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คํานํา 
 

ด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ได้จัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
พัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง สค. 102  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคม 
ที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง”  และการนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ได้นําเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ ทักษะเพื่อนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือเน้นยํ้าความสําคัญของคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  
(เด็กและเยาวชน ผู้กระทําผิด คนพิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ) การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(การบริหาร มาตรฐาน และการพัฒนาวิชาชีพ ฯลฯ) และการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุม และนําไปสู่ 
การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

ทั้งน้ี การสัมมนาในภาคเช้าเป็นการนําเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ใน 6 สาขา โดยคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการสัมมนาในภาคบ่าย มีผลงานวิชาการที่ผ่าน 
การคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นําเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนา
ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560 ฉบับน้ี จํานวน 21 เรื่อง ซึ่งจะถูกนําเสนอใน 4 ห้องย่อย ได้แก่ 
ห้องย่อยที่ 1 สร้างเมืองน่าอยู่ สู่ความย่ังยืน ห้องย่อยที่ 2 พลังชุมชน สร้างสังคมเป็นธรรม ห้องย่อยที่ 3 เสริมพลัง 
สร้างคุณค่า พัฒนาสังคม และ ห้องย่อยที่ 4 สังคมท่ัวถึง สร้างความเท่าเทียม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาในคร้ังน้ี จะนําประโยชน์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สังคมมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม) 
        คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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 กระบวนการชุมชนในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นย่านถนนนครนอก นครใน  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา กรณีศึกษา: ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

156

  ดลยา โรจนะหัสดิน 

 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

168

  พรชัย ทรัพย์ทวีวศิน 
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ห้องย่อยที่ 3 เสริมพลัง สร้างคุณค่า พัฒนาสังคม  

 การเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 188

  ธีระนิตย์ อุ่นหล้า 

 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผูกพัน
ในงาน โดยมีเชาวน์อารมณ์ เป็นตัวแปรกํากับ 

192

  ชุลีกาญจน์ กัลยาพิเชฏฐ์ 

 การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก 200

  อภิวัฒน์ แก่นจําปา 

 คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว 210

  จันทิมา ศรีเพ็ชร 

 ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

223

  ภัทรฐานิษฐ ์ประสิทธิชัย 

 ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกที่ 3 236

  รัตติยา ครุธา 

 
ห้องย่อยที่ 4 สังคมทั่วถึง สร้างความเท่าเทียม 

 

 ความคิดเห็นต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ 248

  มัธณา ตอมพุดซา 

 การพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

259

  อนุตตรา อนุเรือง 

 การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
ในการดูแลคนพิการในชุมชน จังหวัดสระบุรี 

270

  จีรยดา ธรรมบุษดี 
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 แนวทางพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร 284

  วรษา เจริญทวีโชค 

 แนวทางพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย   294

  วรารัตน์ แสงดํา 

 
ภาคผนวก  

ก สรุปผลการประเมินสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 

  307

ข คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดงานสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์      
และพัฒนาชุมชนระดับัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560  

  312
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 กําหนดการ  

สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ  
ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560  

“ไมทิ้งใครไวขางหลัง สรางสังคมที่เปนธรรมและเขมแข็ง” 

วันเสารท์ี่ 21 กรกฎาคม 2561  
ณ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

************************** 
8.30-9.00 น.    ลงทะเบียนช่วงเข้า 
9.00-9.30 น.   พิธีเปิดการสัมมนา  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
         คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
      กล่าวรายงาน   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
         รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชน 
9.30-10.00 น.   นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี (ระดับปริญญาโท)  

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง “กระบวนการทํางานของมลทินประทับของผูปวยจิตเวชหลังจําหนาย ผูดูแลและบุคคลแวดลอมในชุมชนจังหวัดเชียงใหม” 

        โดย นายชัยพร อุโฆษจันทร์     
        อาจารย์สาขาสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก 

10.00-12.00 น.      เสวนา  “ทิศทางงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย” 
 สาขาการพัฒนาชุมชน                              โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 
  สาขาการบริหารงานยุติธรรม           โดย  อาจารย์ เสาวธาร โพธ์ิกลัด 
  สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ โดย  อาจารย์ ปรียานุช โชคธนวณิชย์  
  สาขาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล 
  สาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ       โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
  สาขาสวัสดิการผู้สูงอายุ        โดย  รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ 
 ผู้ดําเนินรายการ  ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม 

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น.      ลงทะเบียนช่วงบ่าย (ตาม 4 ห้องย่อย) 
13.30-16.30 น.      การนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  
      ห้องย่อยท่ี 1  สค.202 หัวข้อเรื่อง “สร้างเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” 
        ห้องย่อยท่ี 2  สค.205 หัวข้อเรื่อง “พลังชุมชน สร้างสังคมเป็นธรรม” 

    ห้องย่อยท่ี 3  สค.206 หัวข้อเรื่อง “เสริมพลัง สร้างคุณค่า พัฒนาสังคม” 
    ห้องย่อยท่ี 4  สค.207 หัวข้อเรื่อง “สังคมท่ัวถึง สร้างความเท่าเทียม” 

16.30-17.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงานวิชาการ 
 

************************************** 
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กําหนดการ 
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ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560  
“ไมทิ้งใครไวขางหลัง สรางสังคมที่เปนธรรมและเขมแข็ง” 
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********************** 
   

ห้องย่อยท่ี 1 : สรา้งเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน                                          (ห้อง สค.202) 
ผู้ดําเนนิการอภิปรายและใหข้้อเสนอแนะ  

1. ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์  
2. อาจารย์ ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร 

เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง  
1. นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ 

 
ลําดับ เวลา ชื่อบทความ ชื่อผู้นาํเสนอ 

1 13.30-14.00 น. ชุมชนเมืองแห่งโลกศตวรรษที่ 21 สุนิสา  คําพาลอย 
2 14.00-14.30 น. 

