานมากที่สุด  คือที่พักหรือหอพัก  รองลงมาคือสถานศึกษา  เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น Line คือ โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน  รูปแบบการใช้งานมากที่สุดคือ
สนทนากับเพื่อน  และความพึงพอใจมากที่สุดคือ รูปแบบการใช้งาน  และมีความพึงพอใจในระดับมาก  ได้แก่  
ด้านการออกแบบแอพพลิเคชั่น และด้านการให้บริการ  ตามล าดับ   

ฐิติ  ปฐมชัยคุปต์ และเกตุวดี  สมบูรณ์ทวี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของรูปแบบสติกเกอร์
บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม  โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ และใช้เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสติกเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ของ
กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม  โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบห้าวหาญ  
(Ruggedness)  รูปแบบหรูหรา (Sophistication)  และรูปแบบน่าตื่นเต้น (Excitement)  แต่ความสัมพันธ์
ในด้านรูปแบบมีสมรรถนะ (Competence) กับรูปแบบจริงใจ (Sincerity)  ไม่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้า
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ของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคเชื่อว่ารูปแบบสติกเกอร์นั้นสามารถบ่งบอกตัวตนของ
ผู้บริโภคได้    
 อรรถพล  ชูแก้ว (2562) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย  พบว่า วัจนภาษาใน
สติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย มีถ้อยค าในวงความหมายต่าง ๆ เช่น  การกิน ความรัก การเงิน ศาสนา  กีฬา  
ถ้อยค าที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย  การแสดงความรู้สึก  การสนทนาวิสาสะ  การอ าลา   
ส่วนอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทย ประกอบด้วย สีหน้า  ท่าทาง การเคลื่อนไหว และองค์ประกอบ
รอบร่างกายของตัวการ์ตูน และการแสดงพื้นหลังเก่ียวกับสถานที่ เวลา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ประเภทครีเอเตอร์   จากเว็บไซต์ https://store.line.me/home/th 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562   พบว่าสติกเกอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย  จ านวน 67 ชุด  
แบ่งเป็นเรื่องรามเกียรติ์  จ านวน 49 ชุด   สังข์ทอง  จ านวน 6 ชุด  พระอภัยมณี จ านวน 5 ชุด  พระสุธน
มโนห์รา  จ านวน 2 ชุด  พระรถเมรี (นางสิบสอง)   จ านวน 2 ชุด  แก้วหน้าม้า จ านวน 1 ชุด  ปลาบู่ทอง  
จ านวน 1 ชุด  และขุนช้างขุนแผน จ านวน 1 ชุด   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
วรรณคด ี ช่ือสติกเกอร ์ ครีเอเตอร ์

แก้วหน้าม้า แก้วหน้าม้า BOONSHOES 
ขุนช้างขุนแผน ขุนช้าง ขุนแผน : เราจะรักกันตลอดไป B-padung 
ปลาบู่ทอง ปลาบู่ทอง Bucket.B.T.N by khunharit 
พระรถ-เมร ี เมร ี BOONSHOES 

นางสิบสอง Bucket.B.T.N by khunharit 
พระสุธน-มโนห์รา Manohra by PARTIDA BOONSHOES 

Manohra Naree WorawiNu 
พระอภัยมณ ี ผีเสื้อสมุทร 2014 AKwang Suakaew 

เลิฟลี่ ผีเสื้อสมุทร Sontaya Onnim 
อภัยมณี อินดี ้ MJ_Cartoon 
พระอภัยมณี the Gang th Ao 
Pra-Apai & Nang PeeSue NineNuum Studio 

รามเกียรติ ์ โฮเล่น คาแรคเตอร์ : หนมุานและทศกัณฐ ์ โฮเล่น 
โฮเล่น คาแรคเตอร์ : สว่างสดใสทัง้วัน โฮเล่น 
โฮเล่น คาแรกเตอร์ : สวัสดี มจัฉานุ โฮเล่น 
โฮเล่น คาแรคเตอร์ : หนมุานคิวปดิ โฮเล่น 
หนุมานผู้ทรงพลัง Mahabali Hanuman 
Mahabali Hanuman V.2 Mahabali Hanuman 
หนุมาน จิ๊กกี้ บั๊ก 
หนุมาน (Thai Version) OTTO ME 

https://store.line.me/home/th
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วรรณคด ี ช่ือสติกเกอร ์ ครีเอเตอร ์
หนุมานน้อย Hanuman Kid 
หนุมานคาสโนว่าฆ่าไมต่าย (TH) แอ๊ดด้า / จตุพล ชมภูศร ี
มัจ&สา คู่หลูิงเงือก Monster Dark   
รามเกียรติ์ สติกเกอรเ์ตมิค า view8903 
รามเกียรติ์ ตุ๊กตาต้วน้อย ชุดรวมตวัละคร view8903 
รามเกียรติ์ ตุ๊กตาตัวจิ๋ว ความสุขท้ายปี view8903 
หนุมานตัวจิ๋ว view8903 
หนุมาน ลิงน้อยน่ารัก view8903 
ไมยราพ ยักษ์เชียร์กีฬา view8903 
หนูน้อยหนุมาน Saturday.m 
หนุมานน้อยแสนน่ารัก หนุมานน้อย 
หนุมานจูเนียร ์ Graphix Channel   
หนุมานน้อยจอมซน เอพีดีไซน ์
มิว-นิค รามายณะ Varinda Import and Export Co.,Ltd 
หนุมาน ตะมตุะม ิ หนึ่ง ยรรยง 
หนุมาน ปุ๊กลุ๊ก จิ๊กกี้ บั๊ก 
น้องนุ Wot Nam 
หนุมานแผลงฤทธิ์ Arjin Numsomran 
น้องมาน แก้มตุ่ย OD_Art_Gallery 
ทศกัณฐ์ แก้มตุ่ย OD_Art_Gallery 
HANUMAN THE HERO Thai 
Little Hanuman Tee*139 
Hanuman Not You 
มัจฉานุ๊ก ต านานหมิพานต์จิ๋ว เอกราช วรสมุทรปราการ 
มัจฉุ ชุดที่ 1 ConanLine 
น้องมัจฉุ & น้องกัณฐ์ ConanLine 
พระราม สีดา รักนิรันดร ์ แอ๊ดด้า / จตุพล ชมภูศร ี
เรามาเกรียน Kant Comics 
น้องนุกะพ่ีทศ S3M Studio 
ทศกัณฐ์ติงต๊อง kikapu5 
เจ้าทศตัวเขียว Jow Aumboon 
ย.ยักษ์ 2 เขี้ยวใหญ ่ สวัชกร อัง. 
รามเกียรติ์ เรามาเกรียน Prayok 
Ramakien Daily Prayok 
Ramakien Character: Phra Nang Yak Ling เป็นไฑ 
สีดา มาแล้ว เพคะ I'm Faii 
ทศกัณฐ์ สีดา ยอมร้ายเพราะรักเธอ (TH) แอ๊ดด้า / จตุพล ชมภูศร ี
ฉันน่ีแหละทศกณัฐ์ (TH) แอ๊ดด้า / จตุพล ชมภูศร ี
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วรรณคด ี ช่ือสติกเกอร ์ ครีเอเตอร ์
กระบี่วานร 2 สวัชกร อัง. 
White Monkey God Yanyong Poddoung 
โขนไทย ภาค อวตารลงไลน ์ im-erb Studio 

สังข์ทอง สังข์ทอง Bucket.B.T.N by khunharit 
เงาะป่าน่ารัก diamond99 
เจ้าเงาะผู้อัปลักษณ์และนงคราญรจนา Nutthaya Tiannanon 
jaw ngao ทิดโข่งสตูดโิอ 
สังข์ทองจอมซน Best Berry 
หอยสังข ์ VLR.COMICS 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น  คือ 1. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการออกแบบ

สติกเกอร์ไลน์  และ 2. วิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 
 

ผลการวิจัย 
1. การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ พบว่ามีการ
ใช้ความรู้วรรณคดีไทยใน 2 ลักษณะ  คือ  การน าตัวละครมาใช้ในการออกแบบ  และการน าอนุภาคเนื้อหามา
ใช้ในการออกแบบ   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 การน าตัวละครมาใช้ในการออกแบบ 
 ส่วนมากผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดี  มักจะน าตัวละครเอก ตัวละคร
ส าคัญ หรือตัวละครที่มีความโดดเด่นในวรรณคดีทั้งในด้านรูปร่างลักษณะและบทบาท มาสร้างสรรค์เป็น   
สติกเกอร์ไลน์  ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  การน าตัวละครที่มีปรากฏในเรื่องและการสร้างสรรค์ตัวละครใหม่ 

1.1.1 การน าตัวละครที่มีปรากฏในเรื่อง  โดยผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์จะเลือกคงลักษณะ
บางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นที่รับรู้ร่วมกันว่าเป็นลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้น เช่น หนุมาน มีลักษณะ
เป็นลิงสีขาว  ทศกัณฐ์มีลักษณะเป็นยักษ์สีเขียว โดยลักษณะการน าเสนอพบทั้งการใช้ตัวละครเพียงตัวเดียวใน
หนึ่งชุด  และการใช้ตัวละครหลายตัวในหนึ่งชุด เช่น สติกเกอร์ชุดผีเสื้อสมุทร 2014 จะใช้ตัวละครผีเสื้อสมุทร
เพียงตัวเดียว  ขณะที่สติกเกอร์ชุด เลิฟลี่ ผีเสื้อสมุทร จะใช้ตัวละครผีเสื้อสมุทร  นางเงือก และพระอภัยมณี 
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     สติกเกอร์ไลน์ชุด ผีเสื้อสมุทร 2014          สติกเกอร์ไลน์ชุด เลิฟลี่ ผีเสื้อสมุทร   

 
นอกจากการน ารูปร่างลักษณะของตัวละครมาใช้สร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์แล้ว ยังพบว่า

ผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์บางคนได้น าลักษณะนิสัยส าคัญของตัวละครมาใช้ในการสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ด้วย  เช่น  ตัวละครหนุมาน ซ่ึงเป็นทหารเอกของพระราม มีนิสัยเจ้าชู้และมีภรรยาหลายคน ดังนั้นจึงมีนัก
ออกแบบน าตัวละครหนุมานมาสื่อสารในด้านความรัก เช่น  สติกเกอร์ไลน์ชุดโฮเล่น คาแรคเตอร์ : หนุมานคิว
ปิด  ซึ่งมีค าอธิบายสติกเกอร์ว่า “รักแท้สร้างได้ไม่ต้องตามหา หนุมานคิวปิดจะน าพาคุณไปสู่บทสนทนาที่จะ
ท าให้คุณได้พบกับรักแท้ในสักวัน” 
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สติกเกอร์ไลน์ชุด โฮเล่น คาแรคเตอร์ : หนุมานคิวปิด 

 
  1.1.2 การสร้างสรรค์ตัวละครใหม่    

ลักษณะการน าตัวละครมาออกแบบที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่ง คือ การที่ผู้ ออกแบบได้
สร้างสรรค์ลักษณะตัวละครให้มีความแตกต่างจากในเรื่องเดิม หรือเป็นการสร้างสรรค์ตัวละครใหม่ที่ไม่เคยมี
ปรากฏอยู่ในเรื่องเดิม ได้แก่ การเปลี่ยนเพศตัวละคร ในสติกเกอร์ชุด  มัจ&สา คู่หูลิงเงือก ได้มีการเปลี่ยนเพศ
ของหนุมานให้กลายเป็นผู้หญิง และการสร้างตัวละครใหม่ที่ไม่ปรากฏในเรื่องเดิม  คือ สติกเกอร์ชุดมัจฉานุ๊ก 
ต านานหิมพานต์จิ๋ว  ซึ่งมีค าอธิบายสติกเกอร์ว่า “มัจฉานุ๊กเป็นลูกมัจฉานุและเป็นหลานหนุมาน มีนิสัยร่าเริงขี้
เล่น ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติแห่งป่าหิมพานต์ครับผม” 
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สติกเกอร์ไลน์ชุด มัจ&สา คู่หูลิงเงือก                      สตกิเกอร์ไลน์ชุดมัจฉานุ๊ก ต านานหิมพานต์จิ๋ว 
 
1.2 การน าอนุภาคเนื้อเรื่องมาใช้ในการออกแบบ 
การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งพบไม่มากนัก คือ  

การน าอนุภาคเนื้อเรื่องมาใช้ในการออกแบบควบคู่กับตัวละคร  ซึ่งการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้นอกจากจะมี
ประโยชน์ในด้านการยืนยันว่าตัวละครเป็นใคร มาจากวรรณคดีเรื่องใดแล้ว   ยังเป็นการเล่าเนื้อหาเรื่อง
วรรณคดีให้เกิดความเข้าใจอีกด้วย  เช่น  สติกเกอร์ไลน์ชุดนางสิบสอง  ซึ่งมีค าอธิบายว่า “แรงบันดาลใจจาก
นิทานพ้ืนบ้านไทย เรื่องนางสิบสอง,พระรถ-เมรี เรื่องราวของหญิงสาวพ่ีน้องทั้งสิบสองคน ดัดแปลงให้เข้ากับ
การสนทนาในห้องแชทของทุกท่าน”   ได้ท าสติกเกอร์เล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่ปรากฏในเรื่อง    
ตั้งแต่การแนะน านางสิบสอง  นางยักษ์สนธมารตามล่านางสิบสอง   นางยักษ์สนธมารแปลงกายเป็นสาวงาม    
นางยักษ์สนธมารเป่าหูพระรถสิทธิ์ให้ควักดวงตานางสิบสอง   พระรถเสนวัยเด็กชอบชนไก่   ฤๅษีแปลงสาร    
พระรถเสนพบนางเมรี   ม้ามณีกาบเตือนสติพระรถเสน   พระเมรีเสียใจที่พระรถเสนหนี   และภาพสุดท้าย
เป็นภาพพระสุธนกับนางมโนห์รา ซึ่งเชื่อว่าเป็นภาคต่อหรือการกลับชาติมาเกิดใหม่ของพระรถเสนและนางเมรี    
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2. กลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 
จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกลวิธีในการน าเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์  

พบว่ามี 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
2.1 การน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครให้กลายเป็นเด็ก   
จากการศึกษาพบว่า มีสติกเกอร์ไลน์จ านวนมากที่ได้น าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครให้กลายเป็นเด็ก 

เพ่ือท าให้ผู้ซื้อสติกเกอร์รู้สึกว่าตัวละครมีความน่ารักน่าเอ็นดู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวละครหนุมาน มักถูกท าให้
กลายเป็นตัวละครเด็กที่น่ารัก ร่าเริง สนุกสนาน  และมีความซุกซน ดังจะสังเกตได้จากการตั้งชื่อสติกเกอร์และ
การออกแบบรูปร่างลักษณะของตัวละคร  เช่น  ชุดหนุมานน้อยจอมซน ชุดหนุมานจูเนียร์ ชุดหนูน้อยหนุมาน   
เป็นต้น 

 
 

สติกเกอร์ไลน์ชุดหนุมานน้อย                                        สติกเกอร์ไลน์ชุดหนุมานจูเนียร์ 
 
2.2 การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่มีความดุร้ายให้กลายเป็นความน่ารักขี้เล่น   
ตัวละครอีกกลุ่มผู้ออกแบบนิยมน ามาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์  ก็คือ ตัวละครฝ่ายอธรรมหรือฝ่าย

ปรปักษ์  เช่น นางผีเสื้อสมุทรจากเรื่องพระอภัยมณี   ทศกัณฐ์และไมยราพจากเรื่องรามเกียรติ์ เป็นที่น่าสังเกต
ว่าตัวละครกลุ่มปรปักษ์เหล่านี้ ซึ่งเดิมจะมีบุคลิกลักษณะที่น่าเกรงขาม มีความโหดเหี้ยมโหดร้าย ก็จะถูก
ออกแบบลักษณะท่าทางและนิสัยให้มีความน่ารักและขี้เล่น  ดังเช่น ชุดไมยราพ ยักษ์เชียร์กีฬา  ชุดทศกัณฐ์ 
แก้มตุ่ย   ชุดทศกัณฐ์ติงต๊อง  

 

 
สติกเกอร์ไลน์ชุดเจ้าทศตัวเขียว                                   สติกเกอร์ไลน์ชุดไมยราพ ยักษ์เชียร์กีฬา 
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2.3 การน าเสนอในลักษณะผิดกาละ (anachronism) ซึ่งเป็นลักษณะของกลการประพันธ์อย่าง
หนึ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่อยู่ในยุคสมัยที่เนื้อเรื่องด าเนินอยู่ (ส านักราชบัณฑิตยสภา, 2560: 20)  ในการออกแบบ
สติกเกอร์จ านวนมาก  พบว่ามีการสร้างสรรค์ให้ตัวละครในวรรณคดีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าตามสมัยนิยมและ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในยุคปัจจุบัน  เช่น การขับรถยนต์  การขึ้นรถไฟฟ้า  การขี่เจ็ทสกี   การใช้
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์   เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้สึกสนุกสนานและตลกขบขันแล้ว   ยัง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ใช้สติกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารอีกด้วย 

 
 
 
 
 

 
สติกเกอร์ไลน์ชุดหนุมานจูเนียร์   สติกเกอร์ไลน์ชุดหนุมาน ตะมุตะมิ 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลวรรณคดีในการสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์   ท าให้ได้พบค าตอบว่า
สติกเกอร์ไลน์เป็นพ้ืนที่ร่วมสมัยที่เปิดกว้างต่อการด ารงอยู่ของวรรณคดีไทยโบราณหลายเรื่อง  ดังปรากฎว่ามี
ผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ได้น าตัวละครและอนุภาคของเนื้อหาของวรรณคดีหลายเรื่องมาใช้ในการสร้างสรรค์  
ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์  สังข์ทอง  พระอภัยมณี   พระสุธนมโนห์รา  พระรถเมรี (นางสิบสอง)  แก้วหน้าม้า   
ปลาบู่ทอง  และขุนช้างขุนแผน    

การน าตัวละครจากวรรณคดีมาสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์  มักมีการน าเสนอโดยคงรูปร่างและลักษณะ
เด่นที่เป็นที่รับทราบกันของคนทั่วไปเอาไว้  เช่น หนุมานเป็นลิงที่มีกายสีขาว ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่มีกายสีเขียว 
พระอภัยมณีเป็นผู้ชายถือปี่ เป็นต้น  และออกแบบให้ตัวละครเหล่านั้นแสดงท่าทางหรือกิริยาอาการ สื่ออารมณ์
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับคู่สนทนาเป็นหลัก ผู้ออกแบบส่วนใหญ่มักไม่สนใจ ในการน าเสนอ
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ของตัวละครให้ตรงกับในวรรณคดีเดิม  ดังจะเห็นได้จากการดัดแปลงบุคลิกภาพ  
ลักษณะท่าทาง และลักษณะนิสัยของตัวละครให้มีความแตกต่างไปจากเดิม  โดยเป็นการปรับให้ตัวละครมี
ความเป็นเด็ก มีความน่ารัก สนุกสนาน ขี้เล่น และส าหรับตัวละครที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน ก็จะถูกน าเสนอให้เป็น
ความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การน าเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นคู่รักหวานชื่นของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร  
หรือ การน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีเน้นมิตรภาพระหว่างทศกัณฐ์และหนุมาน เป็นต้น    

การปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของตัวละครให้มีความน่ารัก สนุกสนาน และความสัมพันธ์ของตัวละคร
จากเชิงลบเป็นเชิงบวกเช่นนี้  น่าจะเกิดจากการหวังผลในการใช้ประโยชน์ เพ่ือการสื่อสารกับคู่สนทนาเป็น
ส าคัญ และเพ่ือให้เหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับที่ อนงค์ณัฐ  ทาอินต๊ะ 
และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์ของผู้บริโภคว่า การใช้สติกเกอร์
ไลน์ท าให้เกิดอรรถรสในการสื่อสาร ช่วยให้บรรยากาศการสนทนาสนุกสนาน เพลิดเพลิน ลดความตึงเครียด 
และมักเลือกซ้ือสติกเกอร์ไลน์ที่มีความน่ารัก และตลกขบขัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สติกเกอร์ทีม่ีต่อการสร้างสรรค์ตัวละครจากวรรณคดีเพ่ือให้ทราบ

ความต้องการและความรู้สึกของผู้ใช้สติกเกอร์  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสติกเกอร์จากวรรณคดีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 2.
เพ่ือเปรียบเทียบ พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  โดย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นปีที่ 1 – 4 จ านวน 292 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ f-test (one way ANOVA) ระยะเวลาที่เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือน 21 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 
2562 ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวม 3-4 เดือน  

ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มากที่สุด (¯x=4.36, 

S.D.=0.686) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ใช้รูปภาพวาดหวิวโพสลงทางสื่อออนไลน์มากที่สุด 
(¯x=4.99, S.D.=0.101) รองลงมาเป็นใช้แอคเคาท์โซเซียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแก
รม ทวิตเตอร์ เป็นการติดต่อสื่อสาร (¯x=4.69, S.D.=0.599) ส่วนน้อยที่สุดคือ ใช้สั่งของทางออนไลน์
(¯x=4.02, S.D.=0.855)  และ กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ ชั้นปี ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทการใช้สื่อ โซเซียลเน็ตเวิร์ค แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภท เฟสบุ๊คมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภทไลน์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภท เฟสบุ๊คมี
พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค
ประเภทอินสตาแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การป้องกัน, การโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
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Abstract 

The purpose of this research was to Studying the behavior of internet data theft 
prevention  And  for comparison  Internet theft prevention behavior classified by personal 
factors In which the population used in this research is  Normal undergraduate students, 
Faculty of Humanities and Social Sciences  Department of Public Administration  Suan 
Sunandha Rajabhat University, Year 1 - 4, a total of 292 people, which were divided into 
convenient and specific.  Data were analyzed using statistics, mean, standard deviation, t-
test and f-test (one way ANOVA). The duration of the study was from January 21, 2019 to 
April 30, 2019. The total duration of the study was 3.  -4 months 

 The study indicated that The sample group had the highest level of internet theft 
prevention (¯x = 4.36, SD = 0.686). When considering in each item, it was found that the 
samples did not use dizzy pictures posted on online media (¯x = 4.99, SD = 0.101), followed 
by social media accounts  Social networks such as Facebook, LINE, Instagram, Twitter are 
communication (¯x = 4.69, S.D. = 0.599). The smallest is  The use of online orders (=x = 4.02, 
SD = 0.855) and the sample groups having different sex, year and time using mobile phones 
had no significant difference in the behavior of internet theft prevention.  Statistically 
significant at the 0.05 level, and the sample group using the media type  Social network  
Differences were statistically significant at the level of 0.05 when comparing pairs.  Found 
that samples with  Use of networked social media  Facebook has more behavior to prevent 
internet theft than the sample group that has  Using social network media types  With 
statistical significance at the level of 0.05 and the samples with  Use of networked social 
media  Facebook has more behavior to prevent internet theft than the sample group that 
has  The use of Instagram social media with statistical significance at the level of 0.05 

 
Keywords : behavior, prevention, internet theft  
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตและกิจกรรม

ต่างๆ ของทุกคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่
อยู่ห่างไกลกัน โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊ก ไลน์ นั้น สิ่งเหล่านี้
ล้วนมีข้อดีคือเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกัน
และกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ลดช่องว่างทางระยะทางและเวลาเพราะท าให้
เราได้พบเพื่อนใหม่รวมถึงเพ่ือน เก่า ๆ ที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ท าให้การสื่อสารง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
โดยไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดการสื่อสารกันครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้ยัง
สามารถประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้าน ธุรกิจ ด้านการศึกษาและด้านบันเทิง เป็นต้น แต่ ในความ
สะดวกสบายนั้นก็สามารถน ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีอย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน  (บุญทัศน์ ยัง
น้อย 2550) โดยจะมาในรูปแบบของการแฮ็คข้อมูล (Hacker) หรือที่เรียกว่าการโจรกรรมข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลส่วนบุคคลในเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาตั้งแต่สร้างความร าคาญต่อผู้ใช้งานจนรวมไปถึงสามารถสร้างมูลค่าความเสียหายเป็นมูลค่านับ
ล้านบาท รวมไปถึงการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ใช้ได้อย่าง
ง่ายดาย การแสดงออกซ่ึงตวัตน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอาจมีการถูกละเมิดความ เป็นส่วนตัว การโจรกรรมข้อมูล
หรือรูปภาพ การเปิดเผยข้อมูลที่ปราศจากการกลั่นกรองอาจส่งผลกระทบต่อสิ่ง ต่าง ๆ หรือบุคคลที่อ้างถึง 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเสียหายได้ (เลิศชาย สุธรรมพร 2541) 

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากด้านความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปกว่า สมัยก่อนมาก ท าให้การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตั วเราทุกคน โดย
ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงวิธีการใน
การเลือกใช้วิธีป้องกันและหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

2.เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

สมคิด พงษ์ชาติ (2546). ได้กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1.1 การรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพ (Physical Security) เป็นกลยุทธ์ที่กล่าวถึงการ

ปกป้องบุคคล ทรัพย์สินที่จับต้องได้ และ สถานที่ท างานจากภัยคุกคามที่ หลากหลาย เช่น ไฟไหม้การเข้ามา
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ภัยธรรมชาติ   
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1.2. การรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร (Communications security) กล่าวถึงการ
ปกป้องสื่อต่างๆ เทคโนโลยีและข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
นั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย 

1.3. การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย (Network Security)  
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2554) ได้ก าหนดแนวคิดไว้ 
ดังนี้ 

2.1. การโกงข้อมูล เป็นการกระท าของผู้มิหวังดีปล้นข้อมูลในระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดผล
ประโยชน์แก่ตนเองในทางมิชอบ 

2.2 Hacker กับ Cracker มีความหมายเดียวกัน คือ "บุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความ เข้าใจ ในทางระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี 

2.3 การลอบดักฟัง การดักฟังหรือดักข้อมูลเป็นการโจรกรรมข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไม่มีโอกาสจะได้รู้เลยว่า ข้อมูลของตนซึ่งส่งไปตามสายในข่ายของอินเตอร์เน็ตได้ถูก 
โจรกรรม ซึ่งเป็นการโจรกรรมข้อมูลที่ง่ายกว่าในอดีต 

2.4 Phishing คือ การโจมตีในรูปแบบของการปลอมแปลงอี-เมล์ ( Email Spoofing) และท า การ
สร้างเว็บไซต์ปลอม เพ่ือท าการหลอกลวงให้เหยื่อหรือผู้รับอีเมล์เปิดเผยข้อมูลทางด้าน การเงินหรือข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นๆ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2554b) 

3.1 การระบุตัวตน ( Identification ) ภายในระบบสารสนเทศนั้นต้องมีการระบุตัวตนภายในตัว
ระบบได้ ในการระบุตัวต้นนี้ เป็นขั้นตอนแรกก่อนจะเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับ และเป็นพ้ืนฐานขั้นตอนต่อไปใน
การพิสูจน์ ตัวตน (Authentication) และการพิสูจน์สิทธิ์ (Authorization) 

3.2 การพิสูจน์ทราบตัวตน (Authentication) การที่ระบบจะบอกได้ว่าเมื่อผู้ใช้งานนั้นท าการเข้า
ระบบมาแล้ว ว่าชื่อผู้ใช้งานนั้นมี รหัสผ่านตรงกับชื่อผู้ใช้งานภายในระบบหรือไม่ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมผ่านอินเตอร์เน็ต  

Halder, Debarati, Jaishankar, Karuppannan, & Jaishankar, K. (2012). ได้แบ่งเป็น 4 ลักษณะ 
ดังนี้  

4.1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอุปกรณ์และสื่อต่างๆ  แอคเคาท์ 
ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ ไฟล์เสียง บัญชีธนาคาร 

4.2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูล ต่างๆ  
4.3. เป็นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ  
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4.4. เป็นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ
กระท าความผิด  
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Rogers, R. W. (1983).  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิต ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเศรษฐกิจ การกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แยกออก
ได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ส่วนที่สอง คอมพิวเตอร์
เป็นวัตถุท่ีถูกกระท าความผิด และส่วนที่สาม การใช้คอมพิวเตอร์หาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาติ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส านักก ากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cartographer). (2551). ได้กล่าวถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดได้ 2 ทาง คือ อิทธิพลภายนอก 
(External Forces) และอิทธิพลภายใน (Internal Forces) 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เลิศชาย สุธรรมพร. (2541). ได้กล่าวถึง การประเมินความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศก็เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยง  ประเภทอ่ืน ที่อาจวัดความเสี่ยง
ออกมาได้ 3 ส่วนคือ 

1. ความเสียหายที่เป็นตัวเงิน 
2. การสูญเสียเวลาและโอกาสทางธุรกิจหรืองาน 
3. การสูญเสียส่วนตัวที่ก่อให้เกิดความอับอาย 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. (2556). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Law) หรือมักเรียก
กันว่า กฎหมายไอที (IT Law) เสนอโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม และเห็นชอบให้
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology Committee) หรือที่
เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการไอทีแห่งชาติ หรือ กทสช. (NITC) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดท ากฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
คณะกรรมการไอทีแห่งชาติหรือ กทสช. (NITC) ได ้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อยกร่างกฎหมายไอที
ทั้ง 6 ฉบับ  

โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics 
and Computer Technology Center) หรือที่มักเรียกโดยย่อว่า "เนคเทค" (NECTEC) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency) หรือ
ที่เรียกโดยย่อว่า"สวทช." กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
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ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการไอทีแห่งชาติท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการยกร่าง 
กฎหมายไอทีทั้ง 6 ฉบับ เนคเทค จึงได้เริ่มต้นโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพ่ือปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะกรรมการไอทีแห่งชาติในการยกร่างกฎหมายไอทีทั้ง 6 ฉบับ ให้
แล้วเสร็จคือ 

1.กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law)  
2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law)  
3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  (National 

Information Infrastructure Law)  
4.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)   
5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)  
6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law)  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวม

จากเอกสาร และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ศราวุฒิ จันทะคัด (2554) ได้ท าการศึกษา การจัดการความปลอดภัยภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา : บริษัทแซนด์แอนด์ซอยล์อุตสาหกรรม จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า การก าหนด ตรวจสอบในเรื่อง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่าโปรแกรมนี้สามารถสนับสนุน นโยบายนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบล๊อกการใช้
งานเว็บไซต์ที่มีความเสียต่อความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็น ลดช่องโหว่ที่เกิดจากการที่แฮกเกอร์เข้าผ่านพอร์ตอ่ืน ๆโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เปิด  ไว้ สามารถเปิด
พอร์ตใช้งานได้ ว่าต้องการให้พอร์ตใดใช้งานได้ สามารถบล็อกเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ก าหนดไว้  
ช่วยจัดการแบนด์วิดท์ในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และ
สามารถดูได้ว่าผู้ใช้งานท่านได้เข้า เว็บไซต์ใดบ้าง เวลาเข้าใช้งาน สามารถท า Load Balancer ได้ ในกรณีที่
อินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งเส้นใช้งานไม่ได้ (จะ อยู่ในหมวดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง) สามารถจัดท า Captive 
portal ได้ โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนกับนโยบายที่ทางผู้จัดท าโครงงานจัดท าขึ้นทุกข้อ จัดท านโยบายการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่สนับสนุนนโยบายนี้ ไม่สามารถตรวจจับ
ไวรัสประเภท Phishing ที่มา กับอีเมล์ ได้ดีเท่าท่ีควร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวน 1,080 คน  (ข้อมูล ณ 
วันที่ 21 มกราคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครอบคลุมทุกชั้นปี โดยผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มแบบบังเอิญ โดยเก็บข้อมูลกับ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นปีที่ 1 – 4 จ านวน 292 คนโดยวิธีค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ของ Taro Yamane 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ปัจจัยสวนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ข้อมูลการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3.ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบ พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test และ F-test (one-way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ตัวแปล   SD แปล 
1.ท่านระมัดระวังการใช้แอพพลิเคชั่นโอนเงินออนไลน์ผ่านมือถือ 4.05 0.951 มาก 
2.ท่านใช้แอคเคาท์โซเซียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นการติดต่อสื่อสาร 

4.69 0.599 มากที่สุด 

3.ท่านไม่ใช้รูปภาพวาดหวิวโพส ลงทางสื่อออนไลน์ 4.99 0.101 มากที่สุด 
4.ท่านคิดว่าอาชญากรรมทางโซเซียลมีโอกาสเกิดขึ้น 4.07 0.698 มาก 
5.ท่านระวังการนัดเจอกับบุคคลที่พ่ึงรู้จักผ่านทางสื่อออนไลน์  4.17 0.867 มาก 
6. ท่านคิดว่าโอกาสการโดนล่อลวงไปก่อเหตุอาชญากรรมทางโซเซียล 4.51 0.730 มากที่สุด 
7.ท่านระมัดระวังการสั่งของทางออนไลน์ 4.02 0.855 มาก 

รวม 4.36 0.686 มากที่สุด 
 
การตารางที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีระดับการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.36, S.D.=0.686) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ ใช้รูปภาพวาดหวิวโพสลงทางสื่อออนไลน์มากที่สุด ( =4.99, 
S.D.=0.101) รองลงมาเป็นใช้แอคเคาท์โซเซียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ 
เป็นการติดต่อสื่อสาร ( =4.69, S.D.=0.599)  ส่วนน้อยที่สุดคือ ใช้สั่งของทางออนไลน์( =4.02, S.D.=0.855) 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก ่

ตัวแปร   SD t/F Sig. คู่ที่แตกต่าง 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
4.34 
4.37 

 
0.030 
0.037 

 
-0.591 

 
0.555 

 
- 

ชั้นปี 
(1) ปี 1 
(2) ปี 2 
(3) ปี 3 
(4) ปี 4 

 
4.31 
4.39 
4.40 
4.29 

 
0.382 
0.456 
0.332 
0.475 

 
1.342 

 
0.261 

 
- 

สื่อที่ใช้ 
(1) เฟสบุ๊ค 
(2) ไลน์ 
(3) อินสตาแกรม 
(4) ทวิตเตอร์ 
(5) ยูทูป 

 
4.46 
4.29 
4.25 
4.37 
4.35 

 
0.225 
0.5255 
0.524 
0.325 
0.358 

 
2.403 

 
0.050 

 
(1) > (2) 
(1) > (3) 

 
 

ระยะเวลาที่ใช้ 
(1) 4-6 ชั่วโมง 
(2) 6-8 ชั่วโมง 
(3) มากกว่า 8 ชั่วโมง 

 
4.32 
4.32 
4.42 

 
0.468 
0.474 
0.243 

 
2.132 

 
0.121  

- 

 
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มี เพศ ชั้นปี ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

และกลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทการใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภท เฟสบุ๊คมีพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภทไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภท เฟสบุ๊คมีพฤติกรรมการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คประเภทอินสตาแกรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มากที่สุด  เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายท าให้ผู้ใช้งานต้องมีความระมัดระวังอย่าง
มากในการใช้งานหากถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับสูงยากจะควบคุมได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานใน
ระบบของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับบทความการปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ในระบบของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
รายหนึ่งของภัคพล จันทนวรานนท์ และเอกรินทร์ วิบูลย์ตั้งมั่น (2560) ที่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ 
ชั้นปี ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกันเพราะการถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น
ตระหนักถึงการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับศิริรัตน์ ศรีสว่าง(2558) 
ซึ่งได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
พบว่าปัจจัยที่พฤติกรรมการป้องกันภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรับรู้คุณค่าของข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความรู้ด้านความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการป้องกันโดยส่งผ่านการรับรู้ต่อ
สภาวะคุกคาม และ แรงจุงใจในการป้องกัน โมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีความแปรเปลี่ยนของรูปโมเดลและค่าพารามิเตอร์ระหว่างกลุ่มที่มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทการใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน เพราะ ส่วนใหญ่สื่อเฟสบุ๊กเป็นสื่อที่มีความปลอดภัยต่ า
และมีจ านวนผู้ใช้มากที่สุด และยังเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงกันได้โดยง่ายท าให้เป็นช่องทางของ
มิจฉาชีพเข้ามาโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย ดังนั้นผู้ที่ใช้เฟสบุ๊ กจึงมีการป้องกันตนเองจากการ
การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการตระหนักถึงความ
เป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก (ผุสดี ดอกพรม, 2558) ซึ่งพบว่าในการใช้เฟสบุ๊กข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดเผยมากที่สุดคือ
ข้อมูลสถาบันการศึกษา ข้อมูลวันเดือนปีเกิด และความสนใจ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างใช้ใน
การพิจารณาเพ่ิมเพ่ือนหรือยอมรับค าร้องขอเพ่ิมเป็นเพ่ือนนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความ
เป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นการมองเห็นข้อมูลจาก
ผู้ไม่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การส่งข้อความส่วนตัวแทนการโพสต์บนไทม์ไลน์เพ่ือไม่ให้
บุคคลที่ไม่ประสงค์เห็นข้อมูล อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยตระหนักถึงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของเฟสบุ๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการน าข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเฟสบุ๊กไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างระมัดระวังการสั่งของออนไลน์น้อยที่สุด รองลงมาเป็นระมัดระวัง

การใช้แอพพลิเคชั่นโอนเงินออนไลน์ผ่านมือถือ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังการสั่งของออนไลน์และการใช้แอพพลิเคชั่นโอนเงินออนไลน์ผ่านมือ
ถือมากขึ้น รวมทั้งหามาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากการสั่งของออนไลน์และการใช้แอพพลิเคชั่นโอน
เงินออนไลน์ผ่านมือถือมากขึ้นด้วย 

2. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ใช้อินสตาแกรมมีการป้องกันตนเองจากการโจรกรรมข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังการใช้อินสตาแกรมมากขึ้น รวมทั้งหามาตรการ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากการใช้อินสตาแกรมมากข้ึนด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเรื่องศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาและค าแนะน าของอาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ได้กรุณาเสียสละเวลา ตรวจสอบ
และแก้ไขให้วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และที่ส าคัญที่สุดคือนางสาวประวีณา ชาดีให้ค าชี้แนะแนวทางการ
ท างานให้มีความเป็นระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลาให้ข้อมูลที่ส าคัญในการกรอก
แบบสอบถามด้วยความมีน้ าใจและอัธยาศัยอย่างดียิ่ง  
 ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่สนับสนุน และเป็นก าลังใจในการท าวิจัย
ฉบับนี้ให้ส าเร็จลงด้วยดี ตลอดมาจนท าให้ผู้วิจัยประสบผลส าเร็จดั่งที่ตั้งใจ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อี

โคคาร์ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริโภคทั้ง เพศ
ชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี -50 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 15,500 – 20,000 บาท มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ จากสื่อออนไลน์มากที่สุด มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ภาพรวมอยู่ในระดับดี พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านการส่งเสริมทางการขายมากที่สุด มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส เลือกซื้อในระดับราคา 550 ,001-600,000 บาท 
ด้วยเหตุผลประหยัดน้ ามัน มีการตัดสินใจชื้อด้วยตนเอง เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์จากโชว์รูมรถยนต์ มีช าระเงิน
แบบผ่อนช าระ และยอดการผ่อนช าระต่อเดือนไม่สูงมาก เป็นข้อเสนอที่จะท าให้ตัดสินใจซื้อมากที่สุด  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเป็นเชิงปริมาณ (quantitative study) ในรูปแบบของการวิจัย เชิง
ส ารวจ (survey research) แบบวัดผลครั้งเดียว (one-shot case study) โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling) ซึ่งเรียงล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)  ขั้นตอนที่ 3 การสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ใช้แบบสอบถาม  (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (close-ended  questions) แบบมีตัวเลือก โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยค าถาม 4 ตอน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การแจก
แจงความถี่แสดงตารางแบบ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลในด้าน
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้โดยน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
statistics) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ ดังนี้ สมมติฐาน
ที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์  แตกต่างกัน  
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ F-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทาง
ประชากรเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
รถยนต์อีโคคาร ์สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์
อีโคคาร์ แตกต่างกัน ใช้สถิติ Chi-square เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากร
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ สมมติฐานที่  3 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ แตกต่างกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
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ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ F-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติต่อรถยนต์อี โคคาร์ 
สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ใช้
สถิติ Pearson’s correlation coefficient เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
รถยนต์อีโคคาร ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 

 
ค าส าคัญ : การเปิดรับข่าวสาร,ทัศนคต,ิพฤติกรรมการเลือกซื้อ,รถยนต์อีโคคาร์ 
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Abstract 

This research aims to study demographic characteristics. Exposure to information 
about eco cars Attitude and behavior of buying eco-car. The samples used in the study were 
consumers both Male and female Who are 20 years-50 years old who live in the area 
Chonburi Province, 400 people. The results of the research found that .The sample was 
female rather than male. Age between 31-35 years with a bachelor's degree Most of them 
work as private company employees. Have monthly income 15,500 - 20,000 baht. There are 
news about eco-cars. From the most online media. There is an attitude towards the eco-car. 
The overall picture is at a good level. Considering each aspect, it was found that the sample 
group had attitude towards eco car. The most sales promotion. Have the behavior of 
choosing to buy eco-cars Toyota brand, Yaris model, choose to buy at the price level 
550,001-600,000 baht For fuel saving reasons Have a decision to buy by themselves Choose 
to buy an eco-car from a car showroom. There is an installment payment. And the monthly 
installment amount is not very high. Is an offer to make the most buying decisions?  

This study is a quantitative research. (quantitative study) in the form of survey 
research (one-shot case study) using multi-stage sampling, which sequences the steps as 
follows Step 1 Simple random sampling Step 2 Quota sampling Step 3 Accidental sampling 
uses questionnaire as a tool for data collection. Which is an optional close-ended questions 
the questionnaire consists of 4 questions. In this study, descriptive statistics are used, 
frequency distribution, percentage table, and mean meanings are used to describe the 
demographic characteristics of the sample such as gender, age, education level. Occupations 
and incomes by presenting them in a table with descriptive interpretation Inferential 
statistics analysis to test the differences between independent variables and dependent 
variables in the following assumptions: Hypothesis 1: Consumers with different demographic 
characteristics are exposed to news about eco-cars using the Analysis of Variance (ANOVA) 
statistics to test the difference between the average from 3 or more groups using the F-Test 
to test the mean of the difference of variables between the demographic characteristics in 
order to test the difference of the variables between the demographic characteristics and 
the exposure News about eco-cars Hypothesis 2: Demographic consumers The Chi-square 
statistics were used to test the differences in the variables between the demographic 
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characteristics and the behavior of the purchase of eco cars. Hypothesis 3: Consumers with 
different demographic characteristics have different attitudes towards eco-cars, using the 
Analysis of Variance (ANOVA) statistics to test the difference between the averages of 3 or 
more groups. By using F-Test to test the mean difference to test the difference of variables 
between demographic characteristics and attitude towards eco-cars Hypothesis 4 Media 
exposure about eco-cars Correlated with attitude towards eco-cars. Use Pearson’s 
correlation coefficient statistics to test the relationship between exposures to information 
about eco-cars. And the attitude towards eco-cars 
 
Keywords : Media exposure, Attitude, Behavior in decision to purchase, Eco car 
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บทน า 
สถานการณ์ราคาน้ ามันของตลาดโลกในปัจจุบันมีความผันผวนอยู่ตลอดและมีแนวโน้มที่ราคาน้ ามัน

จะเพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัยส าคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เช่น ความต้องการน้ ามันที่มีมาก
เพ่ิมขึ้น สภาวะเศรษฐกิจ ข้อจากัดของก าลังการกลั่นน้ ามันในตลาดโลก สภาพอากาศที่อยากต่อการคาดเดา 
ความผันผวนของค่าเงิน การเก็งก าไรของตลาด ทั้งหลายเหล่านั้นท าให้ระดับราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง      

ราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้นยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควรกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งด้าน
การผลิตและการบริโภค กล่าวคือ ในส่วนของผู้ประกอบการยานยนต์นั้นได้มีความพยายามคิดค้นและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานน้ามันของโลกในปัจจุบันที่เหลือน้อยลง มีการให้ความส าคัญกับการคิดค้น
รถยนต์พลังงานทางเลือก อย่างเช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า แต่รถยนต์ประเภทนี้มีการลงทุนที่สูง มีราคา
แพง และในบางประเทศยังไม่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ รถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco Car) จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถยนต์ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรถยนต์ที่
ประหยัดพลังงาน มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันน้อย รักษาสิ่งแวดล้อม และเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก  ซึ่งเหมาะกับ
ความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ในเมืองปัจจุบันที่มีการจราจรที่หนาแน่นติดขัด ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2561).    

น้ ามันยังมีผลต่อการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ในอนาคต ผู้บริโภคมีความต้องการรถยนต์ส่วนตัวมาก
ยิ่งขึ้น มีความต้องการกับความต้องการในการที่จะเลือกใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานให้ตรงกับการใช้งาน 
โดยเฉพาะในกลุ่มอีโคคาร์ที่ให้ความประหยัดและมีขนาดที่พอเหมาะพอดีทั้งนี้ การออกแบบของรถยนต์อีโค
คาร์ ในปัจจุบันจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างออกแบบมาให้มีขนาดภายในห้องโดยสารที่ใหญ่ขึ้น จึงส่งผลให้
ผู้บริโภคสนใจในรถประเภทดังกล่าว พร้อมกันนี้การแข่งขันของโปรโมชั่นและการสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถ
เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้นนับว่าเป็นการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ือชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับแบรนด์ของ
ตนเอง Headlight Mag (2561). Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์ตุลาคม 61 แบ่งตาม Segment.  และจังหวัด
ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีก าลังซื้อสูงเนื่องจากมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก มี
แผนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Comidor : EEC) ซึ่งคาดว่าการขยายตัว
ของเศรษฐกิจจะดียิ่งขึ้น จะส่งผลให้ผู้ที่อาศัยจังหวัดชลบุรีมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นปัจจัยทางบวก ให้กับธุรกิจ
จัดจ าหน่ายรถรถยนต์แต่ละแบรนด์แข่งขันในตลาดเพ่ือชิงยอดจัดจ าหน่ายมากข้ึน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ในเขตจังหวัดชลบุรี” โดยข้อมูลที่ได้สามารถน าไปเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการวาง
แผนการด้านการตลาด ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารส าหรับบริษัทผู้แทนจัดจ าหน่ายรถยนต์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง ลักษณะประชากรกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ 
2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ กับทัศนคติต่อรถอีโคคาร์ 
3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง ลักษณะประชากรของกับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 
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4.เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถอีโคคาร์ 

5.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ กับทัศนคติต่อ
รถยนต์อีโคคาร ์

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ ในเขต
จังหวัดชลบุรี” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง
การศึกษาดังนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
ข้อมูลประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง 

โดยสามารถศึกษาได้จาก เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น ซึ่งสามารถน าข้อมูประชากรศาสตร์
ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ และก าลังการซื้อของผู้บริโภคได้ต่อไป เช่น จัดการ
ส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้บริโภค และการเปิดรับข่าวสารแต่ละคนนั้น ย่อมมีความ
แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคนั่นเอง 

2. แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 
ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล หากบุคคลเกิดความไม่แน่ใจ

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใดบุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยบุคคลจะท าการ
เปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้น เนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับ
ไว้ทั้งหมดได้ จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการ
เลือกรับข่าวสารและวัตถุประสงค์ ในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะส่วนบุคคล และ
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่
แตกต่างกันได้ด้วย 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิ
บุคคลแต่ละคนจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป โดยมีององค์ประกอบที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม

ภายใน และภายนอกตัวของบุคคลนั้นๆ โดยจะสะท้อนทัศนคติตัวเองออกเป็นพฤติกรรมทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องของทัศนคติในด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
รถยนต์อีโคคาร ์เพ่ือให้รู้ถึงทัศนคติที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลไปถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อี
โคคาร์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภคมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการน ามาวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินกิจกรรมทาง

การตลาด ตลอดจนการวางกลยุทธ์และยุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ในที่สุด โดยผู้ศึกษาได้น าแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว
ข้างต้นมาใช้ในการศึกษาวิจัย โดยน าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวจะสามารถ
น ามาพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทรถยนต์อีโคคาร์ต่อไป 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษา การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ใน

เขตจังหวัดชลบุรี ว่ามีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ในช่องทางใดบ้าง ทันคติที่มีต่อรถยนต์ยนต์อี
โคคาร์นั้นเป็นอย่างไร รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมามี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในจังหวัดชลบุรี ยังค่อนข้างน้อย โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร เช่น “ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อรถยนต์อีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร”( กิตติยา หนูมี
,2557) (6) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 26 - 33 ปีสถานภาพโสดจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คนอาชีพพนักงานเอกชนรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปการศึกษาระดับปริญญา
ตรีส่วนใหญ่ใช้รถอีโคคาร์ยี่ห้อนิสสันรุ่นอัลเมร่า ราคา 450,001 บาท - 500,000 บาทซื้อรถอีโคคาร์เพราะ
ประหยัดน้ ามันบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์เป็นสมาชิกในครอบครัวทัศนคติด้านการตลาดที่
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือด้านกระบวนการ 

(ณัฐฌาน นาวีวงค์ และ ดร. เยาวภา ปฐมศิริกุล,2558) ปัจจัยการตลาด การรับรู้และทัศนคติที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(7) ผลการวิจัยัพบว่า (1) ปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ26-35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 
30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ ต่อปัจจัยการตลาดด้านนความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกระบวนการบริการในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในระดบั มากที่สุด (2) ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
ของผู้บริโภครถยนต์อีโคคาร์ (3) ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (4) 
การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และราคามีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้อของผู้บริโภค (5) ทัศนคติความรู้ความเข้าใจและ
ความรู้สึกชอบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเป็นเชิงปริมาณ (quantitative study) ในรูปแบบของการวิจัย เชิง

ส ารวจ (survey research) แบบวัดผลครั้งเดียว (one-shot case study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
คือ กลุ่มผู้ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 -50 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 400 คน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ซึ่งเรียงล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลากเลือกเขตจ านวน อ าเภอ จากจ านวนเขตการปกครอง 11 

อ าเภอ(จ านวนเขตการปกครองในชลบุรี, ออนไลน์, 2561) ผลการจับสลาก ได้เขตที่เป็นตัวแทนดังนี้ 1.อ าเภอ
พานทอง 2. อ าเภอศรีราชา 3.อ าเภอเมืองชลบุรี 4. อ าเภอบางละมุง 5.อ าเภอบ้านบึง  

ขั้นตอนที่ 2การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) 
ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างในเขตต่าง ๆ ดังที่สุ่มเลือกได้ทั้ง 5 อ าเภอ ข้างต้น

โดยเก็บ กลุ่มตัวอย่างแต่ละอ าเภอ เท่า ๆ กันอ าเภอละ 80 ตัวอย่าง ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 
400 ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
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เมื่อก าหนดจ านวนตัวอย่างของแต่ละเขตแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental 
sampling) เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ เก็บกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จริงจ านวน 400 ตัวอย่าง โดย
เจาะไปที่โชว์รูมรถยนต์ โดยใช้วิธีการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คือเก็บจากผู้ที่
เข้ามาใช้บริการที่โชว์รูมรถยนต์และบูธกิจกรรม ณ ช่วงเวลานั้นๆ เพ่ือจะได้เก็บกลุ่มตัวอย่างให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม  (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายปิด (close-ended  questions) แบบมีตัวเลือก โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม 4 ตอน 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การแจกแจงความถี่แสดงตาราง
แบบ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลในด้านลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปล
ความหมายเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อี
โคคาร์ แตกต่างกัน  ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ F-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปรระหว่าง
ลักษณะทางประชากรเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ 
แตกต่างกัน ใช้สถิติ Chi-square เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ 

สมมติฐานที่  3 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ แตกต่าง
กัน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ F-Test ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างเพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัว
แปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโค
คาร์ ใช้สถิติ Pearson’s correlation coefficient เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยในเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือก

ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ในเขตจังหวัดชลบุร”ี  ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบเครื่องมือด้านความเที่ยงตรง(Validity) และ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

1. หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Contert validity) ความ
เหมาะสมของภาษา (Wording) และความชัดเจน (Clarity) ของค าถามเพ่ือน ามาปรับแก้แบบสอบถามให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปท าการ
ทดสอบล่วงหน้า (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงและเป็นผู้ที่เข้ามาใช้
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บริการที่โชว์รูมรถยนต์ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี-50ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 40 ตัวอย่าง เพ่ือท าการ
ตรวจสอบว่า ค าถามในแต่ละข้อ แต่ละตอนของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ 
และค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) (มณฑาทิพย์ อดุลประเสิรญสุขุม, 2550, หน้า 51)  

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ได้ค่าความน่าเชื่อถือดังนี้ 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ     =  0.942 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์  =  0.934 
 ค่าความเชื่อม่ันโดนรวม      =  0.946 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์  ในเขต   

จังหวัดชลบุรีได้ข้อคนพบดังนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

อายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 15,500 – 20,000 บาท 

ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ในช่วง 1 เดือน พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ โดยรวม ของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี
การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44   

โดยสื่อมวลชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ จากโทรทัศน์มากที่สุด  
สื่อเฉพาะกิจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ จากกิจกรรมการออกบูธ

มากที่สุด 
สื่อบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์จากพนักงานของค่าย

รถยนต์ในโชว์รูมมากที่สุด  
สื่อออนไลน์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์     

อีโคคาร์จาก Facebook มากที่สุด  
ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร ์โดยรวม ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.96 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านการส่งเสริมทางการขาย
มากที่สุด โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา คือ ทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และที่น้อยที่สุด คือ ทัศนคติต่อ
รถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงของแบรนด์รถยนต์อีโคคาร์ มีความส าคัญต่อการ
เลือกซื้อมากที่สุด โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี รองลงมาคือการใช้รถยนต์อีโคคาร์ช่วยประหยัดน้ ามันและลด
ค่าใช้จ่าย (อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง20km/1L) ในขณะที่รถยนต์อีโคคาร์เป็นรถที่เหมาะกับคนที่มีรายได้ปาน
กลางเท่านั้น น้อยที่สุด 
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ด้านราคา หากจะตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ควรมีการเปรียบเทียบราคาแต่ละแบรนด์ก่อนมากที่สุด 
มี รองลงมาคือรถยนต์อีโคคาร์มีราคาไม่สูงเกินไปสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ในขณะที่รถยนต์อีโคคาร์ เมื่อ
ขายเป็นรถมือสองสามารถขายแลกเปลี่ยนได้ง่าย น้อย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกบูธจัดแสดงสินค้ารถยนต์อีโคคาร์ตามห้างสรรพสินค้าเป็นการ
อ านวยสะดวกแก่ท่านมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์อีโคคาร์  ควรเป็นบริษัทที่มีความ
น่าเชื่อถือ  

ด้านการส่งเสริมการขาย  การดู VDO รีวิวรถยนต์อีโคคาร์จากผู้ใช้งาน ท าให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
ของรถยนต์อีโคคาร์ได้มากขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบเงินดาวน์ 0% เป็น
ข้อเสนอที่น่าสนใจในขณะที่การจัดการส่งเสริมการขายที่ให้ข้อเสนอการใช้เงินดาวน์ต่ ามีความน่าสนใจมาก 
กว่าข้อเสนออัตราดอกเบี้ยต่ า น้อยที่สุด 

ตอนที่ 4  พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส เลือกซื้อในระดับราคา 

550,001-600,000 บาท ด้วยเหตุผลประหยัดน้ ามัน มีการตัดสินใจชื้อด้วยตนเอง เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ จาก
โชว์รูมรถยนต์ มีวิธีช าระเงินแบบผ่อนช าระ และยอดการผ่อนช าระต่อเดือนไม่สูงมาก เป็นข้อเสนอที่จะท าให้
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อี

โคคาร์แตกต่างกัน พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ จากสื่อมวลชนสื่อ
เฉพาะกิจและสื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
แตกต่างกัน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์   อีโคคาร์ แตกต่างกัน  
คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวรับจ้าง ลูกจ้างพนักงาน
โรงงานและว่างงาน มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเองมากที่สุด ในขณะที่อาชีพนักศึกษามี บิดา  มารดา เป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ แตกต่าง
กัน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน คือกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพพนักงานเอกชน มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน ส่วนผู้ที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน มีทัศนคติต่อรถยนต์ อีโคคาร์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มากกว่า ผู้ที่มอีาชีพพนักงานโรงงานและผู้ทีว่่างงาน 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 
พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์จากสื่อโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
ลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
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ต่อเดือน 15,500 – 20,000 บาท สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรีรัตน์ สิทธิ(2556) พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสดและมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ธีรยุทธ จึงธีรพานิช (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ประหยัดพลังงานของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 
40 ปี สถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัชพล ภัทรไชย
ประภา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ในการซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพ
รับราชการ / พนักงาน และยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทโตโยต้ามอร์เตอร์ประเทศไทย ได้
เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รถยนต์รุ่น Yaris ATIV ซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ซีดานรุ่นแรกของโตโยต้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
นั่นคือ กลุ่มศิลปินหญิง “BNK 48” ซึ่งตรงกับแนวทางการสื่อสารของ “Yaris ATIV…LIFE ACTIVATED” ที่จะ
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และ ยังมีรุ่นโยต้ายาริส ที่ทางโตโยต้ามอเตอร์ ได้
เปิดตัวพรีเซ็นเตอร ์คือ ญาญ่า ภายใต้รูแบบการสื่อสาร "YARIS x YAYA STYLE & STRONG" สไตล์ ที่สตรอง! 
ของโตโยต้า ยาริส และญาญ่าโดดเด่นทั้งดีไซน์ภายนอกและภายใน ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้หญิง  

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
รถยนต์อีโคคาร์ในช่วง 1 เดือน พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์มาก โดยผ่านทาง Facebook  สอดคล้องกับมงคล เอกพันธ์ (2560, หน้า 35) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง 
“ อิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเปิดรับสื่อโฆษณา ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การรับรู้สื่อ
โฆษณา ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ จากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เลือกใช้ งาน
เครือข่ายออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook)  

ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์คือการใช้รถยนต์อีโคคาร์ช่วยประหยัดน้ ามันและลด
ค่าใช้จ่าย (อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง20km/1L) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริกร แสนชัยนาท (2556) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  (Eco car)ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ เพราะประหยัดน้ามันมากที่สุด 

พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ 
ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส เลือกซื้อในระดับราคา 550 ,001-600,000 บาท ด้วยเหตุผลประหยัดน้ ามัน มีการ
ตัดสินใจชื้อด้วยตนเอง เลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ จากโชว์รูมรถยนต์ มีวิธีช าระเงินแบบผ่อนช าระ และยอดการ
ผ่อนช าระต่อเดือนไม่สูงมาก เป็นข้อเสนอที่จะท าให้ตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริ
กร แสนชัยนาท(2556) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(Ecology Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อรถยนต์ Ecology Car 
เพราะประหยัดน้ ามันมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อด้วยวิธีผ่อนชาระ และตัดสินใจซื้อยนต์ด้วยตัวเอง
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัชพล ภัทรไชยประภา (2554) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน  พบว่า เหตุผลที่จะซื้อรถยนต์
ประหยัดพลังงานคือ ประหยัดน้ า มัน ราคารถยนต์ประหยัดพลังงานที่ต้องการซื้อคือ 500,000 บาทขึ้นไป  
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์  
อีโคคาร์แตกต่างกัน พบว่าอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ จากสื่อมวลชนสื่อ
เฉพาะกิจและสื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณ (2529, หน้า 637-639) ได้กล่าวไว้ว่า 
การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ มี แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อใดสื่อ
หนึ่ง โดยบุคคลมักจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อ หรือแหล่งข่าวสารที่นาเสนอข่าวสารในด้านของการ
สนับสนุนความคิด ความเชื่อ หรือทัศนคติเดิมของตนเอง จะแสวงหาหรือเลือกเปิดรับเฉพาะข่าวสารที่
สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ หรือทัศนคติเดิมของตนเอง  

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
แตกต่างกัน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ แตกต่างกัน คือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวรับจ้าง ลูกจ้างพนักงาน
โรงงานและว่างงาน มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเองมากที่สุด ในขณะที่อาชีพนักศึกษามี บิดา  มารดา เป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด สอดคล้องกับกนกรัตน์ พ่ึงเดช (บทคัดย่อ) ส่วนประสมทางการตลาด ที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งอีโคคาร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อรถยนต์
ยี่ห้อ HONDA สีขาว ราคา 350,000-400,000 บาท ประหยัดน้ ามัน ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ ตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ แตกต่าง
กัน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน คือกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพพนักงานเอกชน มีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ว่างงาน ส่วนผู้ที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน มีทัศนคติต่อรถยนต์ อีโคคาร์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มากกว่า ผู้ที่มีอาชีพพนักงานโรงงานและผู้ที่ว่างงาน สอดคล้องกับ ผลการวิจัยสอดคลอ้งกับทฤษฎี
การเลือกรับรู้ (perceptual selection) ของSchiffman and Kanuk (2010) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกรับรู้ของผู้บริโภคประกอบด้วย ลักษณะของสิ่งเร้า หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทาง
กายภาพความคาดหวังของผู้บริโภคมีแนวโน้ม จะรับรู้ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามความ
คาดหวังของตนเอง ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีทัศนคติของ 
Schiffman and Kanuk (2010 p.249) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของความเข้าใจซึ่งแสดงถึงความรู้ 
การรับรู้ และความเชื่อถือ(beliefs) ส่วนของความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนของ
พฤติกรรมซึ่งสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโค
พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์จากสื่อโดยรวม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อีโคคาร์  จากสื่อโดยรวมมาก ก็จะมีทัศนคติต่อรถยนต์อีโคคาร์ดีเช่นกัน โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.408) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มผู้หญิงมีความสนใจกับรถยนต์อีโคคาร์มาก
ขึ้น ด้วยบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงในสมัยปัจจุบัน ที่ผู้หญิงท างาน และมีการสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้
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มากกว่าในอดีต รวมทั้งมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงขึ้น ท าให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลและเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความส าคัญในการท าการตลาด ดังนั้นผู้แทนจัดจ าหน่ายควรศึกษาพฤติกรรมกุ่ม
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้หญิงมากขึ้น เพ่ือที่จะได้วางแผนการตลาดและการสื่อสารให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านการเปิดรับข่าวสาร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในเขตจังหวัดชลบุรี มีการเปิดรับข่าวสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อเฉพาะกิจ คือการกิจกรรมการออกบูธ แสดงให้เห็นว่า จากเดิมที่
ผู้บริโภคนิยมดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ ในการแสวงหาข่าวสาร ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นนั้น  ท าให้ผู้ศึกษา
เล็งเห็นถึงโอกาสส าหรับผู้ประกอบการในการท าการตลาดและช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นตัวโปรโมท ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่า สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคอย่างมาก และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ผู้แทนจัดจ าหน่ายรถยนต์อีโค
คาร์ควรใช้ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือท าการตลาดมากขึ้น ควบคู่กับการออกบูธจัดแสดงสินค้าตามสถานที่
ต่างให้เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

3. ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชื่อเสียงของแบรนด์รถยนต์อีโคคาร์ มีความส าคัญต่อ

การเลือกซื้อมากที่สุด บริษัทรถยนต์ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยม เพ่ือกระตุ้น
การตัดสินใจซื้อและทันคติต่อยี่ห้อรถยนต์อีโคคาร์ด้วย 

ทัศนคติด้านราคา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่จะซื้อรถยนต์อีโคคาร์ มีการเปรียบเทียบราคาแต่ละแบ
รนด์ก่อน และราคารถยนต์อีโคคาร์ไม่สูงเกินไปสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น มีทัศนคติอยู่ดีในขณะที่รถยนต์อี
โคคาร์ เมื่อขายเป็นรถมือสองสามารถขายแลกเปลี่ยนได้ง่ายมีค่าน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความ
กังวลเรื่องมูลค่าของรถยนต์อีโคคาร์หากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรถมือสอง ดังนั้นบริษัทจัดจ าหน่ายรถยนต์
ควรหาวิธีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่นการการันตีราคาขายต่อเพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจและตัดสินใจ
ง่ายขึ้น 

ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้บริโภคเห็นว่าการออกบูธจัดแสดงสินค้า
ในห้างสรรพสินค้าเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ดังนั้นทางบริษัทผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์อีโคคาร์
ควรมีการจัดแสดงสินค้าตามห้างสรพสินค้าให้มากขึ้น 

ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การดู VDO รีวิวรถยนต์อีโคคาร์จาก
ผู้ใช้งาน ท าให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของรถยนต์อีโคคาร์ได้มากขึ้น  และ การจัดการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบเงินดาวน์ 0% เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ดังนั้นควรมุ่งเน้นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เช่นการท าคลิป VDO 
ให้มีหลากหลายรูปแบบ พร้อมการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบเงินดาวน์ 0%  

4. ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อี
โคคาร์ ด้วยเหตุผลประหยัดน้ ามัน มีการตัดสินใจชื้อด้วยตนเอง วิธีช าระเงินแบบผ่อนช าระ และยอดการผ่อน
ช าระต่อเดือนไม่สูงมาก เป็นข้อเสนอที่จะท าให้ตัดสินใจซื้อมากที่สุด บริษัทจัดจ าหน่ายควรน าผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะจังหวัดชลบุรีเป็นตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงดังนั้น

ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไปควรขยายกลุ่มเป้าหมายโดยจ าแนกตามลักษณะภูมิศาสตร์ให้มีการกระจาย
ไปสู่ประชากรทั่วประเทศหรือศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันออกไป  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
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ก าหนดแนวทางแก้ไขและก าหนดการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารของตัวแทนจัดจ าหน่ายรถยนต์ในแต่ละ
พ้ืนที่เป้าหมาย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง
การศึกษาที่เป็นประโยชน์จากผศ.ดร. ปริยา รินรัตนากร ซึ่งกรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ในการพิจารณาปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด  
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ อาจารย์พิเศษจากนอกคณะทุก
ท่านที่ให้ค าแนะน า ความรู้ต่างๆ ตลอดจน ข้อคิดต่างๆจากการศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา 
มารดา ครอบครัว ญาติ และเพ่ือนนักศึกษาของผู้วิจัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจตลอดระยะเวลา
การศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจในเนื้ อหาและการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 
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 “การศึกษาการเปรียบเทียบระบอบการปกครองผสมของนักปรัชญาการเมือง:  
เพลโต อาริสโตเติ้ล และ โพลีบีอุส”1 

จิรภา พฤกษ์พาดี 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญต่างๆ ในสมัยโบราณ 
โดยจะท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบความคิดของนักปรัชญาการเมือง 3 คน ได้แก่ เพลโต อาริสโตเติ้ล และ
โพลีบีอุส ซึ่งจะแบ่งประเด็นที่ศึกษามาน าเสนอในบทความนี้ทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ระบอบการปกครอง 
2. สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครอง 3. ระบอบการปกครองผสมของโรมัน และบทสรุป 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นพบว่านัก
ปรัชญาการเมืองทั้งสามมีความคิดเก่ียวกับเรื่องระบอบการปกครองที่ท้ังเหมือนกันและต่างกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นความเหมือนกันมากกว่าต่างกัน และทั้งสามคนได้สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องระบอบการปกครองเป็น
ประเด็นที่ส าคัญของปรัชญาการเมืองคลาสสิค โดยเฉพาะการแสวงหาระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
ตามสภาพและปัจจัยที่เป็นจริง ระบอบการปกครองมิใช่แค่เรื่องของกระบวนการและสถาบันการเมือง แต่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติขอไงมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเพ่ือเอาชีวิตรอด และสืบเผ่าพันธุ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง และผู้ใต้ปกครอง ผลประโยชน์ เป้าหมายของระบอบการปกครองนั้นๆ รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม หรือจิตวิญญาณของคนท่ีอยู่ในรัฐนั้น  

 
ค าส าคัญ : ระบอบการปกครองผสม, เพลโต อาริสโตเติ้ล, โพลีบีอุส 
 

                                                           
1งานวิจัยนี้เป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจยัเร่ือง “ระบอบการเมืองการปกครองทีส่ร้างเสถียรภาพและอารยธรรม: กรณีจักรวรรดิโรมัน ซ่ึงได้รับทุน
สนับสนุนการวิจยัจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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บทน า 
ในการศึกษาเรื่องรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐในสมัยใดสมัยหนึ่ง หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สามารถที่จะศึกษา

ได้หลายแนวทาง (Approaches) ทั้งในแนวทางสถาบัน แนวทางกฎหมาย แนวทางประวัติศาสตร์ แนวทาง
ปรัชญาการเมือง เป็นต้น 

ส าหรับบทความวิจัยนี้ได้ศึกษาระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ (Constitution) ในแนวทาง
ปรัชญาการเมือง ซึ่งศาสตราจารย์ด้านปรัชญาการเมือง Leo Strauss ในงานเขียนเรื่อง “What is political 
Philosophy) ได้ให้ความหมายปรัชญาการเมืองว่า การกระท าทางการเมืองทั้งปวงมุ่งหมายที่การธ ารงรักษา
หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ ดังนั้นการกระท าการเมืองทั้งปวงจึงถูกชี้น าด้วยความดี และความเลว 
เป็นการกระท าที่ต้องอาศัยการประเมินคุณค่า นั่นย่อมหมายความว่า ผู้ที่กระท าทางการเมืองนั้นย่อมต้องรู้ว่า
สิ่งใดคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว (วีระ, 2561:18) 

บทความวิจัยนี้จะเสนอการศึกษารัฐตามแนวทางปรัชญาการเมือง โดยประเด็นที่จะศึกษาคือ ระบอบ
การปกครองหรือรัฐธรรมนูญของนักปรัชญาการเมือง 3 คน ได้แก่ เพลโต อาริสโตเติ้ล และโพลีบีอุส การศึกษา
นี้อาศัยวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแล้วจะพบทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระบอบการปกครองได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจะศึกษาตามล าดับเวลาชีวิตของนักปรัชญาการเมือง
ทั้งสามคน  

ระบอบการปกครอง: เพลโต (Plato) 
เพลโต กล่าวถึงระบอบการปกครองไว้ในผลงานเรื่อง Republic เล่มแปด มีใจความส าคัญคือ ระบอบ

การปกครองได้ท าหน้าที่ทั้งในแบบสะท้อนให้เรามองเห็นรูปแบบของจิตวิญญาณ แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นมันถูก
ก าหนดโดยลักษณะนิสัยบุคลิกและจิตวิญญาณของผู้คนที่อาศัยอยู่ในระบอบการปกครองนั้นๆ 

ระบอบการปกครองที่เพลโตกล่าวไว้มี 6 ระบอบได้แก่ ระบอบราชาธิปไตย (Kingship) ระบอบอภิ
ชนาธิปไตย (Aristocracy) ระบอบการปกครองพลาธิปไตย (Timocracy)  ระบอบการปกครองคณาธิปไตย 
(Oligarchy) ระบอบการปกครองประชาธิปไตย (Democracy)  และระบอบทรราชย์ (Tyranny) โดยระบอบ
การปกครองที่ดีที่สุดในอุดมคติได้แก่  การมีราชาที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในระบอบราชาธิปไตย 
(Kingship) ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้คือ ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย  

ส าหรับเพลโตระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้คือ ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย เพราะ
มนุษย์ที่มีความสามารถเลิศเลอที่สุดมาเป็นผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม อาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายแท้จริงคือ 
ความต้องการสถาปนาให้นครรัฐอยู่ในสถานะของความเป็น “จริยสังคม”  ในลักษณะของอาการ “สร้างความ
เป็นอภิชนาธิปไตยให้เกิดกับนครรัฐ” เป็นสิ่งที่ได้ด าเนินไปพร้อมๆ กับท าการเมืองให้เป็นของชนชั้นสูง เหล่า
อภิชนสามารถมีช่องทางเข้ามาผูกขาดอ านาจการปกครองเอาไว้ในมือ (พิศาล, 2521: 90-91) 

เหตุผลที่ท าให้อภิชนหรือชนชั้นสูงเหมาะสมแก่การเป็นผู้ปกครองก็คือ อภิชนมีคุณธรรมของการเป็น
ผู้น าได้แก่ ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ความสุภาพเรียบร้อย ความสง่างาม และการเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรี 
องค์ประกอบต่อมาได้แก่ ต าแหน่ง ฐานะทางสังคม บุคคลที่สังกัดอยู่ในชนชั้นทางสังคม บุคคลซึ่งสังกัดอยู่ใน
ฐานะอภิชนย่อมมีคุณสมบัติเหนือกว่าผู้อ่ืน เนื่องจากเป็น ชนชั้นเจ้าที่ดิน ครอบครองข้าทาส และสัตว์เลี้ยง 
รวมทั้งด ารงต าแหน่งแม่ทัพ หรือขุนศึกในยามบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ดังนั้น คุณธรรมและฐานะต าแหน่ง
หน้าที่ทางสังคมได้สร้างลักษณะพิเศษเฉพาะวีรบุรุษอย่างแท้จริง บุคคลกลุ่มนี้ย่อมอนุมานได้ว่าเป็นแหล่งรวม
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คุณธรรมต่างๆที่ชาวกรีกโบราณสรรเสริญและยกย่องให้คุณค่าความส าคัญ อภิชนไม่ต้องท างาน มีเวลาว่างมาก
ให้กับการเมืองการปกครอง การสรรหาความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานในทางศิลปะ เป็นผู้ที่ได้ผูกพันตนเองเข้า
กับปริมณฑลสาธารณะ อุทิศตนเองให้กับกิจกรรมบ้านเมืองได้อย่างเต็มตัว ไม่ต้องวิตกกังวลกับการเลี้ยงชีพ 
(พิศาล, 2521: 92) 

ระบอบการปกครองเหล่านี้มีธรรมชาติที่จะเสื่อมถอยและเสื่อมสลายไป ซึ่งเพลโตได้อธิบายสาเหตุของ
การเสื่อมสลายระบอบการปกครองในแต่ละระบอบไว้ 5 ประการ ได้แก่  

1. การค านวณระยะเวลาในการสืบพันธุ์ผิดพลาด ท าให้เด็กที่เกิดใหม่มาไม่สมบูรณ์ และการปกครอง
รุ่นต่อๆมาไม่ใส่ใจเรื่องจารีต และเทพเจ้า โดยเฉพาะการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหนุ่ม (พิศาล, 2521: 80)  

2. การไร้การศึกษาท าให้จิตวิญญาณของชนชั้นปกครองตกต่ า ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และแตกแยก
ระหว่างชนชั้นต่างๆ อันประกอบด้วย ทองค า สัมฤทธิ์ เหล็ก ซึ่งมีการผสมกัน ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เสมอภาค และ
ขาดการผสมกลมเกลียวกัน ซึ่งเป็นการท าลายสายพันธุ์ที่สูงส่งและสมบูรณ์ น าไปสู่การเกิดสงครามและความ
ขัดแย้ง 

3. อธิบายองค์ประกอบของจิตวิญญาณมนุษย์ว่าเหมือนส่วนประกอบของรัฐ กล่าวคือ จิตมนุษย์
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เหตุผลหรือสติปัญญา ความกล้าหาญ ความปรารถนา ขณะที่นครรัฐ
ประกอบด้วยชนชั้นปกครอง ชนชั้นนักรบ และชนชั้นล่าง (พ่อค้า เกษตรกร ช่างฝีมือ) น าไปสู่ความหมายของ
ระบอบการปกครองคือ จิตวิญญาณท่ีขยายใหญ่  

4. สิ่งที่ผู้คนต่างๆในระบอบนั้น พยายามเสาะแสวงหา ให้คุณค่า มีการยึดติดให้ความส าคัญกับมัน 
เช่น ความร่ ารวยมั่นคงทางวัตถุ ถือเป็นคุณลักษณะโดดเด่นของระบอบการปกครองคณาธิปไตย ขณะที่เรื่อง
เสรีภาพ ความเสมอภาค และสิทธิได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของระบอบการปกครองประชาธิปไตย  

5. การที่มีประสบการณ์สัมผัสกับทุกเหตุการณ์ ความวุ่นวายด้วยตัวเองที่เรียกว่า ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองของนครรัฐเอเธนส์ภายหลังการแพ้สงคราม “ The Peloponnasian War” กับฝ่ายนครรัฐสปาร์
ตา ซึ่งผลการะทบที่เกิดขึ้นคือ เอเธนส์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองประชาธิปไตยเป็น
ระบอบทรราชย์ที่อยู่ภายใต้คณะปกครองที่เรียกว่า “สามสิบทรราชย์” (พิศาล, 2521:86) 

สุดท้ายเพลโตมองว่าระบอบการปกครองของเอเธนส์ที่เป็นอยู่มีแต่ความเลวร้าย วุ่นวายมาจากการที่
พ้ืนฐานจากวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวเอเธนส์ที่ไม่สามารถเชื่อมั่น หรือผูกพันตัวเองให้อยู่กับระบอบการ
ปกครองระบอบใดระบอบหนึ่งได้นาน (พิศาล, 2551: 87 ต่อจากนั้นเขาได้บรรยายถึงการเปลี่ยนผ่านของแต่
ละระบอบว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมถอยที่เกิดจากภายในตัวระบอบการปกครองแต่ละระบอบเอง ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง หรือความเสื่อมของระบอบการปกครองเริ่ม
จากระบอบการปกครองราชาธิปไตยไปสู่ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตยไปสู่ระบอบการปกครองพลาธิป
ไตยไปสู่ระบอบการปกครองคณาธิปไตยไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยไปสู่ระบอบการปกครอง
ทรราชย์  โดยระบอบการปกครองทรราชย์เป็นการปกครองที่เลวที่สุด เพราะจิตวิญญาณมนุษย์ โดยเฉพาะตัว
ผู้น า ผู้ปกครองโดนควบคุมและถูกครอบง าค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากความปรารถนาอันมืดบอดและไม่
จ าเป็น ดังนั้น ความเสื่อมของระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่แตกต่างไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์  
เกิดความสูญเสียในเรื่องสมดุล ความประสานสอดคล้อง ความเป็นเอกภพกลายเป็นจิตวิญญาณที่ไร้ระเบียบ 
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เนื่องจากส่วนเหตุผลและสติปัญญา โดยส่วนที่เป็นความกล้าหาญและความปรารถนาเข้าควบคุมท าการ
ปกครอง (พิศาล, 2551: 85) 

ความเสื่อมของระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตยเริ่มขึ้นจากความผิดพลาดในเรื่องการบ ารุงพันธุ์คือ 
การเลือกคู่ครอง ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ การปล่อยละเลยการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานในด้านการศึกษาที่ต้อง
เน้นการผสมกลมกลืน เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการเล่าเรียนวรรณกรรม ดนตรี และพละศึกษา ผลลัพธ์ที่
ผิดพลาดจึงตกมาอยู่กับลูกหลาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้สติปัญญาและวิญญาณเป็นเครื่องมือช่วยท าการ
แยกแยะและความแตกต่างในด้านคุณค่าที่มีอยู่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเผ่าพันธุ์ ผลลัพธ์นี้น ามาซึ่งการถือก าเนิด
ของระบอบการปกครองพลาธิปไตยมีสมาชิกเรียกว่า “พลาชน” (Timocratic) ผู้ปกครองระบอบนี้จะไม่
สามารถท าหน้าทีผู่้พิทักษ์ท่ีเหมาะสมตามหลักการคือ เอาเหล็กมาผสมกับเงิน หรือทองสัมฤทธิ์ผสมกับทองท า
ให้เกิดความแตกต่าง ความผิดปกติ ความความผิดเพี้ยนและความไม่ประสานกลมกลืนขึ้นอีกทั้งยังเกิดการแตก
ก๊กแตกเหล่าระหว่างชนชั้นปกครอง (พิศาล, 2551: 94-95) 

ระบอบอการปกครองภิชนาธิปไตยเสื่อมถอยและเสื่อมสลายจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการ
ปกครองพลาธิปไตยความแตกแยกในหมู่ชนชั้นปกครองน ามาถึงเรื่องของการสร้างส านึกในการถือครอง
ทรัพย์สินบุคคลทั้งสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และผู้คน ในระยะต่อมาได้น าไปสู่การท าสัญญาขึ้นระหว่างกันอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ว่า กลุ่มผู้ปกครองได้แยกเป็นสองฝ่ายมาตกลงกันในเรื่องที่จะควบคุมเหล่าพรรคพวกบุคคลที่พวก
เขาเหล่านี้เคยให้ความคุ้มครอง ในฐานะมิตรและถือเป็นผู้สนับสนุนพวกเขา ต่อมาจะถูกลดฐานะลงมาเป็นไพร่
และข้าทาส ส่วนผู้ปกครองก็หันมายุ่งเก่ียวอยู่แต่การท าศึกสงครามพร้อมทั้งคอยเฝ้าและควบคุมพวกคนเหล่านี้ 
(พิศาล, 2551: 96) 

พลาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองรูปแบบผสม “บ้านที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างระบอบอภิชนาธิปไตย
กับระบอบคณาธิปไตย” ท าให้ระบอบการปกครองพลาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะเป็น
ของตนเอง ซึ่งปกครองด้วยทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เลว น ามาจากระบอบการปกครองที่มีมาก่อนหน้าและที่จะ
เกิดขึ้นตามมา ความสูงส่งที่ส่งผ่านจากระบอบอภิชนาธิปไตยก็คือ ฝ่ายตัวผู้ปกครองยังคงได้รับการเคารพนับ
ถือและได้รับการยอมรับให้ด ารงอยู่ในสถานะของนักรบ เป็นผู้ปกครองที่ไม่ต้องท างานด้านเกษตรกรรม การใช้
แรงงาน ตลอดจนถึงการค้าทุกประเภท มีรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ให้การศึกษามุ่งเน้นไปด้าน
พลศึกษาพร้อมกับฝึกฝนตนเองให้เตรียมพร้อมเอาไว้ส าหรับการท าสงคราม 

ส่วนที่โน้มเอียงไปทางด้านระบอบคณาธิปไตยเป็นผู้น าเริ่มพิจารณาว่าการใช้ชีวิตในทางปรัชญา    
การแสวงหาความรู้เรื่องของคุณธรรมไม่เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมคืนมา อีก
ทั้งไม่สามารถใช้ท ามาหาเลี้ยงชีพได้ ทว่ายังไม่มีความกล้าหาญเพียงพอในการปฏิเสธ และตัดเยื่อใย แต่ให้
ความส าคัญกับความรู้และสติปัญญาในเชิง “อรรถประโยชน์นิยม” ของบุคคล ผู้มีจิตวิญญาณโน้มเอียงไป
แบบพลาชน ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวความคิดเกี่ยวกับผู้ปกครองจากการให้คุณค่าบุคคลผู้มี
สติปัญญามาสู่ผู้ปกครองที่มีความกล้าหาญ เพราะมีธรรมชาติที่ตรงไปตรงมา และเตรียมพร้อมในการท าศึก
สงครามมากกว่าสันติภาพ เป็นผู้ปกครองที่มีจิตวิญญาณมุ่งเน้นในด้านการทหาร เชี่ยวชาญในเรื่องการวางกล
อุบายและช านาญในยุทธวิธีการท าศึกสงคราม รวมถึงการให้คุณค่า ชื่นชมบูชาและการแอบสะสมทรัพย์สินเงิน
ทอง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแบบคณาธิปไตย (พิศาล, 2551: 97) 
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ระบอบการปกครองพลาธิปไตยเสื่อมเป็นระบอบการปกครองคณาธิปไตย เพราะบิดาและมารดา
ขัดแย้งกันฝ่ายบิดามีความสามารถในการหักห้ามใจ แต่ฝ่ายมารดากลับเป็นผู้หญิงที่มีความดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังสามี 
ลงมือท าสิ่งต่างๆ ตามอ าเภอใจตัวเอง (พิศาล, 2551: 100)การทะเลาะกันก่อให้เกิดความสับสนในใจของบุตร 
โดยถูกกระชากจากคุณธรรมและเหตุผลกับเรื่องความกล้าหาญ ศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียง และประโยชน์
ต่างๆ จากคนอ่ืน บุตรชายต้องหาหนทางจัดการประนีประนอม อาจเป็นส่วนจิตวิญญาณที่ชื่นชอบการแข่งขัน
และความกล้าหาญ ท าให้บุตรของพลาชนเปลี่ยนแปลงเป็นคนหยิ่งทะนง และความทะเยอทะยานอยากเกิดขึ้น 

ระบอบการปกครองคณาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองที่ถูกจิตวิญญาณในส่วนความปรารถนาอยาก
เข้าครอบครองจิตวิญญาณของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เป็นระบอบการปกครองแรกที่มี
การคัดเลือกผู้ปกครองอยู่บนฐานคติ คุณสมบัติด้านทรัพย์สิน โดยมีนโยบายเมินเฉยต่อคนจน ไม่ให้ความส าคัญ
กับเรื่องคุณธรรม ความรู้ ความเป็นผู้น าด าเนินอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ยิ่งท ามาหากินสะสมเงินทองได้มาก
เท่าไรก็ยิ่งเห็นว่ามีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น ขณะที่คุณธรรมก็ลดน้อยลง (พิศาล, 2551: 103-104) ความผิดพลาด
ที่ระบอบการปกครองคณาธิปไตยได้ก่อขึ้นคือ  

1. ลดทอนความส าคัญเรื่องการเมืองการปกครองให้อยู่ภายใต้เรื่องของเศรษฐกิจ และการบริหารธุรกิจ  
2. เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีผลท าให้ผู้คนในนครรัฐเกิดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนคนรวย

มีจ านวนน้อยแต่กลับครอบครองทรัพยากรและอ านาจ และปล่อยให้คนจ านวนมาก เผชิญความยากล าบาก 
ความยากจน เป็นคนไร้สิทธิไร้เสียงทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่สมดุล ขาดความยุติธรรม และก่อ ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างสมาชิก ทั้งสองต่างเตรียมพร้อมเปิดสงครามกลางเมือง 

3. ผู้ปกครองขาดทักษะ ไม่เคยเอาใจใส่ความรู้ด้านการทหารและการรบ แต่เข้าสู่อ านาจเพ่ือปกป้อง
ทรัพย์สินตนเองและพวกพ้อง และคิดระแวง ไม่ไว้วางใจพวกเดียวกัน จึงท าให้ระบอบคณาธิปไตยขาดกอง
ก าลังที่เข้มแข็ง มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดอันตรายด้วยการโจมตี หรือถูกคุกคามโดยผู้รุกรานจากกองก าลังทั้ง
ภายในและภายนอกระบอบการปกครอง (พิศาล, 2551: 105-106) 

4. การอนุญาตให้ผู้ปกครองและคนรวยมีสิทธิสามารถถือครองทรัพย์สิน มีที่มาจากการยึดตัวกฎหมาย 
หรือความเคารพในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกันของผู้คนในสังคมเมือง ภายใต้ระบอบคณาธิปไตย ความ
ไร้ขอบเขตในการถือครองทรัพย์สินท าให้คนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆ คนจ านวนมากต้องประสบความยากจน เป็น
หนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีสิทธิมีเสียงทางการเมือง ท าให้เกิดความเคียดแค้น วางแผนโค่นล้ม ผู้ปกครองและคนรวย2 

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยสร้างขึ้นจากประชาชนจ านวนมากที่ลุกฮือมาปฏิวัติโค่นล้ ม
ผู้ปกครองที่เป็นคนรวยในระบอบคณาธิปไตย (พิศาล, 2551: 107 )ระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเฉพาะเป็น
ระบอบการปกครองที่ด้อยกว่าระบอบคณาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบอบการปกครองที่ให้คุณค่ากับความ
ปรารถนาทุกประเภทอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และให้ความส าคัญกับเสรีภาพ ส่งผลให้คนมีลักษณะของ
คนปล่อยตัวปล่อยใจด าเนินชีวิตไปอย่างสะดวกและเสรี เพียงเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ไม่
สามารถในการจัดการเรื่องระเบียบ ไม่สามารถจัดการกับความปรารถนาที่ไม่จ าเป็นได้ เป็นระบอบการ
ปกครองที่ดึงดูดสายตาคนมากที่สุด (พิศาล, 2551: 115) 

                                                           
2

 อ้างแล้ว. หน้า 107 
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ลักษณะเด่นที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยคือ การใช้ชีวิตที่ยึดโยงตัวเองเข้ากับสิทธิและเสรีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย อาจน าไปสู่อันตรายที่เกิดขึ้นจากความไร้ส านึก ขาดจิตวิญญาณในทางสาธารณะ อาจ
น าไปสู่ความสูญสลายในการเป็นชุมชนการเมือง นอกจากนี้ระบอบประชาธิปไตยยังมีเรื่องของขันติธรรม ความ
อดทน ผู้น าเป็นแต่เพียงผู้มีความสามารถในการจูงใจกล่าววาทศิลป์เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
หรือได้รับการเลือกตั้ง ความเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยเกิดจากเสรีภาพที่เอ่อล้นจนไม่สามารถตอบสนอง
กับความปรารถนาอยาก และการปล่อยปะละเลยสิ่งอื่นๆ จนน าไปสู่ระบอบทรราช เรื่องของเสรีภาพและความ
เสมอภาคส่งผลท าให้ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่ผู้ปกครองไม่มีรูปลักษณะที่แน่ชัด ท าให้ไม่
สามารถถือครองอ านาจที่เด็ดขาดและชัดเจน เหมือนในระบอบการปกครองอ่ืน และที่แย่ไปกว่านั้น เมื่อบรรลุ
ถึงเสรีภาพสูงสุดจนไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวอ้างสิทธิในการเป็นผู้ปกครอง หรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือใคร
ได้ จึงเป็นสภาพคล้ายคลึงกับสุญญากาศทางอ านาจ การตกเป็นทาสที่สมบูรณ์เป็นเพราะมีเสรีภาพที่เกิน
ขอบเขตพอดี  

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยประกอบด้วยสามชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นกาฝากถือก าเนิดขึ้นภายใต้
ระบอบการปกครองคณาธิปไตยแต่โดนควบคุมจากข้อจ ากัดในเรื่องการถือครองทรัพย์สินท าให้ถูกกีดกันไม่ให้มี
ส่วนร่วม มีบทบาท และอ านาจทางการเมือง แต่เมื่ออยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญ
กับเสรีภาพและความเสมอภาค จึงเป็นเงื่อนไขในการปลดปล่อย  ท าให้สามารถมีบทบาทมีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้เต็มรูปแบบ ชนชั้นที่สองคือ คนรวย พ่อค้า และนักธุรกิจมีบทบาทสนับสนุนด้านการเงิน และ
ทรัพยากรแก่ชนชั้นกาฝาก และชนชั้นล่าง ผู้ใช้แรงงานมีอยู่จ านวนมากที่สุด และเป็นประชาชนที่มีพลังที่สุด 
ง่ายต่อการชี้น าและชักจูง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มคนเหล่านั้น มา
รวมตัวกันเป็นจ านวนมาก (พิศาล, 2551: 117) 

พัฒนาการของความขัดแย้งในระบอบการปกครองประชาธิปไตยเกิดขึ้นระหว่างชนชั้นปกครองและ
ชนชั้นคนรวย และชนชั้นปกครองเกิดความขัดแย้งจนไม่สามารถหาข้อยุติ หรือได้รับชัยชนะ ท าให้ขาด
ความสามารถและอ านาจ ความชอบธรรมเพ่ือสถาปนาระบอบปกครองประชาธิปไตย คนในรัฐไม่อาจมีความ
อดทนต่อสภาวะอนาธิปไตยในทางการเมืองได้นาน ในที่สุดก็ต้องหาทางออกด้วยการมอบอ านาจแต่งตั้งองค์
อธิปัตย์ขึ้นมาให้ด ารงต าแหน่งขึ้นมาในฐานะผู้น าทางการเมืองคนใหม่ ท าให้การเปลี่ยนผ่านไปสู้ระบอบการ
ปกครองทรราชค่อนข้างจะสงบราบรื่นแบบที่ผู้ใต้ปกครองไม่รู้ตัว ไม่ต้องใช้ก าลังและความรุนแรง (พิศาล, 
2551: 120) 

ระบอบการปกครองทรราชย์ในช่วงเริ่มต้น ผู้ปกครองปรากฏตัวเหมือนวีรบุรุษ เมื่อเข้ามารับต าแหน่ง
ก็เร่งรีบจัดระเบียบสังคม ออกนโยบายต่างๆ ดูเหมือนเป็นผลงาน เพ่ือเอาใจหาคะแนนนิยมจากประชาชน การ
เป็นผู้น าวีรบุรุษเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงเข้าท าลายและแย่งชิงอ านาจทรัพย์สินจากผู้ปกครองคนเก่า 
ขณะเดียวกันยังมีความรู้สึกแบบหวาดระแวงและระมัดระวังตัวจากการถูกปองร้าย หรืออาจถึงขั้นโดนลอบ
สังหารจากกลุ่มอ านาจเก่า มีผลท าให้ผู้น าคนใหม่ต้องมีก าลังอารักขาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ผู้น าคนใหม่
ต้องการวางกลยุทธ์ในการปกครองสารพัดชนิด เพ่ือให้ตัวเองได้ครองอ านาจ อีกทั้งต้องมีกระบวนการสร้าง
ความชอบธรรมให้ผู้ใต้ปกครองมองเห็น เพ่ือเรียกคะแนนนิยม พร้อมทั้งก าจัดศัตรูทางการเมือง  ต่อมาผู้น าจะ
เริ่มท าสงครามให้ประชาชนตระหนักว่ายังมีความต้องการผู้น าอยู่ ส่งผลให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  
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ต้องดึงเอาทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายแทน เมื่อถึงตอนนี้ทรราชจะแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนจน
ถูกเกลียดชังจากประชาชน (พิศาล, 2551: 122) 

ระบอบการปกครอง: อาริสโตเติ้ล (Aristotle) 
อาริสโตเติ้ลได้นิยามระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญว่า การจัดองค์กรของภารกิจในการปกครอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองที่สูงสุดเหนือการปกครองอ่ืน (วีระ, 2561: 172) และเขาแบ่งการปกครอง หรือ
รัฐธรรมนูญออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญปกติ และรัฐธรรมนูญผิดปกติ รัฐธรรมนูญสามารถท าให้เกิด
การปกครองเพ่ือคุณความดีของราษฎรคือ รัฐธรรมนูญที่ดี3 

รัฐธรรมนูญปกติ แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย และราษฎราธิปไตย 
หรือรัฐปาลาธิปไตย ได้แก่ ประชาธิปไตยชนิดที่ชนชั้นปกครองปราศจากความเห็นแก่ตัว และมุ่งประโยชน์ทาง
สูงส่งเพ่ือคนจ านวนมาก รัฐธรรมนูญที่ผิดปกติ แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรราชธิปไตย คณาธิปไตย และ
ประชาธิปไตยแบบกรรมาชีพ โดยมุ่งที่คนจนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของคนในกลุ่มน้อย
อ่ืนๆ (ส.ศิวรักษ,์ 2543 : 58) 

 รัฐธรรมนูญปกติ มุ่งหวังผลบั้นปลายอย่างถูกต้อง ปราศจากความเห็นแก่ตัว  
1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy) คือ การปกครองโดยคนคนเดียว เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ

มุ่งคุณธรรมสูงสุด 
1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คือ การปกครองโดยคนมากกว่าหนึ่ง เป็นกลุ่มคนจ านวน

น้อย เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมุ่งวัฒนธรรมและคุณธรรมขั้นสูง อาจหมายถึงการ
ปกครองโดยกลุ่มคนท่ีดีที่สุด หรือการปกครองเพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับรัฐ และสมาชิกของ
รัฐทั้งหมดก็ได้ ชนชั้นปกครองคือ ผู้ที่มีวัฒนธรรมสูงและมีคุณธรรม 

1.3. ราษฎราธิปไตย (Polity)  คือ การใช้อ านาจปกครองโดยมหาชนพลเมืองในรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมมุ่งระเบียบวินัยอย่างทหาร และคุณธรรมกึ่งดิบกึ่งดี มีชนชั้นปกครอง
มาจากชนชั้นกลาง 

 รัฐธรรมนูญผิดปกติ มุ่งหวังผลชั้นปลายอย่างผิดเป้า รัฐบาลมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง 
2.1 ประชาธิปไตย (Democracy) คือ การปกครองโดยคนจ านวนมาก ซึ่งเป็นคนยากจน 
เพ่ือประโยชน์ของคนท่ียากจน มุ่งการเกิดโดยเสรีเป็นที่ตั้ง มีชนชั้นปกครองคือ มหาชนที่เป็น
คนจน ระบอบประชาธิปไตยแบบต่างๆ เกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ 1.คุณลักษณะ
พิเศษของราษฎรรัฐนั้น และ2.สถาบันที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรับใช้ปกครอง (ส.ศิวรักษ์, 2543 : 58) 
2.2 คณาธิปไตย (Oligarchy) หรือ ธนาธิปไตย (Plutocracy) คือ การปกครองโดยคน
จ านวนน้อย ซึ่งเป็นพวกที่มีทรัพย์สิน โดยปกครองเพ่ือประโยชน์ของตนเอง มุ่งทรัพย์เป็น
ที่ตั้ง มีชนชั้นปกครองคือ พวกเศรษฐี ระบอบการปกครองคณาธิปไตย แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 1.ทรัพย์สมบัติเป็นตัวตัดสินคือ ธนาธิปไตย (Plutocracy) และ 2. วงศ์ตระกูล
เป็นตัวตัดสินคือ วงศาธิปไตย หรือขัตติยาธิปไตย (Dynasty) ระบอบการปกครองธนาธิปไตย

                                                           
3 ส.ศิวรักษ์. 2543. แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล.กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์ศยาม. หน้า 58 
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อาจเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย เมื่อคนจนร่ ารวยขึ้น โดยคนรวยที่ปกครองอยู่ก่อนแล้วจนลง 
และไร้ความสามารถ ขณะที่คนจนมีความสามารถมากข้ึน (ส.ศิวรักษ,์ 2543 : 72) 
2.3 ทรราชย์ธิปไตย (Tyranny) คือ การปกครองโดยคนคนเดียวเพ่ือประโยชน์ของผู้ปกครอง
เพียงคนเดียว มุ่งหวังอ านาจกดขี่ข่มเหงและการหลอกลวงราษฎร มีคนคนเดียวเผด็จการโดย
ปราศจากคุณธรรมใดๆ 

โดยสรุปการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองมีจุดเริ่มต้นของระบอบการปกครองเริ่มจากระบอบการ
ปกครองราชาธิปไตยก่อนจะเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย ต่อมาเปลี่ยนเป็นระบอบการ
ปกครองโพลิตี้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นระบอบการปกครองคณาธิปไตยแล้วจึงเปลี่ยนผ่านเป็นระบอบประชาธิปไตย 
และระบอบการปกครองทรราชย์ (ส.ศิวรักษ,์ 2543 : 66) 

อาริสโตเติ้ลให้ความส าคัญกับระบอบการปกครองโพลีตี้  (Polity) เป็นความพยายามที่จะวางระบอบ
การปกครองที่ดีที่สุด และเป็นไปได้มากที่สุดส าหรับรัฐส่วนใหญ่ เนื่องจากระบอบการปกครองนี้ไม่เอนไปทาง
ขั้วใดขั้วหนึ่ง จนก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองได้ไม่ยากนัก และเป็นระบอบการปกครองที่มีผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นจุดหมาย เอ้ืออ านวยให้พลเมืองส่วนใหญ่พัฒนาชีวิตที่ดีงามได้ แม้อาจจะไม่ใช่คุณธรรมที่ดีเลิศ
เหมือนจุดมุ่งหมายของระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย (วีระ,2561:174) 

ระบอบการปกครองโพลีตี้มีลักษณะที่ส าคัญหลายประการ ลักษณะที่เด่นที่สุดคือ เป็นการปกครองที่
คนส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลาง ซึ่งเป็นคนจ านวนมากที่สุด คนรวยและคนจนเป็นคนจ านวนน้อยและมีความ
แตกต่างไม่มากนัก คุณสมบัติของชนชั้นกลางได้แก่ พ่ึงตนเองได้ มีทรัพย์สินพอประมาณไม่ถึงกับร่ ารวยย่อม
สามารถเรียนรู้และมีการศึกษาได้โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงชีวิตอย่างพ่ึงพาคนอ่ืน และคนชั้นกลางต้องท างานไม่มี
เวลาว่างมากนัก จึงรู้จักพอประมาณในความต้องการมีส่วนร่วมทางการปกครอง มีลักษณะค่อนข้างอนุรักษ์
นิยม ไม่ชอบการล้มล้างเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันจึงก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง ระบอบการปกครองโพ
ลิตี้จึงเป็นระบอบการปกครองพ้ืนฐานที่สุดเท่าที่พอจะเป็นไปได้ของรัฐธรรมนูญที่ดีที่ถูกต้องและชอบธรรม แต่
หากจะกล่าวถึงการปกครองที่ดี ซึ่งจะท าให้คนใกล้เคียงกับคุณธรรมที่เป็นเลิศอย่างแท้จริงแล้ว ได้แก่ ระบอบ
การปกครองอภิชนาธิปไตยที่มีคณะบุคคลที่สูงส่งในทางคุณธรรม ซึ่งมีจ านวนมากพอสมควรประกอบกันขึ้น
เป็นองค์ประกอบของนครรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสามารถก าหนดแบบแผน บัญญัติกฎหมาย การศึกษา 
ฯลฯ เพ่ือให้สมาชิกของสังคมการเมืองบรรลุจุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (วีระ, 
2561: 175) 

จุดมุ่งหมายของการมีระบอบการปกครอง หรือรัธรรมนูญแบบผสมคือ เพ่ือแก้ปัญหาความเลวร้ายของ
รัฐ จึงการผสมรัฐธรรมมนูญ 2 แบบเข้าด้วยกัน โดยให้ชนชั้นกลางปกครอง ซึ่งเป็นผลที่จะไม่เห็นในรัฐอุดมคติ
ที่มีเพียงระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญเดียว รัฐธรรมนูญผสมมีข้อดีเป็นที่ยอมรับได้ทั้งฝ่ายนิยมการ
ปกครองระบอบคนกลุ่มน้อยและกลุ่มใหญ่ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ การปกครองที่มุ่งก่อให้เกิดทางสาย
กลางท าให้เกิดความสมดุล ไม่ให้สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่ง ทางสายกลางจะประสานให้เกิดกฎเกณฑ์อันเป็นที่
ยอมรับได้เองทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งคนส่วนใหญ่ และคนส่วนน้อย ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากสภาพความเป็นจริง
ย่อมไม่ใช่รัฐธรรมนูญในอุดมคติแต่เป็นรัฐธรรมนูญผสมที่ดี เพ่ือประกันให้เกิดรัฐบาลที่จะปกครองเพ่ือความ
ผาสุกของส่วนรวม (ส.ศิวรักษ์, 2543: 75) 
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อาริสโตเติ้ลให้ความส าคัญกับชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางคือ คนที่ไม่ได้มีทรัพย์สินมาก ไม่ใช่อภิชน หรือ
มหาชนที่มุ่งแต่ประโยชน์ของตนเอง เป็นกลุ่มชนที่มีจ านวนมากพอสมควร และเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ ายคนรวย
และคนจน และสามารถหาทางออกได้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งสุดโต่งเกิดขึ้น เพราะชนชั้นสูงมักโอหัง คนจน
คนส่วนมากมักมีความชั่วร้ายเล็กๆ น้อยๆ ติดตัวอยู่เสมอ ชนชั้นกลางไม่ฟุ่มเฟ่ือย ไม่ชอบความโอ่อ่าหรูหรา คน
รวยมักชอบกดขี่ คนจนมักชอบเชื่อฟัง ในขณะที่ชนชั้นกลางเท่านั้นที่เข้าใจเรื่องความเสมอภาค ภราดรภาพ 
และความยุติธรรม ซึ่งเป็น 3 ประเด็นหลักที่จะท าให้รัฐด ารงอยู่ได้ในฐานะการรวมตัวของคนเป็นชุมชน
การเมือง4ชนชั้นกลางจะช่วยประสานให้องค์ประกอบทั้ง 3 อยู่ด้วยกันได้ และคุณสมบัติที่ชนชั้นกลางที่
เหมาะสมที่จะปกครอง ได้แก่ 1. ไม่ต้องยื้อแย่งกับใคร และ 2. ไม่ต้องการให้คนอ่ืนมาละเมิดตน (ส.ศิวรักษ์, 
2543: 76) 

รัฐต้องเริ่มจากสภาพความจริงที่เป็นอยู่แล้วแก้ให้เป็นคณาธิปไตยโดยมีสภาพเป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้น และให้รัฐประชาธิปไตยแบบกรรมาชีพมีที่ท่าไปทางระบอบการปกครองคณาธิปไตยมากขึ้นด้วย ดังนั้น 
รัฐธรรมนูญผสมผสานความส าคัญของโภคทรัพย์ และเห็นแก่ราษฎรทั่วไปที่เกิดขึ้นมาเป็นราษฎรเสรี มีส่วน
ร่วมทางการเมือง เพ่ือป้องกันความสุดโต่งของระบอบการปกครองคณาธิปไตยและระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย การผสมผสานของระบอบการปกครองเข้าด้วยกัน เพ่ือปรับปรุงระบอบที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ถ้า
ปรับปรุงไม่ถูกส่วนก็จะเอียงไปทางระบอบใดระบอบหนึ่ง เช่น 

1. ผสมคุณธรรม ทรัพย์สิน และสิทธิปกครองที่เกิดจากการเป็นราฎรเสรี โดยไม่มีขีดคั่นทางสมบัติ
เกี่ยวข้องด้วย ผลจะเป็นไปในรูปแบบอภิชนาธิปไตย 

2. เสรีภาพผสมทรัพย์สมบัติจะได้ระบอบการปกครองคณาธิปไตย (ส.ศิวรักษ,์ 2543: 76-77)  
ระบอบการปกครองผสมคือ ราษฎราธิปไตยคือ การน าระบอบการปกครองคณาธิปไตยกับระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยมาผสมกันให้ถูกสัดส่วน ผลก็คือ  ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา เป็น
วิธีการท าให้ชนชั้นกลางส่วนใหญ่ได้ปกครองรัฐ เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม (ส.ศิวรักษ,์ 2543: 77) 

การผสมกันของระบอบการปกครองมีรูปแบบจากนครคาร์เธจกับนครรัฐสปาร์ตา โดยมีจุดมุ่งหมายคือ 
1. การแบ่งปันความยุติธรรมอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงทรัพย์ คุณธรรม และจ านวนประชากร ตกลง

กันเรื่องใครควรด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือประโยชน์ด้านความยุติธรรม (ส.ศิวรักษ,์ 2543: 78) 
2. เพ่ือมุ่งความยุติธรรมส าหรับชนชั้นต่างๆแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้ชนชั้นกลางด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง เพราะเป็นตัวแทนทั้งคนรวย และคนจน  
ดังนั้นระบอบการผสมนี้ท าให้การแบ่งประเภทของรัฐต้องแปรเปลี่ยนไปด้วย เพราะประสานระบอบ

การปกครองคณาธิปไตย ต้องถือว่าเป็นรัฐอีกประเภทหนึ่ง เป็นการแก้ไขความผิดปกติของรัฐธรรมนูญให้เข้าสู่
ความเป็นปกติ แต่ก็หาใช่การปกครองในอุดมคติ หรือการปกครองที่สมบูรณ์ไม่ นอกจากนี้รัฐธรรมนุญแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1. รัฐธรรมนูญที่เกิดจากสภาพความเป็นจริง ซึ่งมักเป็นไปอย่างผิดปกติ (3 ประเภท) 
2. เมื่อวางแผนปรับปรุงรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบโดยใช้วิธีผสมผสานความดีงามเข้ากับความจริง โดย

ถือคุณธรรมพ้ืนฐานปกติไม่ใช่อุดมคติ จะได้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยเข้ากับระบอบการปกครอง
คณาธิปไตย คนในรัฐจะมีความสงบสุขพอควร แม้คุณธรรมจะก่ึงดิบกึ่งดี  
                                                           
4 อ้างแล้ว.  หน้า 75 
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3. รัฐธรรมนูญระดับอุดมคติคือ  รัฐธรรมนูญที่ทิ้งสภาพความเป็นจริงที่เลวร้ายได้หมด หมดสภาพ
ความผิดปกติของธรรมชาติ เป็นรัฐที่ถูกต้องตามธรรมชาติ ได้ผลบั้นปลายคือ คุณธรรมที่สูงส่งดีงาม (ส.ศิวรักษ์, 
2543: 78-79) 

ระบอบการปกครอง: โพลีบีอุส (Polybius) 
โพลีบีอุสได้กล่าวเรื่องระบอบการปกครอง และระบอบการปกครองของโรมไว้ที่ผลงานเรื่อง Histories 

เล่ม 6 โดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 
1. ทฤษฎีว่าด้วยวัฏจักรของระบอบการปกครอง (Anacyclosis) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองของรัฐที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรที่เริ่มจากผู้ปกครองแบบดั้งเดิมคือ ระบอบการปกครอง
ราชาธิปไตย ระบอบการปกครองทรราช ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย ระบอบการปกครองคณาธิปไตย 
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย และระบอบการปกครองแบบกฎหมู่ 

2. รูปแบบทางชีวภาพของการปกครองเป็นแนวคิดเปรียบเทียบการปกครองเข้ากับสิ่งมีชีวิต 
3. ทฤษฎีการปกครองแบบผสม เป็นทฤษฎีเก่าแก่ที่รวมการปกครองที่ดี 3 แบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 

ระบอบการปกครองราชาธิปไตย ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย และระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
เป็นการปกครองแบบผสมที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการปกครอง  

วัฏจักรระบอบการปกครองตามธรรมชาติโดยจะเริ่มจากผู้ปกครองดั้งเดิม (Monachy) มาสู่ระบอบ
การปกครองแบบกษัตริย์ (Kingship)  มาสู่ระบอบการปกครองแบบทรราชย์ (Tyranny) มาสู่ระบอบการ
ปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) มาสู่ระบอบการปกครองคณาธิปไตย (Oligarchy) มาสู่ระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตย (Democracy) และระบอบการปกครองแบบกฎหมู่ และก็วนกลับมาที่ระบอบการ
ปกครองแบบผู้ปกครองดั้งเดิม (ธัชวุทธิ์, 2557: 875) โดยวัฎจักรระบอบการปกครองมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใดมีพละก าลังและความกล้าหาญเป็นผู้น า ต่อมาเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นเริ่มมีสามัญส านึกทางศีลธรรม
ขึ้นท าให้ผู้น ามีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคมประกอบด้วยเหตุผล สมาชิกในสังคมเคารพและปกป้อง
ผู้ปกครอง (Kingship) ต่อมาเมื่อกษัตริย์สั่งสมทรัพย์สินและใช้อ านาจเกินพอดี เกิดความฟุ่มเฟ่ือย หมกมุ่นใน
กามารมณ์ ประพฤติผิดท านองคลองธรรมจะน าไปสู่ระบอบการปกครองแบบทรราชย์ เป็นที่รังเกียจและ
หวาดกลัวของประชาชน บรรดาขุนนางที่มีศีลธรรมและความกล้าหาญจะรวมตัวกันโดยมีประชาชนสนับสนุน
โค่นล้มทรราชย์น าไปสู่ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตย โดยจะปกครองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปทายาทของผู้ปกครองเริ่มมีความละโมบโลภมาก ไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ชอบงานเลี้ยงรื่นเริง 
เสพสุรา หมกหมุ่นในกามารมณ์จนน าไปสู่ระบอบการปกครองณาธิปไตย เมื่อประชาชนทนพฤติกรรมของ
ผู้ปกครองไม่ได้ จะมีสมาชิกในสังคมตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้ปกครองและได้รับการยอมรับจากประชาชนจนกระทั่ง
มีการล้มล้างระบอบการปกครองคณาธิปไตยเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตย  (ธัชวุทธิ์, 2557: 
875-877) 

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่ส าคัญคือ ความเท่าเทียมและเสรีภาพ แต่พอในระยะต่อมาทายาท
รุ่นที่สามจะมองความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นเรื่องธรรมดา หรือเป็นเรื่องที่เคยชินจนแทบหมดคุณค่าไป 
และจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอ านาจอยู่คือ คนรวยที่ต้องการอยู่เหนือคนอ่ืน และได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนทั่วไป 
คนพวกนี้รู้ว่าความสามารถของตนไม่พอจึงเกิดการทุจริต หลอกลวง ติดสินบนประชาชน เมื่ อประชาชน
ยินยอมพร้อมใจ ประชาธิปไตยจะเสื่อมสลายกลายเป็นการปกครองแบบกฎหมู่เกิดขึ้น เมื่อประชาชนเคยชินที่
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จะได้รับประโยชน์เป็นประจ าก็จะรวมตัวกันภายใต้การน าของผู้ที่ถูกกีดกันทางการเมืองอันเนื่องมาจากความ
ยากจน โดยจะใช้วิธีการชุมนุมเพ่ือก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีการเอาชีวิต ขับไล่ แย่งชิงทรัพย์สิน จนสังคมล่ม
สลายลง ในท้ายที่สุดจะกลับไปสู่ระบอบการปกครองแรกคือ ผู้น าที่เข้มแข็งที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้รวบอ านาจการ
ปกครองเป็นระบอบการปกครอบแบบผู้ปกครองดั้งเดิม (ธัชวุทธิ์, 2557: 877) 

ทฤษฎีวัฏจักรระบอบการปกครองของโพลิบีอุสเป็นการน าทฤษฎีระบอบการปกครองของกรีกมา
อธิบายระบอบการเมืองของโรมมากกว่าที่จะมีนครรัฐแบบใดที่มีวัฏจักรการปกครองเป็นอย่างที่อธิบายมา 
เนื่องจากโพลีบิอุสมิได้ยกตัวอย่างนครรัฐใดเลย 

ล าดับต่อมาเป็นทฤษฎีรูปแบบทางชีวภาพของการปกครอง โพลีบีอุสเชื่อว่า  สรรพสิ่งมีธรรมชาติต้อง
เสื่อมก่อนที่จะสลายไปรวมถึงรัฐด้วย ซึ่งมีสาเหตุภายในและภายนอกรัฐ สาเหตุภายในคือ วัฏจักรระบอบการ
ปกครอง ส่วนสาเหตุภายนอกยากที่จพคาดการณ์และบอกได้อย่างชัดเจน ต่อมาเขาได้อธิบายทฤษฎีที่สามคือ 
ทฤษฎีระบอบการปกครองแบบผสม โดยกล่าวถึงระบอบการปกครองราชาธิปไตย ระบอบการปกครองอภิ
ชนาธิปไตย และระบอบการปกครองประชาธิปไตยว่าไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เพราะระบอบการ
ปกครองทั้งสามแบบต่างมีธรรมชาติที่จะเสื่อมถอยและสลาย เป็นสภาวะที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ดังนั้นระบอบการ
ปกครองที่ดีที่สุดคือ ระบอบการปกครองที่รวมเอาลักษณะเฉพาะ และจุดเด่นของระบอบการปกครองทั้งสาม
แบบรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยยกตัวอย่างระบอบการปกครองของนครรัฐสปาร์ตาที่รวมระบอบการปกครองทั้ง
สามแบบเข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันความเสื่อมอันจะน าไปสู่ระบอบการปกครองที่เลวร้าย โดยส่วนที่ดีของสาม
ระบอบจะตรวจสอบถ่วงดุลกันภายใต้หลักการถ้อยทีถ้อยอาศัย ท าให้การปกครองมีดุลยภาพและเสถียรภาพ 
(ธัชวุทธิ์, 2557: 880) 

โพลีบีอุสได้อธิบายถึงระบอบการปกครองผสม ซึ่งบรยายมาจากลักษระการปกครองที่เกิดจริงของชาว
โรมันในช่วงเวลาที่เรียนกว่า “สาธารณรัฐโรมัน” (The Roman Repubic) ซึ่งเป็นระบอบที่มีคุณลักษณะทั้ง
สามที่ดีของแต่ละระบอบถูกสร้างมาให้อ านาจแต่ละอ านาจให้โต้ตอบหยุดยั้งอีกอ านาจหนึ่ง ทั้งสามอ านาจ
ช่วยเหลือ หรือขัดแย้งกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ท าให้แต่ละอ านาจต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ของตนเอง เพราะจะ
ถูกตรวจสอบและจ ากัดอ านาจจากฝ่ายอ่ืน เช่น แม้กงสุลมีอ านาจเด็ดขาดในทุกเรื่องแต่ยังคงต้องการสนับสนุน
จากวุฒิสภาและสภาประชาชน วุฒิสภายังมีอ านาจส่งกงสุลคนใหม่แทนที่กงสุลเดิมในปีสุดท้าย และมีอ านาจ
อนุมัติให้จัดพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะแก่กงสุลซึ่งมีนัยส าคัญทางการเมือง ในขณะที่สภาประชาชนก็สามารถ
ตรวจสอบการท าหน้าที่ของกงสุล รับรองหรือยกเลิกสัญญาที่กงสุลท าไว้ วุฒิสภ็ต้องฟังเสียงของสภาประชาชน 
เพราะสภาประชาชนเป็นผู้พิจารณาในการผ่านกฎหมายต่างๆ ที่เป็นการจ ากัดอ านาจหรือเพิกถอนเอกสิทธิ์ของ
วุฒิสภา ตรีบูนซึ่งเป้นต าแหน่งส าคัญในสภาประชาชนสามารถคัดค้านมติของวุฒิสภา และยังสามารถคัดค้าน
การเปิดประชุมวุฒิสภาได้ ขณะที่สถาประชาชนก็ต้องอาศัยพ่ึงพิงวุฒิสภาทั้งในแง่การเมืองและการด าเนินชีวิต 
ในการได้รับสัญญา หรือการจ้างงานจากโครงการต่างๆ ซึ่งวุฒิสภาเป้นผู้ควบคุม ทั้งวุฒิสภายังเป็นผู้ตัดสินคดี
ความที่ส าคัญเกี่ยวกับการค้าพาณิชย์ และสภาประชาชนต้องเชื่อฟังกงสุลเมื่อต้องออกรบ (ธัชวุทธิ์, 2557: 
882) 
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บทวิเคราะห์ 
การศึกษาเนื้อหาเรื่องระบอบการปกครองหรือรัฐธรรมนูญของเพลโต อาริสโตเติ้ล และโพลีบี อุส ใน

เชิงเปรียบเทียบได้ชี้ให้เห็นว่าความเหมือนและความแตกต่าง ดังนี้ 
1. ความเหมือนกัน 

1.1 เพลโต้ อาริสโตเติ้ล และโพลีบีอุสเชื่อว่าระบอบการปกครองเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ และมี
แนวโน้มที่จะเสื่อมถอยและเสื่อมสลายจากภายในระบอบเอง 

1.2 ทั้งสามคนเชื่อว่า ความเสื่อมถอยและความเสื่อมสลายของระบอบการปกครองแต่ละระบอบนั้น
เกิดจากคุณภาพทางจิตใจที่ลดลงของสมาชิกในรัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่าเกิดจากการที่
คุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิกในรัฐลดลง 

1.3 เพลโต้ และโพลีบีอุสได้บรรยายถึงความเสื่อมของแต่ละระบอบการปกครองในลักษณะของวัฏ
จักร แม้ว่าเพลโต้จะไม่ได้ใช้ค าว่าวัฏจักรชัดเจนเหมือนที่โพลีบิอุสใช้ 

1.4 ทั้งสามคนได้กล่าวถึง และให้ความส าคัญกับระบอบการปกครองผสม แม้จะเป็นระบอบการผสม
ที่มีสัดส่วนของการผสมต่างกัน กล่าวคือ อาริสโตเติ้ลกล่าวถึงระบอบโพลีตี้ว่าเป็นส่วนผสมของ
ระบอบการปกครองคณาธิปไตยกับระบอบการปกครองประชาธิปไตย ส่วน โพลีบีอุสกล่าวถึง
ระบอบการปกครองผสมของโรมที่มีทั้งส่วนที่ดีของสามระบอบได้แก่ ราชาธิปไตย อภิ ชนาธิป
ไตย และประชาธิปไตย ส่วนเพลโตได้กล่าวถึงระบอบการปกครองพลาธิปไตยที่เป็นส่วนผสม
ของระบอบการปกครองอภิชนาธิปไตยและระบอบคณาธิปไตย 

1.5 ทั้งสามคนกล่าวถึงระบอบการปกครองที่เหมือนกันคือ ระบอบการปกครองอภิชนาธิปไคย 
ระบอบการปกครองคณาธิปไตย ระบอบการปกครองประชาธิปไตย และระบอบการปกครอง
ทรราชย์ 

1.6 อาริสโตเติ้ล และโพลีบีอุสมองว่าระบอบการปกครองผสมเป็นระบอบที่สร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองและมีประสิทธิภาพ 

1.7 ทั้งเพลโต อาริสโตเติ้ล และโพลีบีอุสต่างเป็นนักปรัชญาการเมืองชาวกรีกทั้งสิ้น 
1.8 เพลโต อาริสโตเติ้ลพยายามแสวงหาระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ โดยมีวิธีการ

แสวงหาความรู้ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพลโตแสวงหาโดยใช้ตรรกะและเหตุผล ส่วนอาริสโตเติ้ล
ใช้วิธีการศึกษาในสถานที่จริง และวิธีการศึกษาเปรียบเทียบระบอบการปกครอง 

2. ความต่างกัน 
2.1 โพลีบีอุสบรรยายระบอบการปกครองเริ่มต้นแตกต่างจากเพลโต และอาริสโตเติ้ล กล่าวคือ เป็น

ระบอบการปกครองแบบผู้ปกครองดั้งเดิม ซึ่งมีมาก่อนระบอบกษัตริย์ของเพลโต และอาริสโต
เติ้ล 

2.2 เพลโตได้กล่าวถึงการปกครองผสมระหว่างการปกครองอภิชนาธิปไตยกับระบอบการปกครอง
คณาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองพลาธิปไตย ซึ่งทั้งอาริสโตดติ้ลและโพลีบีอุสไม่ได้กล่าวถึง
ระบอบการปกครองนี้ไว้ 

2.3 โพลีบีอุสเป็นนักปรัชญาการเมืองเพียงคนเดียวที่ไม่ได้แสวงหาระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่
เป็นไปได้ แต่ะยายามอธิบายระบอบการปกครองของสาธารณรัฐโรมันที่ตนได้เห็น และได้สัมผัส 
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โดยมีประเด็นการศึกษาส าคัญคือ การแสวงหาปัจจัยที่ท าให้สาธารณรัฐโรมันขยายดินแดนและ
อ านาจจนกลายเป็นจักรวรรดิโรมัน ซึ่งกลายเป็นจักนรวรรดิที่ปกครองพ้ืนที่มากที่สุดในโลก 

 
บทสรุป 

การศึกษาระบอบการปกครองจากนักปรัชญาการเมืองทั้งเพลโต อาริสโตเติ้ล และโพลีบีอุสได้ชี้ให้เห็นว่า 
การปกครองของรัฐตั้งแต่โบราณนั้นมีระบอบการปกครองที่หลากหลายทั้งที่มาจากความคิดอ่านในเชิงเหตุผล
ของเพลโต หรือการศึกษาจากสภาพความเป็นจริงของแต่ละนครรัฐของอาริสโตเติ้ล และการศึกษาการ
ปกครองของโรมของโพลีบีอุส ทั้งสามได้เริ่มต้นกล่าวถึงเยื้อหาของแต่ละระบอบการปกครองทั้งหมดก่อน 
ต่อมาได้อธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละระบอบ โดยอธิบายว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่แต่ละระบอบ
จะเสื่อมถอยและสลายไป ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงระบอบการปกครองผสม ซึ่งทั้งสามคนได้ให้รายละเอียดของ
ส่วนผสมที่แตกต่างกันดังที่ได้บรรยายไว้ในบทความแล้ว 

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเรื่องระบอบการปกครองของนักปรัชญาทั้งสามคนอาจจะกล่าวได้ว่ามี
ความเหมือนกันมากกว่าความแตกต่าง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักปรัชญาทั้งสามเป็นชาวกรีก ท าให้ได้รับ
อิทธิพลความคิดซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเพลโตซึ่งเป็นอาจารย์ของอาริสโตเติ้ล และรอบการปกครองทั้ง 6 
แบบของอาริสโตเติ้ลก็มีอิทธิพลต่อระบอบการปกครองของโพลีบีอุส รวมทั้งความคิดเรื่องสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง หรือความเสื่อมของระบอบของเพลโตที่ส่งอิทธิพลมายังวัฏจักรการปกครองของโพลีบีอุส 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ 
ในพ้ืนที่บริบทชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท จังหวัดมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 

วิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
บริบทชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ผู้ให้ข้อมูลคือผู้สูงอายุจ านวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง
ตามเกณฑ์คุณสมบัติ เก็บข้อมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกภาคสนาม ในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์วิธีของเลียวนาร์ด 

ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในในพ้ืนที่บริบทชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และ 2) วิถี
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยการรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ สุขภาพตามวัย ป่วยง่ายเพราะแก่ สุขภาพแย่ด้วยโรคเรื้อรัง ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน และวิถีการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ เบิ่งเจ้าของ พ่ีน้องเบิ่งกัน ไทบ้านช่วยเหลือ  

ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนถึงมุมมองการรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อค้นพบเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพและบุคลากรด้านสังคมในการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมส าหรับผู้ สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: การดูแลสุขภาพตนเอง ประสบการณ์ ผู้สูงอายุ บริบทชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท 
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Abstract 

The phenomenological research aimed to describe experience in self-health care of 
older persons in suburban area of Mahasarakham province. Thirty older persons as the key 
informants were recruited into the study through purposive sampling. Data were collected 
by in-depth interviews and field notes recording during May - June 2019. Data were analyzed 
using Leonard’s method.  

Research findings on experience of self-health care of older persons in suburban area 
could be divided into two major themes as follows: 1) elder’s perception of their health and 
2) ways of self-health care of the elders. Elder’s perception of their health consisting of four 
subthemes of 1) healthy according to aged, 2) easy to get sick because of old age, 3) 
functional decline with chronic disease and 4) dependence. Ways of self-health care of the 
elders consisting of three subthemes of 1) self caring 2) family care giving for elders and 3) 
assistance by neighbors.  

The research finding reflected the perceptions of self-health and health care of the 
elders in suburban area that associated with social context changed. Research result 
benefited for health providers and social providers in providing the health care and social 
care services for the older people in aging society appropriately. 

 
Keywords : health care, experience, older person, suburban area 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ageing society) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ทั้งนี้เป็นผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการ
กระจายบริการด้านสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของ
ประชากรลดลง จึงท าให้ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2553) จากการคาดการณ์เป็นไปได้ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประชากรสูงอายุไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
20 หรือเรียกได้ว่าเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (complete-aged society) (ปราโมทย์ประสาทกุล, 2560) 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจและวางแผนในการดูแลเพ่ือลดปัญหา
และผลกระทบจากแนวโน้มจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องมีการ
ดูแลสุขภาพเฉพาะแตกต่างจากวัยอ่ืนๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับกระบวนการสูงอายุซึ่งเป็นการเสื่อมถอยของ
ร่างกายตามธรรมชาติ และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและความไม่สุขสบายต่างๆ ได้ง่าย (ประภาพร มโนรัตน์
และคณะ, 2558) ทั้งนี้มักพบปัญหาสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น
การท าความเข้าใจมุมมองการรับรู้ภาวะสุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจเพราะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนคือเป้าหมายที่ส าคัญของการ
ให้บริการทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคม (วิรดา อรรถเมธากุล, วรรณี ศรีวิลัย, 2556) 

นอกจากโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป  ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยรวมถึงจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็น
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและความเจริญเติบโตทาง
สังคม เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561) ส่งผลให้พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมืองได้กลายเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีการด าเนินชีวิตผู้คนในชุมชน โดยพบว่าลักษณะ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปค่านิยมวัตถุและความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่
รวดเร็วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบแข่งกับเวลา การเดินทางไปท างานในตัวเมืองของคนวัยท างาน 
สิ่งเหล่านี้กระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง (ประภาพร มโนรัตน์ และคณะ, 2559) ซึ่งท าให้
เกิดช่องว่างของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวในบางช่วงเวลาอย่างชัดเจน
ความผูกพันในครอบครัวมีแนวโน้มลดลง (อาริยา สอนบุญ และคณะ, 2562) ผู้สูงอายุอยู่ล าพังในช่วงเวลา
กลางวันมากขึ้น ซึ่งการด าเนินชีวิตมีผลต่อการดูแลสุขภาพ จะเห็นได้ว่าการพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุนับเป็นสิ่งส าคัญ ในสถานการณ์ของบริบทพ้ืนที่ที่ศึกษาเป็นชุมชนที่ก าลังมีการขยายจากชุมชนชนบท
เป็นกึ่งชุมชนเมือง รูปแบบวิถีชีวิตของผู้สูงอายุเริ่มมีการอยู่เพียงล าพังในบ้านของตนเองเพ่ิมมากขึ้น การ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม หรือการให้บริการเชิงรับในสถานบริการ และติดตาม
เยี่ยมบ้านเฉพาะรายที่ต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องและเร่งด่วน ท าให้การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มีผู้ดูแล
อาจท าได้ไม่ทั่วถึง แม้ว่าจะมีการด าเนินงานในส่วนของการหาผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน และมีการ
พัฒนาศักยภาพของแกนน า อาสาสมัครในชุมชน แต่ด้วยจ านวนบุคลากรที่ขาดแคลน จึงท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการผู้สูงอายุที่จ าเป็นไดไ้ม่ทั่วถึง  เพราะรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขใน
ปัจจุบันโดยทั่วไปเน้นที่มิติของการดูแลด้านชีวการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ หากแต่ในด้วยบริบทของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
 

 
2096 

มักจะมีความเกี่ยวข้องกับมิติของสังคมและวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นการท าความเข้าใจกับวิถีชีวิตในการดูแล
สุขภาพของตนเองตามมุมมองของผู้สูงอายุเอง จะท าให้ผู้ให้บริการสุขภาพเข้าใจและจัดการกับปัจจัยเงื่อนไขที่ 
มีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่าง ครอบคลุมและยั่งยืน (กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ, 2556) 

การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลอันเป็นบริบทเฉพาะของผู้สูงอายุเป็นพ้ืนฐานสู่การวางแผนให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
โดยเลือกศึกษาในพ้ืนที่บ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพ่ือท าความเข้าใจมุมมองของ
ผู้สูงอายุจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการ
สุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้สูงอายุในชุมชน หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง ความคิดความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับ

ภาวะสุขภาพของตนเองการด าเนินการในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยขอบเขตการดูแลสุขภาพนี้ ครอบคลุมถึง
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมการป้องกันโรคและความเจ็บป่วย กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมที่
เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย ทั้งในภาวะที่สุขภาพดี และในภาวะเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพในภาวะเจ็บป่วย  ปัจจัย
และอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ 

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท หมายถึง ชุมชนแบบที่เป็นชนบทผสมกับหมู่บ้านหรือเมืองเล็ก เป็นพ้ืนที่
ชุมชนชนบทที่อยู่ติดกับเมือง ในการศึกษานี้ ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือ พ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบทชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบทเป็นอย่างไร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิด

ของ Heidegger เป็นปรากฏการณ์วิทยา แบบตีความ (Hermeneutic Phenomenology or Interpretive 
Phenomenology) ที่เน้นการตีความหมายของประสบการณ์ของบุคคลเป็นหลัก โดยเชื่อว่า บุคคลมี 
ความส าคัญมากต่อการศึกษา โดยแต่ละคนจะมีความรู้สึกนึกคิดต่อประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ประสบการณ์เฉพาะของบุคคล และเป็นการให้ความหมายตามความคิดของแต่ละคนที่อาจแตกต่างจากคนอ่ืน 
ลักษณะที่ส าคัญคือ 1) บุคคลเป็นผู้อยู่ในสิ่งแวดล้อม หมายถึง บุคคลมีความ สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตั้งแต่เกิดไม่สามารถ แยกจากกันได้ สิ่งแวดล้อมในที่นี้ ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในบริบทของ
บุคคลนั้นๆ ซ่ึง ผู้วิจัยควรมีเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่ศึกษา 2) บุคคลเป็นผู้ทรงคุณค่า (The person as being for 
whom things significance and value) หมายถึง บุคคลเป็นผู้ให้ความหมายในเรื่องสิ่งต่างๆ ตาม
สิ่งแวดล้อม ภาษาและวัฒนธรรม คุณลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละคนจะแสดงออกมาจากการรับรู้ และ
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ประสบการณ์ ซึ่งผู้วิจัยควรให้ความส าคัญต่อมุมมอง ความคิดและมีความเข้าใจต่อบุคคลในบริบทนั้นๆ 3) 
บุคคลเป็นผู้แปลความหมาย (The person as self interpreting) หมายถึง บุคคลเป็นผู้ให้ความหมายตาม
ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง โดยปราศจากทฤษฎีต่างๆ เป็นการรับรู้เฉพาะของบุคคลตามการให้
ความส าคัญที่เป็นพ้ืนภูมิหลังของบุคคล 4) บุคคลเป็นการรวมเข้าไว้ด้วยกัน (The person as embodied) 
หมายถึง บุคคลมีลักษณะของการรวมเข้าไว้ด้วยกันของความรู้สึกนึกคิด  การให้ความหมายแบบแผนการ
ด ารงชีวิต ประกอบด้วย กาย จิตสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ได้ และ 
5) บุคคลมีมิติของการเวลา (The person in time) หมายถึง บุคคลมีความเป็นอยู่ตามมิติของ เวลา และตาม
ประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับจากอดีต ซึ่งส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงอนาคตได้ (Heidegger M., 1962) 

2. การจ าแนกประเภทหรือกลุ่มผู้สูงอายุสามารถจ าแนกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้ เช่น การจ าแนก
ประเภทโดยยึดตามระดับการพึ่งพาหรือจ าแนกตามช่วงอายุ ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.1 การจ าแนกผู้สูงอายุตามวัย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 อ้างใน ศิริรัตน์ ปานอุทัย, 2560) 
แบ่งผู้สูงอายุตามวัยเป็น 3 กลุ่ม คือ ช่วงอายุ 60-69 ปี คือผู้สูงอายุวัยต้น (early old age) ช่วงอายุ 70-79 ปี 
คือผู้สูงอายวุัยกลาง (middle old age) และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป คือผู้สูงอายวุัยปลาย (late old age)  

2.2 การจ าแนกผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพา มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดบริการให้สอดคล้อง และการวาง
แผนการป้องกันภาวะพ่ึงพา ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยการพ่ึงพาในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (activity daily living) ได้แก่ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ าช าระ
ร่างกาย การแต่งตัว และการเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้าน โดยผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน โดยปัจจัยที่ส าคัญของภาวะพ่ึงพาในผู้สูงอายุคือความเสื่อมถอย
ของสมรรถภาพร่างกายตามอายุที่มากขึ้น ร่วมกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะพ่ึงพาน ามาซึ่งความต้องการการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครัว การจ าแนก
ผู้สูงอายุตามระดับการพ่ึงพา สามารถแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่มดังนี ้

2.2.1 ผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้หรือติดสังคม หมายถึง ผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ดี ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ สามารถท ากิจวัตรประจ าวันในบ้านและกิจวัตรประจ าวันนอกบ้านได้ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือเป็นเพียงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
หรือเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 1-2 โรค ที่ยังควบคุมโรคได้ 

2.2.2 ผู้สูงอายุพ่ึงพิงปานกลางหรือกลุ่มติดบ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 
หรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเพียงบางส่วน มีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตในสังคม และไม่สามารถ
ออกไปท ากิจกรรมนอกบ้านได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ มี
ภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายหรือทางจิตใจจนส่งผลต่อการรู้คิด  การตัดสินใจ และการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันในบ้าน 

2.2.3 ผู้สูงอายุพึ่งพิงมากหรือกลุ่มติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การกิจวัตรประจ าวันได้ นั่ง/นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ทั้งในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายและการปฏิบัติกิจวัตรพ้ืนฐานประจ าวันอ่ืนๆ มีโรคประจ าตัวหลายโรคทั้งที่ควบคุมได้และควบคุม
ไม่ได้ มีการเจ็บป่วยเรื้อรังมายาวนาน และมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ 
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3. การดูแลสุขภาพ คือ การกระท าของบุคคลที่ ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่สุขภาพของตน 
(WHO, 1993) โดยตัวชี้วัดการดูแลสุขภาพนั้นได้แก่ การมีวินัยในการเข้า รับการตรวจสุขภาพ การออกก าลัง
กาย การรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์โดยค านงึถึงคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและสูบบุหรี่ 
(Webber, 2013) ในผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การรับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบห้าหมู่ 
เคี้ยวง่าย จ าพวกต้ม นึ่งและมีกากใย การออกก าลังกายเป็นการเน้นเรื่องของ การเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน
โดยอาจแฝงอยู่ในกิจวัตร ประจ าวันการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา (บรรลุ ศิริพานิช, 2544) 
และการดูแลสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุ เช่น การให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในครอบครัวเพ่ือ
ป้องกันความรู้สึกในการถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยวหรือถูกละความส าคัญการออกไปพบปะและสร้าง ความสัมพันธ์
อันดีกับคนในวัยเดียวกันจะช่วยให้จิตใจของ ผู้สูงอายุเบิกบานและสร้างก าลังใจในการด ารงชีวิต (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาเหมาะสมกับงานวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากการเข้าใจมุมมอง
การรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุและวิถีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สูงอายุแต่
ละบุคคลที่สั่งสมมา สามารถสื่อผ่านทางการบอกเล่า ดังนั้นผู้วิจัย จึงเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์
วิทยานี้ช่วยอธิบายมุมมองประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุทั้งในประเด็นการรับรู้สุขภาพ
ตนเองและวิถกีารดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นแก่นแท้ของประสบการณ์การดูแลสุขภาพได ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา Phenomenological 

Research) โดยการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ตลอดการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ยึดหลักพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนาและ
บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกของผู้วิจัย มีการลงนามยินยอมให้สนทนาและบันทึกข้อมูลด้วยแบบบันทึกและ
เครื่องบันทึกเสียง ความสามารถในการบอกยุติการให้ข้อมูล และมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรักษาความลับ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเป็นผู้ที่มี
รายชื่อในทะเบียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคามโดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนที่ท าการ
วิจัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ผลการประเมินสุขภาพเบื้องต้น ไม่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะสมอง
เสื่อม 3) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และ 4) มีความยินดีในการเข้าร่วมการวิจัยด้วยความ
สมัครใจ ผู้ให้ข้อมูลมีจ านวน 30 คน พิจารณาจากการอิ่มตัวของข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย ใช้แนวค าถามหลักในการ 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกภาคสนาม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อผ่านบุคลากรสุขภาพในพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยขอความร่วมมือ ในการ
ค้นหาผู้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย  
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ประโยชน์ของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล เปิดโอกาสให้ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยและมีสิทธิยกเลิก
การเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา ขอค ายินยอมและความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล ณ บ้านของผู้สูงอายุ และเวลาที่
ผู้ให้ข้อมูลสะดวก โดยผู้วิจัยเลือกมุมหนึ่งของบ้าน ที่มีความเงียบสงบ ไม่มีบุคคลใดมารบกวน จากนั้นผู้วิจัย ได้
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งใช้การสังเกต และการบันทึก
ภาคสนามร่วมด้วย ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที จนกระทั่งได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวในผู้ให้ข้อมูลรายที่ 30 จึงยุติการ 
เก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลที่ได้โดยภาพรวม และมีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ทีมวิจัย
จะใช้การสนทนากลุ่ม ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ การดูแลโดยผู้ดูแล 
โดยเชิญแต่ละกลุ่มมาประชุมร่วมกัน เพ่ือให้ร่วมกันหาข้อสรุปให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามแนวคิดเลียวนาร์ด (Leonard V. W, 1989) ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ถอดเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบ ค าต่อค า (Verbatim) ออกเป็นบทสนทนาตามตัวอักษร ตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 
การฟังเทปหลายๆ ครั้ง 2) น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป การบันทึกภาคสนาม และจากการสังเกตในพ้ืนที่ มา 
อ่านทวนซ้ าหลายๆรอบ พยายามสังเกตความหมายของค าบรรยายทุกขั้นตอน ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออก ให้
เหลือเฉพาะแก่น (Core) จากนั้นถอดรหัสข้อความ (Coding) ออกจากบทสนทนาแล้วพิจารณาค าต่างๆ นั้นว่า
แสดงถึงอะไร เราเรียกว่า ประเด็นย่อย (Categories or Sub themes) 3) สรุปรวมประเภทของเรื่องหรือ
ประเด็น ย่อยที่ได้ที่มีเนื้อหาเข้ากลุ่มกัน รวบยอดเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน ในขั้นตอนนี้เรียกว่า การสรุปประเด็น
หลัก (Themes) 4) พิจารณาแต่ละประเด็นและความหมายของค า การตอบสนองของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มีส่วน 
ร่วมในแต่ละเหตุการณ์ จนเรื่องที่ตอบสนองเป็นเรื่องที่สามารถ อธิบายความหมายของสถานการณ์นั้นๆ ได้ 
และ 5) การจ าแนกข้อมูลที่ได้ตามความหมาย ที่สามารถอธิบายการกระท าต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจภายใต้บริบทนั้นๆ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นผลจากผู้วิจัยสร้างความไว้วางใจในชุมชนด้วยการเข้าไปในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและสร้างสัมพันธภาพและความไว้ใจกับผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่จนเป็นที่ยอมรับจากนั้นจึงเริ่มต้นท าความ
เข้าใจพื้นที่ท่ีศึกษาและขอความร่วมมือกับบุคคลที่ส าคัญในการช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่จะเป็นผู้ให้
ข้อมูล ในการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบ 3 เส้า ได้แก่ การ
ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบวิธีการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับกับผู้ให้ข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลผู้สูงอายุ 30 คนเป็นผู้สูงอายุชายจ านวน 9 คนและหญิงจ านวน 21 คนมีอายุระหว่าง 68 - 

92 ปีอายุเฉลี่ย 78.27 ปีผู้สูงอายุทุกคนการศึกษาระดับประถมศึกษาสถานภาพสมรสคู่ จ านวน 16 คน 
สถานภาพหม้าย จ านวน 14 คน ผู้สูงอายุมีผู้ดูแลเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีผู้ดูแลที่เป็นบุตรสาว จ านวน 
29 คน และอยู่ล าพัง จ านวน 1 คน ภาวะสุขภาพแยกเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีจ านวน 27 คนมีภาวะ
พ่ึงพิง ติดบ้านจ านวน 3 คนผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรัง จ านวน 6 คน มีโรคเรื้อรัง 1 โรคจ านวน 8 คน มีโรค
เรื้อรัง 2 โรคจ านวน 11 คน มีโรคเรื้อรัง 3 โรคจ านวน 5 คน 

 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 
 

 
2100 

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่บริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตาม
มุมมองของผู้สูงอายุ 

ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบทกึ่งเมืองกึ่งชนบท สามารถอธิบาย

ความหมายได้ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ คือ มุมมองที่แสดงถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่

เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจากการรับรู้เหตุการณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความ
เสื่อมถอยของผู้สูงอายุอันเป็นผลจากความชรา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุอ่ืน ซึ่งมุมมองการรับรู้
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

“สุขภาวะตามวัย” เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงการยอมรับความชราภาพที่ เกิดขึ้นตามวัย หรือ
กระบวนการชราภาพ มุมมองนี้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการ
ไม่มีภาวะเจ็บป่วย แต่หมายถึงการที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดี โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน และดูแลตนเองให้ได้รับผลกระทบจากความชราภาพน้อยที่สุด มุมมองที่กล่าวถึงประเด็นนี้ เช่น “คิดว่า
เจ้าของยังแข็งแรงดีอยู่ บ่ได้พ่ึงพาไผ เป็นไข้กะไปหาหมอ บ่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ” 

“ป่วยง่ายเพราะแก่” สะท้อนถึงการรับรู้ว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วย
ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนั้นจึงต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติของตนเอง และปรับตัว
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ มุมมองที่สะท้อนถึงประเด็นนี้คือ “อายุหลาย
ขึ้น จะป่วยได้ง่าย อากาศเปลี่ยนก็ฮ้อนก็หนาวคือจะเป็นไข้ โดนอากาศเย็นก็จะไอ ตอนนี้เลิกสูบยาเลย เพราะ
ไอเรื้อรัง เลิกสูบมาได้ 10 ปีแล้วล่ะ” 

“สุขภาพแย่ด้วยโรคเรื้อรัง” เป็นมุมมองที่แสดงถึงการรับรู้ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยผู้สูงอายุรับรู้ว่า โรคบางโรคเกิดขึ้นได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน และหากเป็นโรคเรื้อรังแล้วโอกาสที่สุขภาพจะแย่ลงมีค่อนข้างสูง หากผู้สูงอายุ ไม่ดูแลตนเอง
หรือไม่รักษาต่อเนื่อง ค าพูดของผู้สูงอายุที่สะท้อนถึงประเด็นนี้ เช่น “มีโรคประจ าตัวหลายโรค ทั้งเบาหวาน 
ความดัน ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงบาล ก็ท าใจแล้วล่ะ แก่มาส่วนใหญ่ก็เป็นกันทั้งนั้น ก็ต้องสู้กับโรคไปจนตายนั่น
ล่ะเนาะ” 

“ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน” แสดงถึงมุมมองการยอมรับความเสื่อมถอย ความเปราะบางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น 
ทั้งจากความชราภาพ และจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นธรรมดาที่ผู้สูงอายุ
อาจจะต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนในบั้นปลาย ค าพูดของผู้สูงอายุที่สะท้อนถึงประเด็นนี้  “จะไปไสมาไสก็ยาก ย่างบ่ได้
ค่อยๆ คลานเอา ลูกหลานเขาก็ช่วยดูแลอยู่ บางทีกะรู้สึกเกรงใจเขาอยู่ดอก เหมือนเป็นภาระให้เขาล าบากน า” 

2. วิถีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ มุมมองทีส่ะท้อนถึงความเข้าใจ การยอมรับ และความสามารถ
ในการปรับตัวเพ่ือดูแลตนเองให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพน้อยลง โดยมุมมองวิถีการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

“ดูแลเจ้าของ” สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของผู้สูงอายุที่จะพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย หรือการแสวงหาแนวทางในการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะ
เป็นการท างานหาเลี้ยงชีพตามปกติ เพ่ือให้สุขภาพดีมีแรงในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดตามการ
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รักษาต่อเนื่องเมื่อเจ็บป่วย การแสวงหาค าแนะน าด้านการรักษาจากบุคคลอ่ืนที่มีปัญหาสุขภาพที่ใกล้เคียงกัน 
หรือแม้แต่การติดตามสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ และซื้อยามารับประทานเอง ตัวอย่างมุ มมองที่สะท้อนถึง
ประเด็นนี้ที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาค าแนะน าจากบุคคลอื่น เช่น “คนในหมู่บ้านเพ่ินบอก ไปหาหมอนี้ดีรักษา
ได้ผล แม่ก็ไปตามที่เขาบอก แพงก็ช่างก็มันอยากหายจากโรคนี้ล่ะนะ” 

“พ่ีน้องเบิ่งกัน” เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงระบบการดูแลกันของสมาชิกในครอบครัวที่ยังมีความชัดเจน
อยู่ แม้ว่าโครงสร้างครอบครัวไทยจะเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ค่านิยมการให้ความเคารพผู้สูงอายุ
ยังไม่เลือนหายไปกับสังคมกึ่งเมืองยุคไอที ซึ่งมีลักษณะของการช่วยเหลือของผู้ดูแลในครอบครัวมีความ
หลากหลาย เช่น การให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือกรณีมีภาวะพ่ึงพา การช่วยเหลือด้านการเงิน การพาไปรักษา 
การเอ้ืออ านวยอ่ืนๆ เช่น สั่งซื้อยาสมุนไพรทางไลน์ ค าพูดที่สะท้อนถึงประเด็นนี้คือ “ลูกหลานกะดีอยู่ดอก 
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ผลัดกันมาดูแล บางทีมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาถาม ไลน์มา ถ่ายรูปมาให้เบิ่งกะดีอยู่” 

“ไทบ้านช่วยเหลือ” เป็นการช่วยเหลือโดยผู้คนในชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ยัง
มีความเกื้อกูลกันและกัน ซึ่งถือเป็นการให้คุณค่าผู้สูงอายุและการเคารพในวัยวุฒิของผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นการติดตามเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วยโดยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. บุคลากรทางสุขภาพ หรือในกรณีผู้สูงอายุที่
ไม่มีผู้ดูแลได้รับการดูแลระยะยาวจาก Care giver อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลด้านสังคม เช่น 
สวัสดิการกองทุนวันละบาทที่จะมอบให้กรณีที่มีการเจ็บป่วยและได้นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล กองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีมีการเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือของคนในชุมชนที่มีความชัดเจน ผู้สูงอายุได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ยายคือป่วยแล้วได้นอนโรงพยาบาล 2 วัน ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์วันละบาท เป็นเงิน 
1,000 บาท เพ่ินให้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างนอนโรงพยาบาล” 
 

อภิปรายผล 
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชนบทที่กลายเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท

ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ มุมมองการรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเกิดจาก
การรับรู้ กระบวนการคิดและความเข้าใจจากการเผชิญการเหตุการณ์ กระบวนการชราภาพ ตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งมุมมองการรับรู้สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้สะท้อน
ถึงความสามารถในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุในแต่ละภาวะสุขภาพ ทั้ง “สุขภาพตาม
วัย” แสดงถึงกระบวนการชราภาพส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในทางเสื่อมถอยที่มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน แต่ไม่มีผลในการลดทอนความต้องการที่จะมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่า
ตนเองว่ามีสุขภาพดี สอดคล้องกับการศึกษาภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชนที่
พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพดี (ผ่องพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2555) และผู้สูงอายุต้องการ
ที่จะพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด “ป่วยง่ายเพราะแก่” สะท้อนถึงการยอมรับความเสื่อมถอยด้านร่างกายจาก
กระบวนการชราภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งการรับรู้ในประเด็นนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ลด ละ เลิก 
ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ (อาริยา  สอนบุญ และคณะ, 2562) “สุขภาพแย่ด้วยโรคเรื้อรัง”  
บ่งบอกถึงการรับรู้แนวโน้มปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่ วนใหญ่มักเผชิญกับ
ปัญหาโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคเหล่านี้หากไม่รักษาต่อเนื่องหรือไม่ใส่ใจใน
การปรับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ตามมาได้ (ทัศนา ชูวรรธนะ
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ปกรณ์ และสายพิน สุริยวงค์, 2554) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นช่วง
บั้นปลายของชีวิต นั่นคือ“ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน” ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มมี ปัญหา จึงต้องการความ
ช่วยเหลือดูแลเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2561; สุริยา ฟองเกิด, 2562) ซึ่งภาวะ
พ่ึงพิงจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญในดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (ประภาพร  มโนรัตน์ 
และคณะ, 2558) 

วิถีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทที่กลายเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท สะท้อนมุมมองผู้สูงอายุ
ใน 3 ประเด็น คือ “ดูแลเจ้าของ” “พ่ีน้องเบิ่งกัน” และ “ไทบ้านช่วยเหลือ” ทั้งนี้ ใน 3 ประเด็นบ่งบอกถึง
ความต้องการในการใช้ศักยภาพของตนเองเพ่ือคงไว้ซึ่งความสามารถพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพและการป้องกัน
ภาวะเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านสุขภาพ  ในภาวะที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ผู้สูงอายุจะ
พยายามแสวงหาแนวทางที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (กลุ่ม
อนามัย ผู้สูงอายุ, 2555) ในภาวะเจ็บป่วย เมื่อผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการพ่ึงพาตนเอง จะแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนๆ รอบข้าง ซึ่งผู้ดูแลในครอบครัวยังคงเป็นแหล่งสนับสนุนด้านจิตสังคมและด้าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยมีบทบาทให้การดูแลผู้สูงอายุด้านร่างกาย การส่งเสริมให้ก าลังใจ การสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เป็นต้น (ผ่องพรรณ อรุณแสง และคณะ, 2555) และนอกจากการดูแล
โดยผู้ดูแลในครอบครัวแล้วพบว่า ในบริบทชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท การสนับสนุนทางสังคมวัฒนธรรมที่ยังไม่
เลือนหายไปจากชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่อยู่ล าพังหรือไม่มีผู้ดูแล การติดตามเยี่ยมตามระบบ
การดูแลระยะยาวของคนในชุมชน ทีมบุคลากรด้านสุขภาพ ทีมบุคลากรด้านสังคม ถือเป็นช่องทางในการ
ชว่ยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2561) 

ผลการวิจัยสะท้อนถึงมุมมองการรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวเนื่องจากความเจริญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีผลต่อการวิถีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในด้านอุปสรรคและในด้านของ
โอกาสในการส่งเสริมการดุแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งการท าความเข้าใจมุมมองของผู้สูงอายุช่วยให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องสัมผัสได้ถึงความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและบริการด้านสังคม โดย หน่วยงานที่ให้บริการ

สุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.สต. และหน่วยงานบริการด้านสังคม เช่น อปท. ควรปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพ
ที่บูรณาการกับการบริการด้านสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพตามมุมมองการรับรู้
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ดังนี้  

1.1 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองการรับรู้ “สุขภาพตามวัย” เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และมี
ศักยภาพในการดุแลสุขภาพของตนเอง ควรเน้นการให้ข้อมูลเชิงรุกในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและสุขภาพของคนในชุมชน และจัดบริการสุขภาพเชิง
ตั้งรับแบบ one stop services 
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1.2 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองการรับรู้สุขภาพ “ป่วยง่ายเพราะแก่” เป็นกลุ่มที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระบวนการชราภาพ ควรเน้นการให้ข้อมูลเชิงรุกในด้านการดูแลสุขภาพตนเองและ
การจัดการปัญหาอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ตลอดจนและข้อมูลแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในด้านสุขภาพและด้านสังคม เพ่ืออ านวยความสะดวกเมื่อผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ  

1.3 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองการรับรู้สุขภาพ “สุขภาพแย่ด้วยโรคเรื้อรัง”เป็นกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่วย
ด้วยโรคหลายโรค ควรเน้นการบริการเชิงรุกโดยการติดตามเยี่ยมบ้าน และส่งเสริมครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลต่อเนื่อง และข้อมูลแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสุขภาพและด้านสังคม ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

1.4 ส าหรับกลุ่มที่มีมุมมองการรับรู้สุขภาพ “ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน”เป็นกลุ่มที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง 
ควรเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคมในเชิงรุกร่วมกับการดูแลระยะยาวหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง และส่งเสริมศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุในระยะท้าย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่บริบทชุมชน
กึ่งเมืองก่ึงชนบท ควรศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 ควรมีการศึกษาถึงความรู้และความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแล เพ่ือที่จะได้มีแนวทาง
ในการส่งเสริมความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อไป 

2.2 ควรน ามุมมองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการจัดแนวทางในการส่งเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตที่เหมาะสมต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกที่พักแรมเพือ่การท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน 
จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลยัที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 124 คน ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 212 คน และมีรายได้ต่อเดือน 10,00บาท ขึ้น
ไป จ านวน 155 คน ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี พบว่า นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
อ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวมาอันดับที่หนึ่ง จ านวนวันที่มาท่องเที่ยว 1-2 
วัน ช่วงเวลาที่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือก
เดินทางกับเพ่ือน โดยใช้เวลาพักแรม 1 คืนมา ราคาห้องพักท่ีตัดสินใจเลือกอยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อคน ในข้อ
เหตุผลที่เลือกเดินมาท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวประมาณการแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง1,001 - 5,000 บาท ต่อคน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นด้านส่วนผสมทางการตลาด  7P’s ของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือด้านสถานที่ รองลงมาคือด้านบุคลากรและ
ด้านลักษณะทางกายภาพมีระดับที่เท่ากัน และน้อยที่สุดคือด้านราคา  
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,พฤติกรรมนักท่องเที่ยว,นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ที่พักแรม, ส่วนผสมทางการ 7P’S, 
อ าเภอบางแสนจังหวัดชลบุรี 
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Abstract 

The purpose of this research to study the factors that affect the decision to choose a 
hotel for tourism in Bangsaen District Chonburi province of university students living in Thawi 
Watthana district Bangkok. Which this research is quantitative research the samples used in 
this study were university students living in Thawi Watthana district. Bangkok, 400 people. 
The research found that Most of the respondents were 270 female (270 people), aged 
between 21-25 years old (124 people), undergraduate degrees (212 people), having a 
monthly income of 10,00 baht or more (155 persons). Questions regarding decision making 
behavior of university students traveling to Bangsaen District Chonburi province found that 
most university students come to travel in Bangsaen District Chon Buri Province with the 
objective of tourism comes first. The number of days traveled for 1-2 days is number one. 
The time period that university students choose to travel to be on weekends and travel with 
friends and stay 1 night for travel. The price of the room chosen is 500-1,000 baht per 
person, based on the reasons for choosing to travel as it is not too far from Bangkok and the 
estimated cost of each trip is between 1,001 - 5,000 baht per person. The results of the 
analysis of the averages and standard deviations about the university's 7P’s marketing mix of 
university students on their decision to stay in Bangsaen District Chonburi province, in 
general, is in a high level in all aspects. When ordering in descending order, the product side 
comes first. Next is marketing promotion. And the service process aspect Have the same high 
level Next is the location. Followed by the personnel and physical characteristics are equal. 
And the least is the price. 
 
Keywords : decision making, tourist behavior, university students, Accommodation, Marketing 
Mix 7P’S, Bangsaen District, Chon Buri Province 
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บทน า 
หากกล่าวถึงการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของไทยยังได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐมาอย่าง

ต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรการต่าง ๆ 
เช่น การท่องเที่ยวเมืองรอง การเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ที่ภาครัฐพยายามออกโครงการต่าง ๆ มาเพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนไทยทุกช่วงอายุ ระดับอาชีพ และรายได้ หากกล่าวถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ยังคงมีก าลังซื้อและก าลังท่องเที่ยวนั้นคงหนีไม่พ้นประชากรกลุ่มวัยรุ่นและวันท างาน ซึ่งธุรกิจ
โดยทั่วไปจะมองว่านักท่องเที่ยววัยท างานจะเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยววัยก าลังศึกษา เช่น
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่หากมองอีกด้านด้วยปัจจัยในการด ารงชีวิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันอาจจะท าให้การตัดสินใจในการท่องเที่ยวของคนวัยท างานนั้นเกิดขึ้นยากหรือลดลง ทั้งนี้หากหัน
กลับมามองที่กลุ่มนักศึกษาเราจะเห็นว่าธุรกิจหลายประเภทเช่นโรงภาพยนตร์จะมีสิทธิ์พิเศษหรือบัตรสมาชิก 
คูปอง หรืออ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขายกับกลุ่มตลาดกลุ่มนี้ เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นแม้จะมีก าลังใช้จ่ายน้อยแต่มี
การตัดสินใจที่เร็วและกล้าจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้อ าเภอบางแสนจังหวัดชลบุรีเป็นสถานต่างอากาศยอดนิยมของ
ไทยมาตั้งแต่อดีต ด้วยเหตุผลหลายประกาศ เช่นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว มีสถานบัน
การศึกษา การเดินทางไปจากกรุงเทพที่สะดวก การใช้เงินในการท่องเที่ยวอาจไม่ต้องใช้เงินจ านวนมาก ท าให้
ชายหาดบางแสนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคู่มากับแหล่งท่องเที่ยวคือธุรกิจที่พัก  

ซึ่งปัจจุบันธุรกิจบริการด้านที่พักแรม (Accommodation) ได้มีการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
(Thai Standard Industrial Classification; TSIC Rev. 4, ปี 2551) เป็น การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็น
รายวันหรือรายสัปดาห์สาหรับผู้ที่มาพักแรม ระยะสั้น โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้องชุดที่มีการตกแต่งพร้อม
เข้าพัก หรือห้องชุดพร้อมเครื่องครัว โดยมีหรือไม่มีแม่บ้านให้บริการก็ตาม และอาจรวมถึงการให้บริการอ่ืนๆ 
เช่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่จอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน้า และห้องออกก าลังกาย สิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านนันทนาการ และห้องประชุม รวมถึงที่พักที่จัดโดย โรงแรม โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด 
ที่พักและโรงแรมริมทางหลวงโดยไม่รวมเกสต์เฮ้าส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) และที่พักแรม
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจบริการธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 9 แสนล้าน
บาท ธุรกิจบริการนับว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้จ านวนมากให้ผู้ประกอบการ รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงาน
ต่อประเทศอย่างมหาศาล ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการจึงจ าเป็นต้องศึกษา ปรับปรุง พัฒนา     
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยความพึงพอใจเกิดได้
จากการได้รับความประทับใจจากการได้รับบริการที่ตรงหรือเหนือความคาดหวังไว้ (จติกา คุ้มเรือน, 2559) ซึ่ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจจะยังมีรายได้ไม่มากท าให้ปัจจัยในการเลือกสถานที่
พักแรมมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ หากธุรกิจโรงแรมหรือที่พักหันมาพัฒนาธุรกิจที่พักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ก็น่าจะส่งผลต่อธุรกิจที่พักแรมละการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวระดับ

มหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมเพ่ือการท่องเที่ยวในอ าเภอบาง

แสน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการธุรกิจที่พักส าหรับประชากรกลุ่มวัยรุ่น 

หรือนักศึกษา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับประชากร ด้านอายุ  
ปัจจัยด้านอายุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญ ซึ่งปัจจัยทางอายุก็สามารถเป็นตัวก าหนดการ

ตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมและความคิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแปลที่สามารถ
เปลี่ยนไปไดตามกาลเวลา คนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีการตัดสินใจที่มีอารมณ์เข้ามาเปน็ส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า 
และคนที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความคิดที่ค่านิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีอายุน้อยจะเป็น
กลุ่มที่มองโลกในแงดีมากกว่าและยึดถือในอุดมการณของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 
(ก่ิงแกว ทรัพย์พระวงศ,์ 2546 อ้างอิงใน วศิน สันหกรณ์ 2557 หน้า 9) 

ความหมายของโรงแรม  
โรงแรม (Hotels) ค าว่าโรงแรมเป็นค าทั่วๆไป อาจหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่บ้านพักที่มีเพียง 

10 ห้องพัก ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่มีห้องพักพันห้องขึ้นไป รวมทั้งห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ พร้อม
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ สนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการพักผ่อน เช่น สระว่ายน้ าสนามเทนนิส และ
ห้องพักบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ภัตตาคารร้านอาหร และบาร์ที่ให้บริการความบันเทิงทั้งหลาย 
โรงแรมยังสามารถจ าแนก ออกเป็นโรงแรมตามประเพณีนิยม โดยโรงแรมส าหรับนักธุรกิจ โรแรมตามสถานที่
พักตากอากาศ และ โรงแรมสนามบินเป็นต้น (วิศนี พูนผล,2556 หน้า 24) 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) 

เป็นค าที่มี ความหมายกว้างขวางครอบคลุมการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจการเล่นกีฬาการติดต่อธุรกิจ  
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง (2545 อ้างอิงใน กฤช เตชะประเสริฐ,2556 หน้า 11) ในขณะที่ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตุการณ์กระท านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
ผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส  ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) 
เป็นการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมี
ความสัมพันธ์กันโดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่  (รัตนชัย ดาบุตร
,ออนไลน์) 
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ส่วนประสมทางการตลาด 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548 หน้า18 อ้างอิงใน วิศนี พูนผล,2556 หน้า 24) อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
ส่วนประสมการตลาดบริการ มีองค์ประกอบดังนี้  

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจัดจ าหน่าย (Place) 4.การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5.บุคคล (People) 6.กระบวนการ (Process) 7.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
(รวีวรรณ เพ็ชรคง, 2551อ้างอิงใน วิศนี พูนผล,2556 หน้า 27) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจากบริเวณมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถประมาณกลุ่มนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเขตทวีวัฒนาได้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง โดยส ารวจจากนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเขตทวีวัฒนา โดยใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยแบบบังเอิญ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามนักศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายปิด
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นการเลือกตอบแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ  ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ตอน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวระดับ
มหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัย
อยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวี
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของค าตอบ และ
ลงรหัสในแต่ละข้อ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  การอธิบายและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
และรายได้ต่อเดือน  โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) การอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวระดับ
มหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

จากการศึกษาการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน  (67.50)  
มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 124 คน (31.00) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 212 (53.00) มีรายได้
ต่อเดือน 10,00บาท ขึ้นไป จ านวน 155 คน (38.80) 

ส่วนที่2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่

ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน 
จังหวัดชลบุรี ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวมาอันดับที่หนึ่ง จ านวนวันที่มาท่องเที่ยว 1 -2 วันมาเป็นอันดับหนึ่ง ช่วงเวลาที่นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือกเดินทางกับเพ่ือนมาเป็นอันดับ
หนึ่ง โดยใช้เวลาพักแรม 1 คืนมาเป็นอันดับหนึ่ง ราคาห้องพักที่ตัดสินใจเลือกอยู่ที่     500-1,000 บาทต่อคน 
ในข้อเหตุผลที่เลือกเดินมาท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวประมาณการแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง1,001 - 5,000 บาท ต่อคน 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นด้านส่วนผสม
ทางการตลาด 7P’s ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในอ าเภอบางแสน 
จังหวัดชลบุร ี

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับคิดเห็นด้านส่วนผสมทางการตลาด 
7P’s ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุ รี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1.ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่
ในระดับ 3.87 รองลงมาคือ 2.ด้านการส่งเสริมการตลาด และ3. ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับมาก
เท่ากัน อยู่ในระดับ 3.67  รองลงมาคือ 4. ด้านสถานที่ อยู่ในระดับ 3.66 รองลงมาคือ 5.ด้านบุคลากรและ6.
ด้านลักษณะทางกายภาพมีระดับที่เท่ากัน อยู่ในระดับ 3.62 และน้อยที่สุดคือด้านราคา อยู่ในระดับ 3.56 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 124 คน ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 212 มีรายได้ต่อเดือน 10,00บาท ขึ้นไป จ านวน 155 คน ข้อค าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัด
ชลบุรี พบว่า นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรีโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวมาอันดับที่หนึ่ง จ านวนวันที่มาท่องเที่ยว 1-2 วันมาเป็นอันดับหนึ่ง ช่วงเวลาที่
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นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเลือกเดินทางกับเพ่ือน
มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยใช้เวลาพักแรม 1 คืนมาเป็นอันดับหนึ่ง ราคาห้องพักที่ตัดสินใจเลือกอยู่ที่ 500-1,000 
บาทต่อคน ในข้อเหตุผลที่เลือกเดินมาท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณการแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง1 ,001 - 5,000 บาท ต่อคน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อิทธิชัย ทองไพบูลย์ (2552) เรื่องความต้องการ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของ นักท่องเที่ยวในเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  (2558,บทคัดย่อ) ที่พบว่า เหตุผลที
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพ่ือมาพักผ่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาในวันหยุดสุดสัปดาห์ พาหนะใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พักที่โรงแรม/ รีสอรท์ ค่า่ใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งต่ ากว่า 10,000 บาท  

ผลสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของผู้สูงอาย ุ7 ด้าน พบว่า  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีความเห็นว่า
ความหลากหลายหรือความแปลกใหม่ของห้องพักมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ 
มีสระว่ายน้ า รองลงมาคือ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องที่พัก และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
บริเวณสาธารณะ เช่น ล็อบบี้  ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2553 
อ้างอิงในเตือนใจ ศรีชะฎา, 2560 หน้า 256) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์
บริเวณถนนข้าวสารพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ในเรื่องของความสะอาดของ
ห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีบริการ
ห้องพักพร้อมโปรแกรมทัวร์ในพื้นที่ราคาพิเศษ อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีบริการห้องพักพร้อมอาหารเช้าฟรี
อยู่ในระดับมากและมีการลดราคาส าหรับนักศึกษาในหวันหยุดอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือ
ภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา พบว่า ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีความคิดเห็นต่อ
ความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก โรงแรมได้จัดให้มีโปรแกรมทัวร์ราคาพิเศษและมีอาหารเช้า
ให้กับลูกค้าในราคาพิเศษ  

3) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า คุณภาพของการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการ
ให้บริการแบบเรียงล าดับก่อนหลัง และความเท่าเทียมกันในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วายันตี ตุลยาพงศ์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 
พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ คุณภาพของการบริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 23 พฤศจกิายน 2562 

 

 
2112 

ต่อการตัดสินใจใช้บริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าในระดับมาก เนื่องจาก โรงแรมมีการให้บริการที่มีความ
รวดเร็ว 

4) ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า 
โรงแรมมีเว็บไซต์ของโรงแรม, facebook,Instagram ให้ดูอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถจองผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  (2558,บทคัดย่อ) ที่พบว่านักท่องเที่ยวโดยส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจาก ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ที่ตั้ง เส้นทางการเดินทางหรือ ที่พักแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก 

5) ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานมีความตั้งใจในการให้บริการ อีกทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี
ในการให้บริการ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจิต คงหาญ (2559) 
ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบงานบริการในธุรกิจโรงแรมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวัย
เกษียณ พบว่า ความต้องการเกี่ยวกับการรับบริการจากธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติในด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานให้การบริการด้วยความตั้งใจในการ
ให้บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต มาระโภชน์ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการตลาดบริการส าหรับโรงแรมในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ พบว่า ด้านบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจาก พนักงานมอัีธยาศัยที่ดีในการให้บริการ 

6) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า โรงแรมอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการออกแบบโรงแรมที่มี
ความเหมาะสม และอยู่ใกล้ชายหาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ท าการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา พบว่า 
ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนักงานเอกชนมีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีความคิดเห็นต่อความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การขายด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
โรงแรมมีการออกแบบที่มีความเหมาะสม และอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 

7) ด้านราคา พบว่า โรงแรมมีราคาห้องพักที่มีความเหมาะสม มีราคาพิเศษส าหรับกลุ่มนักศึกษา 
สามารถจองผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้บัตรเคดิต และสามารถช าระ ณ ที่พักได้ในวันเข้าพัก ซึ่งมีส่วนลด
เมื่อมาใช้บริการในครั้งต่อไป และมีการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวภรณ์ โพคา
วัฒนะ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการและภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรมราคา
ประหยัด พบว่า คุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ธุรกิจโรงแรมแรมมีราคาประหยัด 
และมีความเหมาะสม อกีท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด้านราคา ที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกที่พัก
ในเขตพัทยามีความส าคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย ของ เพียงพิศ เรือนแปง (2551 อ้างอิง
ใน เตือนใจ ศรีชะฎา, 2560 หน้า 256) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของผู้ที่เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องของราคาต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะที่พักและการ
บริการ กับ ราคาของที่พัก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ท าการวิจัยในกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ 

เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยวหญิง ในแหล่งพ้ืนที่อ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม
ทางการท่องเที่ยวและความต้องการแบบเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้เกิดแนวความคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 

 
กิตติประกาศ 

 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคณุนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถามแก่ผู้วิจัยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนพ้ืนที่สาธารณะในเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพ้ืนที่สาธารณะใน
เมืองทางเศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และเพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างผู้ซื้อ  ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และ
ผู้ขายสินค้า จากมาตรการคืนทางเท้าให้ประชาชน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การสังเกตแบบมีส่วนรวม และ การสัมภาษณ์
เชิงลึกประกอบกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง พ้ืนที่ศึกษาคือ 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ซอยคอนแวนต์ ย่านถนน    
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์
ข้อมูลจะด าเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลโดยการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า ด้านพ้ืนที่สาธารณะในเมืองทาง
เศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย พบว่าระหว่างผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยกันมีข้อตกลงร่วมกันในการเข้าใช้พ้ืน
สาธารณะตามช่วงเวลา ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนร้านค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเศรฐกิจนอกระบบเกิด
ความหลากหลายทางอาหารและการเพ่ิมช่องทางเลือกให้กับผู้ซื้อ และด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่าง   
ผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า จากมาตรการคืนทางเท้าให้ประชาชน พบว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เป็นผู้ซื้อที่ส าคัญต่อการกระจายสินค้าวัตถุดิบขั้นต้นของผู้ขายสินค้า และท าให้เกิดการจ้างแรงงานภายใน
ตลาด กลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, พ้ืนที่สาธารณะ,กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

Hawker stalls of vendors on public space in the city. The purpose is to study public 
space in the city's economic traders, street vendors. and to study the impact of the buyer 
Dealers Hawker Stalls and Sellers Measures from the public sidewalk night. The data were 
collected qualitative research process. The survey data from a sample by selecting specific. 
A common observation and in-depth interviews with semi-structured interviews. The study 
area is the second area in Convent Soi Silom Road, Bangkok and Onnut Soi 70/1 Prawet 
district of Bangkok. Data analysis is performed with the data collection for the identification 
and classification of issues. And verify the accuracy of the technical data centers. The study 
indicated that the public space in the city's economic traders, street vendors. Found that 
trade between street vendors together with the agreement on access to the public over 
time. Resulting in a turnover of merchant traders, street vendors in the informal economy. 
There was a variety of food and increase choices for buyers. And the economic impact of 
international buyers. Dealers Hawker Stalls and sellers Measures from the public sidewalk 
night. Traders find that street vendors are a major buyer of raw materials to the distribution 
of the gross sales. And cause internal labor market. Buyers who earn the least cost increase. 
 
Keywords : Hawker Vendor, Public Space, Bangkok  
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บทน า 
“หาบเร่แผงลอย” หรือ “การค้าริมทาง” เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบเศรษฐกิจ 

ซึ่งไม่ได้เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ แต่โดยพ้ืนฐานแล้วเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือการ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคม ซึ่งภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมกจิกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างร้ายได้ สร้างงาน และสร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง สามารถหา
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีโอกาสจ ากัดในการเข้าถึงการมีงานท า และมี
รายได้ระดับยังชีพเท่านั้น แต่เป็นอาชีพที่แพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มคนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูง ดังนั้นจึงมี
ความส าคัญต่อการสนับสนุนการมีงานท าของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (นฤมล นิราทร, 
2560) ดังนั้นบทบาทหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะการค้า
หาบเร่แผงลอยช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ มีงานมีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
ขึ้นมาได้ รวมทั้งช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของรัฐ และปัญหาสังคม อัตราการว่างงาน (นฤมล นิราทร, 2557) 
นอกจากนี้หาบเร่แผงลอยยังมีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้พนักงานออฟฟิศ เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียน รวมถึงแรงงานที่
ได้รับค่าแรงงานขั้นต่ าได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงอาหาร และสินค้าจ าเป็นในราคาไม่แพง รวมถึง
สร้างความคึกคักให้กับทางเดินเท้าและความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มีร้านค้าหาบเร่แผงลอยตั้งอยู่ (ชาคร เลิศ
นิทัศน์ และสมชัยจิตสุชน, 2561) 

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองให้มีความ
ทันสมัยและมีกิจกรรมการค้าแบบหาบเร่แผงลอยน้อยที่สุด เนื่องจากการค้านี้เกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวน
มากทั้งผู้ค้าและประชาชนที่ต้องการสินค้า โดยในรายงานของกองนโยบายและแผนงานระบุว่าปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาการรบกวน/กีดขวางการสัญจรของประชาชนผู้ใช้บาทวิถี 
และในพ้ืนที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหาบเร่แผงลอยจึงรุกล้ าถนนเป็นปัญหาเรื่องกีดขวางการจราจร 2) ปัญหาเรื่อง
ความสกปรกบนพื้นทางเท้า และถนน สาธารณะ 3) ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ท าลาย
ภาพลักษณ์ของเมืองเนื่องจากอุปกรณ์การค้า 4) ปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคาที่ไม่ยุติธรรมเนื่องจากหาบเร่
แผงลอยมีต้นทุนทุนน้อย ด้านการเช่าที่ จึงสามารถขายสินค้า ได้ในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าโดยทั่วไป 5) ปัญหา
ด้านการเอาอย่างกันในด้านการปฏิบัติผิดกฎหมาย โดยเจ้าของร้านริมถนนที่ตั้งแผงสินค้าเพ่ือเรียกความสนใจ
จากลูกค้า 6) ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ท างานกวดขัน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกับผู้ค้าที่เมื่อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มักจะถูกต าหนิว่ารังแกประชาชนหรือกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร, 2555) 
จนน าไปสู่มาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” 

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการคืนทางเท้าให้
ประชาชน นอกจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบแล้ว ผู้ซื้อที่มีรายได้ขั้นต่ า ผู้ขายสินค้าส่งให้กับผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย แรงงานนอกระบบ ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังนั้นงานศึกษาฉบับนี้จึงสะท้อนให้เห็นการ
ใช้พื้นที่สาธารณะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจรากฐาน และผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้องจากมาตรการ
คืนทางเท้าให้กับประชาชน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพ้ืนที่สาธารณะในเมืองทางเศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ได้แก่ พ้ืนที่ตลาดซอย

คอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ตลาดซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า จากมาตรการคืนทางเท้าให้

ประชาชน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนพ้ืนที่
สาธารณะในเมือง ประกอบด้วย 

แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ 
ธานี ชัยวัฒน์ (2559).ได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ:บทส ารวจสถานะความรู้ โดยเป็นค้นคว้าและ

รวบรวมผลงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ให้นิยายเศรษฐกิจนอกระบบที่น่าสนใจ คือ 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543) ระบุว่า เศรษฐกิจนอกระบบและในระบบล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือเลี้ยงตนเอง ครอบครัว รวมทั้งสร้างความร่ ารวยเพ่ือสะสมอ านาจ 
ส่วนความแตกต่างอยู่ที่การจัดแบ่งโดยภาครัฐ  

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) (2545) ระบุว่าเศรษฐกิจ
นอกระบบเป็นกิจกรรมทุกสาขาเศรษฐกิจที่ประกอบธุรกิจขนดเล็ก ธุรกิจส่วนตัว และธุรกิจที่อยู่ ในภาค
การเกษตรและอยู่นอกภาคการเกษตรหรืออยู่บางส่วน อาจจะมีหรือไม่มีการจ้างงานที่แน่นอน ผู้ท างานเป็น
เจ้าของ ผู้ประกอบการ มีลูกจ้าง ผู้ฝึกงาน ผู้ช่วยในครัวเรือน หรือมีการรับเหมาช่วงงานต่อๆ กัน ไม่มีการแยก
บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจ ทั้งไม่มีรวมกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายที่จัดอยู่ในข่ายของอาชญากรรมหรืออยู่นอก
ระบบของจริยธรรม  

สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2546) ระบุว่า เศรษฐกิจนอกระบบหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถูก
บันทึกไว้ในบัญชีประชาชาติ เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการเสียภาษี และกฎหมายไม่ให้การรองรับ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ระบุว่าเศรษฐกิจนอกระบบ
หมายถึงการประกอบอาชีพ ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การ
บริการจัดการของภาครัฐ เป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กของชุมชน ธุรกิจที่ผู้ท างานเป็นเจ้าของที่อาจมีลูกจ้าง หรือ
ใช้แรงงานครอบครัวมีทั้งที่ด าเนินการถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือไม่มีกฎหมายก ากับ 

การค้าหาบเร่แผงลอย 
สมรักษ์ ชัยสิงห์กานนท์ (2549) ให้ค าจ ากัดความ “ผู้มีอาชีพค้าหาบเร่แผงลอย” ว่าเป็นบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลผู้ขายสินค้าหรือบริการประเภทใดก็ตามใช้พ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายสินค้าหรือบริการตาม
ทางเท้า หรือถนนสาธารณะผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยเป็น “ผู้ค้ารายย่อย (Petty Traders) ที่ท าการค้าในเขต
ชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มากนักจากการขายสินค้าหรือให้บริการเล็กๆน้อยๆ 

 นฤมล นิราทร (2547) ระบุว่า การค้า หาบเร่แผงลอย ว่าใช้เรียกการค้าข้างทางในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีสองประเภทคือการค้าเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเรียกว่า “หาบเร่” และการค้าที่อยู่กับที่เรียกว่า “แผงลอย” ค าว่า 
“หาบเร่” แสดงถึงนัยของการค้าบนบกและสะท้อนการค้าแบบดั้งเดิมส่วนค าว่า”แผงลอย” กล่าวได้ว่าเป็นค า
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กลางๆไม่เจาะจงอธบายเฉพาะการค้าข้างทาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2545  ให้ความหมาย
ว่า “ที่ที่จัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะรวมถึงอาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พ้ืนดิน เรือ หรือ แพ 
ส าหรับขายอาหาร น้ าแข็ง หรือสิ่งของอย่างอ่ืน” ซึ่งหมายรวมถึงการค้าในลักษณะวางแผนหรือตั้งแผง ในพ้ืนที่
ต่างๆ เช่น ตลาด ในลักษณะนี้การขายของ “แบกะดิน” จึงถือเป็นการค้าแผงลอย 

ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ และจตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (2560) อ้างถึง WIEGO (2559) ว่า หาบเร่แผงลอย
เป็นกิจกรรมที่มีรัศมีของสินค้าและบริการกว้างไกล เข้าถึงสะดวกให้บริการบนพ้ืนที่สาธารณะในเมืองขนาด
ใหญ่และมีสินค้าทุกอย่าง 

ลักษณะการค้าข้างทางของหาบเร่แผงลอย 
นฤมล นิราทร (2560) อ้างถึง Suharto(2546 )ว่า การค้าข้างทางของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นกิจกรรม

ในเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นอาชีพอิสระขนาดเล็ก  มีลักษณะดังนี้  
1. เป็นการประกอบการค้าในพ้ืนที่ที่สาธารณะซึ่งโดยปกติไม่ได้มีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 
2. มีสินค้าหลากหลายทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารหรือบริการ 
3. การค้าข้างทางมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานะที่เป็น

หน่วยกระจายสินค้า (Backward linkage) ให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ
ธุรกิจขนาดเล็ก  

4. ผู้ค้าส่วนใหญ่ประกอบการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม หากไม่ได้ขายสินค้า
ที่ผิดกฎหมาย  

5. ผู้ค้าไม่เสียภาษี แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น หรืออาจเสียค่าคุ้มครองให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

6. เป็นธุรกิจระดับครอบครัว หากมีการจ้างงานก็มีแรงงานไม่เกิน 5 คน ใช้เทคโนโลยีต่ าและใช้เงิน
ลงทุนต่ า  

7. ผู้ค้าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
8. มักขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จากการกล่าวถึงแนวคิดเศรฐกิจนอกระบบและแนวคิดเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอยข้างต้นนั้นได้มี

ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ การประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย คือหนึ่งในอาชีพของเศรษฐกิจนอกระบบ ที่มี
การด าเนินกิจกรรมคู่ขนานกับเศรษฐกิจในระบบ เป็นกิจกรรมหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจะมีลูกจ้างหรือมีการ
ใช้แรงงานครอบครัว ด าเนินการอย่างถูกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่ไม่มีการเสียภาษีและกฎหมายไม่ให้
การรองรับ และตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งนี้อาชีพหาบเร่แผงลอยสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือเลี้ยง
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงสามารถสร้างความร่ ารวยได้ อย่างไรก็ตามเมื่อกรุงเทพมหานครใช้มาตรการคืนทาง
เท้าให้ประชาชน โดยก าหนดนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพ่ือยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอย สะท้อน
อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลต่อผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย  

 พื้นที่สาธารณะ  
'พ้ืนที่สาธารณะ' (Public Space) เป็นการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ได้จ ากัดว่าจะเป็นรูปแบบ

ไหน เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะ สนาม ลานชุมชน ลานเมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้โดยไม่
ต้องขออนุญาต ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้หรือแบ่งปันร่วมกันสมาชิกทุกๆ คน พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็น
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พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ในเชิงกายภาพซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกคนและมีการเข้าถึงได้มากกว่าพ้ืนที่ส่วนตัว  

นอกเหนือจากพ้ืนที่ทางกายภาพแล้ว จะต้องสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนกับสถานที่  ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะสร้างให้พ้ืนที่สาธารณะเกิดการใช้งานอย่างมีชีวิตชีวา คือ การสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ดังนั้น
พ้ืนที่สาธารณะจะต้องมีการเข้าถึงพ้ืนที่ การเชื่อมต่อที่ดี ความรู้สึกสบาย ปลอดภัย บรรยากาศที่เชื้อเชิญ และ
มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเข้าสังคมของผู้ใช้พ้ืนที่ (กนกพิชญ์ ปิยะสันติกุล, 2560.) 

ฮาเบอร์มาส (ศตวรรษที่ 17-18) กล่าวถึง พ้ืนที่ ที่มีการถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะมีการครอบครองแล้ว ก็ยังมีการช่วงชิงต่อสู้การยึดครองตลอดเวลา 
ตัวอย่างที่เห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่นพ้ืนที่ริมฟุตบาทของถนน หากกลุ่มหาบเร่แผงลอยเข้าไปยึดครองก็
กลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ และหากต ารวจเทศกิจเข้าไปจับกุม ก็กลายเป็นพ้ืนที่ทางการเมือง หรือเมื่อม็อบเดน
ทางเข้ามายังกรุงเทพ ถนนที่เคยใช้เดินทางเท้าก็กลายเป็นพ้ืนทางการเมืองขึ้นมา (กาญจนา แก้วเทพ และ     
สมสุข หินวิมาน, 2551) ดังนั้น พ้ืนที่ จึงเป็นที่ปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมการถกเถียงด้วยเหตุผล เพ่ือแสวงหา
ความจริงและผลประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้เสรีภาพการเปิดกว้างไม่กีดกัน โดยทุกคนมีความเสมอภาคในฐานะ
เท่ากัน การถกเถียงอย่างเสรีในพ้ืนสาธารณะ ท าให้เกิดการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอ่ืนๆ  

ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ (2559) อ้างถึง คารร์ และคณะ (2535) กล่าวถึงพ้ืนที่
สาธารณะยังคงเป็นองค์ประกอบส าคัญของบริบทเมืองในฐานะเป็นพ้ืนที่รองรับความต้องการของผู้คนที่มีการ
ใช้พื้นที่รวมกันในพ้ืนที่ที่รองรับแต่ละกิจกรรมซึ่งกลายเป็นการพัฒนาไปสู่พื้นทีประชาสังคมได้ ผู้คนท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่หลากหลายบนพ้ืนที่และตัวพ้ืนที่เองนั้นก็บ่งบอกถึงลักษณะเมืองนั้นๆ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และ
ความหมายของเมืองที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของคนในเมือง  

จากนิยามของพ้ืนที่สาธารณะ(Public Space) เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า จะจัดอยู่ในประเภทสินค้า
สาธารณะที่มีการใช้งานร่วมกันหรือทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resource) โดยเราไม่สามารถกีดกัน
ผู้อื่นเพ่ือไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรได้ การใช้งานร่วมกันโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบจึงท าให้ทรัพยากรนั้นเสื่อมโทรม
และส่งผลลบด้านการใช้งานต่อคนอ่ืน ๆ ในสังคมได้ ในมุมของผู้ค้าพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถท าการค้าได้ มี
ท าเลที่เข้าถึงง่าย และมีองค์ประกอบที่สนับสนุนการประกอบกิจการ จะเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ดี แต่กลับกันใน
มุมของกลุ่มผู้ใช้งานพ้ืนที่สาธารณะในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ กลับมองว่าพ้ืนที่สาธารณะที่ดี ต้องเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือ
ให้การด าเนินกิจกรรมนั้นราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอย่างกิจกรรมการค้ามาส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ซึ่งจาก
มุมมองของพ้ืนที่สาธารณะของทั้งสองกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการใช้พ้ืนที่ที่ต่างกัน ปัญหานี้ยังคง
เป็นข้อขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่อง และยังต้องการทางออกที่ชัดเจนในบริบทประเทศไทย (ทัตพล วงศ์สามัคคี, 
2562)  

อย่างไรก็ตามพ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) ควรเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีสิทธิในการใช้
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน มีการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายอย่างสมดุลกัน ต้องเอ้ือให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้และตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้ แต่จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครถูกก าหนดให้กลุ่มผู้สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะ
กลุ่ม แต่ในขณะที่บางกลุ่มกลับถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการศึกษามีวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 

2562 ช่วงเวลา 08.30 ถึง 22.00 น. โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลใน 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล 2) สถานการณ์ปัญหาจากผลกระทบของนโยบาย และการใช้พ้ืนสาธารณะในเมือง 3) ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า (Supplier)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลได้จากการเลือกแบบเจาะจง (criterionbased selection) กับ
กลุ่มผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า ใน  2 พ้ืนที่  ได้แก่ พ้ืนที่ซอยคอนแวนต์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และพ้ืนที่ซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน   
ที่มีความยินดีให้ข้อมูลกับผู้วิจัยผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Nonparticipative Obsevation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินการ
ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลโดยการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา น ามาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือแยกแยะตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Data Triangulation) 
 

ผลการวิจัย 
พื้นที่ตลาดซอยคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย พ้ืนที่ตลาดซอยคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนทั้งหมด 59 ร้านค้า เป็นผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประเภทอาหารปรุง ณ จุดขาย มีที่นั่ง และไม่มีที่นั่ง 
อาหารประเภทปรุงส าเร็จมีที่นั่ง และไม่มีที่นั่ง เครื่องดื่ม อาหารทานเล่น  

พ้ืนที่สาธารณะในเมืองทางเศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่ศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า 
1. การใช้พื้นท่ีสาธารณะ กล่าวคือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยแต่ละร้านมีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการ

พ้ืนที่เพ่ือให้ผู้ค้าด้วยกันเองสามารถเข้าถึงและเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่ง
ช่วงเวลาการค้าขายออกเป็น 4 ช่วงเวลา  ได้แก่     

1. ช่วงเวลา 07.00 น. ไปจนถึง เวลา 09.00 น มีร้านค้าจ านวน 15 ร้าน  
2. ช่วงเวลา 10.00 น. ไปจนถึง เวลา 14.00 น. มีร้านค้าจ านวน 10 ร้าน  
3. ช่วงเวลา 15.00 น. ไปจนถึง เวลา 23.00 น. มีร้านค้าจ านวน 29 ร้าน   
4. ช่วงเวลา 20.00 น. ไปจนถึง เวลา 03.00 น. มีร้านค้าจ านวน  5 ร้าน 
ในขณะเดียวกันได้มีการก าหนดพ้ืนที่การวางแผงค้าขาย เพ่ือเว้นช่องทางเดินส าหรับผู้เดินทางเท้าให้

สะดวก  
2. การจ้างแรงงานนอกระบบ กล่าวคือ ร้านค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะมีจ้างแรงงานทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติอย่างน้อยร้านค้าละ 1 คน โดยลูกจ้างชาวต่างชาติจะเป็นชาวเมียนมาร์ (พม่า) และชาวเวียดนาม 
ทั้งนี้แรงงานเหล่านี้จะพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนซอยพิพัฒน์ ใกล้กับพ้ืนที่ตลาด ลูกจ้างแต่ละร้านจะท างานกับ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ลักษณะการจ้างงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างจะมีความ
ผูกพันเหมือนคนในครอบครัว 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า สะท้อนให้เห็นว่า  
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ผู้ซื้อ (buyer) สะท้อนให้เห็นว่า หาบเร่แผงลอยมีส่วนท าให้พ้ืนที่เมืองสกปรก กีดขวางการสัญจรทาง
เท้า และถนน รวมทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไม่ได้เสียภาษีให้กับภาครัฐ ท าให้มองว่าไม่เป็นธรรมต่อการด าเนินการ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เสียภาษีให้รัฐเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็เป็นเสน่ห์ตามวิถีชีวิตคน
ไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างความปลอดภัยยามกลางคืน และการซื้อขายยังสามารถต่อรอง
ราคากับผู้ขายได้ และเป็นช่องทางเลือกในการบริโภคของผู้ซื้อได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าซื้อจากห้างสรรพสินค้า
หรือร้านสะดวกซ้ือ  

“การซื้ออาหารจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยช่วยในเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอาหาร
ในแต่ละวันได้ ถึงแม้ว่าจะมีก าลังซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อได้ 
แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อยากพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า อยากต่อรองราคาสินค้า” 

 
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (Hawker Vendor) สะท้อนให้เห็นว่า การที่รัฐบาลออกนโยบายจัดระเบียบหาบ

เร่แผงลอย ค่อนข้างเห็นด้วยกับการจัดระเบียบร้านค้า แต่ก่อนการจัดระเบียบนั้น ควรหาข้อตกลงและ
กฎระเบียบร่วมกันระหว่างผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การยกเลิกไม่ให้
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยขายสินค้าได้นั้นไม่ใช่แต่จะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าเพียงอย่างเดียว แต่กลับ
ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงบุตร การศึกษา การดูแลครอบครัว รวมถึงแรงงานรับจ้างด้วยเช่นกันเนื่องจากท าให้
พวกเขาขาดรายได้ที่จะน าไปหล่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐได้มีการจัดพ้ืนที่ตลาด
ใหม่เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายเข้าไปขายนั้น แต่ไม่สามารถท าการค้าได้เนื่องจากมีผู้ซื้อจ านวนน้อยมาก ขายก็
ไม่ได้ก าไร  

“เห็นด้วยที่รัฐเข้ามาจัดระเบียบร้านค้า แต่การจะจัดนั้นก็ต้องเข้ามาพูดคุยตกลงกัน
ก่อน เงินค่าปรับที่รัฐเก็บจากพ่อค้าแม่ค้าไปในแต่ละเดือนก็มีจ านวนไม่น้อย น่าจะ
น าไปสร้างประโยชน์ในอีกหลายด้าน จริงๆ เราไม่ต้องการอะไรจากรัฐมากหรอกแค่
มีพ้ืนที่ให้เราท ามาหากินให้พออยู่พอใช้” 
 

ผู้ขายสินค้า (Supplier) สะท้อนให้เห็นว่า การซื้อขายสินค้าวัตถุดิบกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สามารถ
ช่วยกระจายวัตถุดิบขั้นตอนของร้านได้ กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน แต่การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตาม
มาตรการคืนทางเท้าให้ประชาชนของกรุงเทพมหานคร ท าให้รายได้ลดลงเนื่องจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยรายบาง
เลิกกิจการแล้วเดินทางกลับบ้านเดิน และเพ่ือให้กิจการอยู่ก็เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานกับแรงงานภายในร้าน 
เช่น จากเดิมค่าจ้างแรงงานจะจ่ายเป็นรายเดือน ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายค่าจ้างเป็นรายได้แทน 

 
“การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยอาจดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบแต่จะเห็นได้จาก
การสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ลดลง” 

 
พื้นที่ซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย พ้ืนที่ซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนร้านค้าทั้งหมด 54 ร้าน เป็นตลาดชุมชนประเภทอาหาร กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนภายในชุมชน 
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และผู้พักอาศัยภายในคอนโดใกล้เคียงกับพ้ืนที่ตลาดสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก และเปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ไปจนถึง 22.00 น 

พ้ืนที่สาธารณะในเมืองทางเศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่ศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า 
1. การใช้พ้ืนที่สาธารณะ กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนด

กฎเกณฑ์ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ และท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเช่นการท าความสะอาดตลาดทุก
วันจันทร์ การแบ่งแยกขยะในพ้ืนที่ตลาด ทั้งนี้พ้ืนที่การตั้งร้านค้าจะไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนร้านค้าระหว่าง
ผู้ค้าหาลเร่แผงลอยด้วยกัน 

 
“ถึงแม้เราจะเสียค่าปรับในฐานะที่ละเมิดกฎหมายมาตั้งแผงลอยค้าขายสินค้าบน
พ้ืนที่สาธารณะ แต่เราก็ได้ท าประโยชน์ให้กลับพื้นที่ด้วยเช่นกัน” 

  
2. การค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่ตลาดซอยอ่อนนุช 70/1 มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

กล่าวคือ แรงงานในพ้ืนที่จะเป็นคนในครอบครัว หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกัน มีการให้ความ
ช่วยเหลือ และพ่ึงพากันและกัน เช่น ในบางกรณี หากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยขาดสินค้าหรือวัตถุดิบบางอย่างก็
สามารถยืมหรือขอซื้อได้จากร้านใกล้เคียง   

 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า สะท้อนให้เห็นว่า  
ผู้ซื้อ (buyer) สะท้อนให้เห็นว่า การซื้อสินค้าจากหาบเร่แผงลอยกับการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ

หรือห้างสรรพสินค้า มีความแตกต่างกันกันอยู่บ้าง แต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีของร้านหาบเร่แผงลอย 
ท าให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ค้า สามารถจะซื้อสินค้าได้ในราคที่ถูกกว่า สามารถต่อรองราคาได้ ในขณะที่ข้อเสียก็
สะท้อนให้เห็นว่าร้านค้าหาบเร่แผงลอยนั้นกีดขวางทางสัญจร ท าให้บ้านเมืองสกปรก สินค้าบางประเภทที่ไม่ใช่
อาหารมีการละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐ ส่วนห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อสินค้าจะมี
คุณภาพมากกว่า แต่ราคาจะแพงกว่าร้านค้าหาบเร่แผงลอย 

 
“ทุกๆเย็นก่อนเข้าบ้านจะต้องแวะซื้ออาหารจากตลาดนี้ เพราะว่ามีอาหาร  
หลากหลายให้เราเลือกซื้อ รสชาติอร่อยถูกปาก และราคาไม่แพงเหมาะกับ
พนักงานเงินเดือนขั้นต่ าดี ” 
 

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (Hawker Vendor) สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้า
เป็นคนในชุมชน ทั้งเป็นผู้สูงอายุ และยึดอาชีพหาบเร่แผงลอยตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นสามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับ
คนในชุมชน อย่างไรก็ตามการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าหาบเร่แผง
ลอยในแต่ละพ้ืนที ่ไม่ควรรับฟังแต่ผู้ร้องเรียนว่าไม่มีทางเดิน หรือท าให้รถติดเพียงด้านเดียว แต่ควรรับฟังความ
คิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า เพ่ือหาข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย และเป็นการลดภาระการท างานของรัฐ 
พ้ืนที่อ่ืนๆในกรุงเทพที่โดยยกเลิกขายแล้วไปตั้งร้านขายตามที่รัฐจัดหาให้นั้น สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาขายที่
เดิม ฝ่าฝืนกฎระเบียบเหมือนเดิม สาเหตุมาจากการที่รัฐจัดหาพ้ืนที่ให้มีความสะดวกสบาย พ้ืนที่กว้างขวาง 
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สะอาด แต่ไม่มีลูกค้า พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่สามารถขายสินค้าได้ ไปตั้งร้านขายก็มีแต่ขาดทุนทุกวัน แต่ในทาง
กลับกันค่าใช้จ่าย ต้นทุนการขายสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายการศึกษา ค่าเลี้ยงดูลูก ค่าอาหาร ค่าที่พัก
อาศัย ก็ต้องใช้จ่ายทุกวัน จึงท าให้พ่อค้าแม่ค้าต้องฝ่าฝืนกฎระเบียบอยู่ซ้ าๆ  

 
“พ่อค้าแม่ค้าพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ขอเพียงให้ภาครัฐยอมให้พ้ืนที่ในการ
ท ามาหากินกับพวกเรา ยอมจ่ายภาษีตามที่รัฐก าหนด เราไม่ได้อยากเป็นภาระของ
รัฐ เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพียงแต่อย่ายกเลิกอาชีพของพวกเรา 

 
ผู้ขายสินค้า (Supplier)  สะท้อนให้เห็นว่า ระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่างอยู่ในฐานะ

พ่ึงพาซึ่งกันและกัน เมื่อไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากปัจจุบันมองว่าเศรษฐกิจอยู่ใน
ภาวะการแข่งขันสูง การมีลกูค้าประจ าอย่างน้อยก็ท าให้รู้ว่าสินค้าของทางร้านยังสามารถขายได้อยู่ ยังมีรายได้
เข้าร้านทุกวัน  

“ปัจจุบันเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว คนใช้จ่ายน้อยลง ถ้าไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
มาสั่งซื้อสินค้า อย่างไรรายรับของทางร้านก็ต้องลดลง” 
 

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจระหว่างผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้า ของทั้ง 2 พ้ืนที่ คือ 1.พ้ืนที่ซอยคอนแวนต์ ย่าน
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ซอยอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานครนั้น 
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากกล่าวคือ พ้ืนที่ตลาดย่านสีลม ตั้งอยู่ย่านพ้ืนที่เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
พ้ืนที่นี้จึงมีกลุ่มผู้ซื้อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนซอยพิพัฒน์ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ผู้มีรายได้ต่ า ส่งผลให้มีผู้ค้า
หาบเร่แผงลอยจ านวนมากไม่สามารถท าการค้าได้พร้อมกันทุกร้านเนื่องจากพ้ืนที่การใช้สอยไม่เพียงพอ จึง
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการแบ่งปันในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนสาธารณะ จนเป็นสาเหตุ
อย่างหนึ่งท าให้พ้ืนที่นี้สามารถท าการค้าขายได้ตั้งแต่ 06.00 น.ไปจนถึง 03.00 น ทั้งนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของผู้ซื้อ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขายสินค้าจึงมีความเสียหายต่อเศรษฐกิจฐานราก การเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย 
การถูกริร่อนสิทธิในฐานะพลเมืองคนไทยที่ควรจะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และในขณะเดียวกันพ้ืนที่ตลาด
ย่านอ่อนนุช 70/1 เป็นพ้ืนที่ตลาดเชิงชุมชน กลุ่มผู้ซื้อจึงมีความหลากหลายน้อยกว่าพ้ืนที่ตลาดย่านสีมลม 
เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่จึงท าการค้าขายได้ดีเพียงช่วงเวลา 
15.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. แต่ด้วยความเป็นพ้ืนที่ของชุมชนจึงท าให้การจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ใน
สถานะทรัพยากรร่วมท าให้สามารถท าข้อตกลงร่วมกันในการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่กันและกันได้ง่าย ทั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังตาราง 
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ผลการวิจัย พ้ืนที่ตลาดซอยคอนแวนต์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ตลาดซอยอ่อนนุช70/1 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

สถานการณ์ปัญหาจากผลกระทบ
ของนโยบาย 

-ปรับเปลีย่นระยะเวลาการคา้ขาย 
-ก าหนดพื้นที่ในการตั้งร้าน 
-ผู้ซื้อมีจ านวนลดน้อยลง  

-เกิดการต่อรองกับภาครัฐ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลงจากภาครัฐ 
-ผู้ค้าใช้เงินทุนของตนเองในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ลักษณะของพ้ืนที ่

พื้นที่ตลาดเชิงเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว กลุ่มผู้ซื้อท่ีหลากหลาย เช่น 
พนักงานออฟฟิศ นักเรียนนักศึกษา 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนซอยพิพัฒน์ 
และเปดิให้บริการตั้งแต่ 06.00 น.ไปจนถึง 
03.00 น 

พื้นที่ตลาดเชิงชุมชน กลุ่มผู้ซื้อ ส่วนใหญ่เป็น
คนภายในชุมชน และผู้ที่อาศัยอยูใ่นคอนโด
ใกล้เคียง  เปิดให้บริการตั้งแตเ่วลา 15.00 น. 
ไปจนถึง 22.00 น. 

การใช้พ้ืนที่สาธารณะในเมือง 

- มีการเกิดการหมุนเวยีนพื้นที่การค้าให้
กันและกัน เพ่ือให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วย
กันเองสามารถเข้าถึงและเข้าใช้พืน้ท่ี
สาธารณะร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 
-มีการจ้างแรงงานนอกระบบ กล่าวคือ 
ร้านค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะมีจ้าง
แรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่าง
น้อยร้านค้าละ 1 คน  

-มีการรวมกลุ่มของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนท่ี 
เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้พื้นที่สาธารณะ
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างเท่า
เทียมกัน 
-ลักษณะเป็นเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
กล่าวคือ แรงงานในพ้ืนท่ีจะเป็นคนใน
ครอบครัว หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือ
ญาติกัน มีการให้ความช่วยเหลือ และพึ่งพา
กันและกัน 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ผู้ซื้อ 
เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มรีายได้ขั้นต่ า 

ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปซื้ออาหารจาก
พื้นที่อ่ืน และมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน  

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 

-ควรรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า 
เพื่อหาข้อตกลงท่ีจะสามารถอยู่ไดท้ั้งสอง
ฝ่าย และเป็นการลดภาระการท างานของ
รัฐ พ้ืนท่ีอื่นๆ 
- มีการกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อน ามาใช้ใน
ครอบครัวและเป็นคา่การศึกษาลกู 
 

-ท าให้พวกเขาขาดรายได้ที่จะน าไปหล่อเลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐ
ได้มีการจัดพื้นท่ีตลาดใหม่เพื่อใหพ้่อค้าแม่ค้า
ย้ายเข้าไปขายแล้วนั้น กไ็ม่สามารถค้าขายได้
เนื่องจากมีผู้ซื้อจ านวนน้อยมาก และขายทุน 

ผู้ขายสินค้า 

-ท าให้รายไดล้ดลงเนื่องจากผู้คา้หาบเร่
แผงลอยรายบางเลิกกจิการแล้วเดนิทาง
กลับบ้านเดมิ 
-เปลี่ยนรูปแบบการให้ค่าจ้างแก่ลกูจ้าง
ภายในร้าน 

ระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอยต่าง
อยู่ในฐานะพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมือ่ไม่มฝี่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ก็ไมส่ามารถอยู่รอดได ้
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อภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาให้พ้ืนที่ทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นี้ได้

อย่างเท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายสามารถหาผลประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะแห่งนี้ได้เท่าๆ กัน มิใช่เป็นเพียงพ้ืนที่ที่
ตอบสนองกลุ่มคนใดคนหนึ่งในสังคม พ้ืนที่สาธารณะเปรียบเป็นกลุ่มสินค้าสาธารณะที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
ภาครัฐ ไม่สามารถกีดกันการใช้งาน และไม่จ าเป็นต้องแข่งขันเพ่ือการบริโภค แต่ควรมีการจัดการร่วมเพ่ือท า
ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามผลกระทบของมาตรการคืนทางเท้าให้ประชาชนได้ผ่านนโยบายการ
จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนั้น มิใช่สร้างความเสียหายให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย แต่รวมถึงระบบเศรษฐกิจฐาน
รากกล่าวคือ ความสัมพันธ์ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแล้ว ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยยังมี
ส าคัญในฐานะนายจ้าง ที่เป็นแหล่งรายได้ของผู้ถูกว่าจ้าง เช่น ลูกจ้างแรงงานในร้าน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง      
คนรับจ้างเข็นรถเข็น ผู้ขายสินค้า  (Supplier) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาของ Women in  
Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาด้านการจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอย ได้จัดท าแบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการซื้ออาหารข้างทางของผู้บริโภค ประมาณ  500 คน 
ในกรุงเทพฯ ทั้งพ้ืนที่ในเมืองและชานเมือง รวมถึงส ารวจความแตกต่างของราคาอาหารเมนูเดียวกันจากร้าน
ข้างทาง โดยเปรียบเทียบกับร้านอาหารตามห้องแถว หรือในฟู้ดคอร์ตในบริเวณเดียวกันที่มีราคาถูกที่สุดถึง 
140 เมนู ท าให้พบว่าถ้าไม่มีหาบเร่แผงลอยขายอาหารริมทาง ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเดือนละ 357 บาท  
นอกจากนั้น ผู้ท าแบบสอบถามยังบอกว่าได้เลือกซื้ออาหารจากหาบเร่แผงลอยเฉลี่ย 9.58 มื้อ/สัปดาห์ โดย
กลุ่มท่ีซื้ออาหารจาก  หาบเร่แผงลอยบ่อยที่สุด คือ กลุ่มที่มีรายได้ 20,000-30,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มที่ซื้อ
บ่อยรองลงมาก็ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาผลกระทบของมาตรการคืนทางเท้าให้ประชาชนต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 
1. หน่วยงานภาครัฐควรศึกษาบริบทความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ในฐานะผู้บริโภค  

ท าความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ตามช่วงเวลา และวิเคราะห์คุณลักษณะของพ้ืนที่ว่าเป็นย่านสถานที่ท่องเที่ยว
หรือย่านที่อยู่อาศัย เพ่ือให้การออกแบบและพัฒนาเมืองมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของเมืองที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน ผู้ใช้ทางเท้า ผู้บริโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่  

2. หน่วยงานภาครัฐควรมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารายย่อย เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และรองรับความต้องการของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและความจ าเป็นของผู้ค้ารายย่อยในแต่ละพ้ืนที่และช่วงเวลา  

3. ควรมีเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ซื้อผู้ขาย ผู้อยู่อาศัย ธุรกิจภายในชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบเมือง ย่าน หรือชุมชนของตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของชุมชน 

4. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงบทบาทหรือปัจจัยในการเชื่อมโยงสินค้าวัตถุดิบระหว่างตลาด 
รวมถึงต้นทุนและประโยชน์จากการค้าหาบเร่แผงลอย 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพ้ืนที่ย่านสีลม พ้ืนที่ย่านอ่อนนุช 70/1 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา

แรงงานและอาชีพ เครือข่ายแผงลอยไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วนช่วยให้ในการเข้าถึงพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และพ่ีนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คอยสนับสนุนและให้ค าแนะน า 
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