 
แนวทางการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ 

ดร.กาญจนา  รอดแก้ว 
 

3 14.30-15.00 น. 
 
 

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

พิตะวัน  วีระเสถียร 
 
 

4 15.00-15.30 น. 
 

บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครกับการเสรมิสร้าง 
พลังชุมชน 

ต่วนรุสดี  จะนือรง 
 

5 15.30-16.00 น. 
 

การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย:  
มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน 

ธนา  ภมรานนท์ 
 

16.00-16.30 น.                พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นําเสนอผลงาน 
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********************** 
   

ห้องย่อยท่ี 2 : พลังชุมชน สร้างสังคมเป็นธรรม                                          (ห้อง สค.205) 
ผู้ดําเนนิการอภิปรายและใหข้้อเสนอแนะ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล 

เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง  
1. นางสาวสุธิมา  วุฒิการ  
2. นางสาววิภาวี  โพธ์ิทอง 

 
ลําดับ เวลา ชื่อบทความ ชื่อผู้นาํเสนอ 

1 13.30-14.00 น. 
 
 

บทบาทภาวะผู้นําชุมชนและผู้นําทางจิตวิญญาณในการฟ้ืนฟู
และพัฒนาตลาดชุมชน ด้วยพลัง "บวร" กรณีศึกษากาดวิถี
ชุมชนคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

อดิสร  กิจประเสริฐ 
 
 

2 14.00-14.30 น. 
 
 

2. กระบวนการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษากลุม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

กฤษฎา  ศุภกิจไพศาล 
 
 

3 14.30-15.00 น. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ชูเกียรติ  คล้ายสุบรรณ 
4 15.00-15.30 น. 

 
 

กระบวนการชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
ย่านถนนนครนอก นครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา    
กรณีศึกษา: ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

ดลยา  โรจนะหัสดิน 
 
 

5 15.30-16.00 น. 
 
 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

พรชัย  ทรัพย์ทวีวศิน 
 
 

16.00-16.30 น.             พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นาํเสนอผลงาน 
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ณ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

********************** 
 
ห้องย่อยท่ี 3 : เสริมพลัง สร้างคุณค่า พัฒนาสังคม                                        (ห้อง สค. 206) 
ผู้ดําเนนิการอภิปรายและใหข้้อเสนอแนะ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ ศรีมีชัย  
2. อาจารย์ ดร.นราเขต  ย้ิมสุข 

เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง  
1. นางสุนันทา  สาระบุตร   
2. นางสาวจุฬารัฏ  เมืองโคตร 

 
ลําดับ เวลา ชื่อบทความ ชื่อผู้นาํเสนอ 

1 13.30-14.00 น. การเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็ง 
เม็ดเลือดขาว 

ธีระนิตย์ อุ่นหล้า 

2 14.00-14.30 น. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจใน
งานเชิงจิตวิทยา เชาวน์อารมณ์ และความผกูพันในงาน       
โดยมีเชาวน์อารมณ์เป็นตัวแปรกํากับ

ชุลีกาญจน์ กัลยาพิเชฏฐ์ 
 
 

3 14.30-15.00 น. การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก

อภิวัฒน์ แก่นจําปา 

4 15.00-15.30 น. 4. คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์  
บ้านพักเด็กและครอบครัว

จันทิมา ศรีเพ็ชร 

5 15.30-16.00 น. ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ภัทรฐานิษฐ ์ประสิทธิชัย 
 
 

6. 16.00-16.30 น. ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อ 
สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกที่ 3

รัตติยา ครุธา 
 

16.30-17.00 น.           พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผูน้ําเสนอผลงาน 
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กําหนดการ 
สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ  

ครั้งที่ 7 ประจําปีการศึกษา 2560  
“ไมทิ้งใครไวขางหลัง สรางสังคมที่เปนธรรมและเขมแข็ง” 

วันเสารท์ี่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

********************** 
 
ห้องย่อยท่ี 4 : สังคมท่ัวถึง สร้างความเท่าเทียม                                          (ห้อง สค. 207) 
ผู้ดําเนนิการอภิปราย  

1. รองศาสตราจารย์เล็ก  สมบัติ  
2. อาจารย์ธัญลักษณ์  รุ้งแสงจนัทร์ 

เจ้าหน้าทีป่ระจําห้อง  
1. นายณัฐพล  จนัทร์เหล็ก  
2. นางสุวรรณา  บรรดิสถ ์

 
ลําดับ เวลา ชื่อบทความ ชื่อผู้นาํเสนอ 

1 13.30-14.00 น. ความคิดเห็นต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ มัธณา  ตอมพุดซา 
2 14.00-14.30 น. การพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีสมาชิก 

ชมรมผู้สูงอายุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
อนุตตรา  อนุเรือง 

3 14.30-15.00 น. การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแลคนพิการในชุมชน 
จังหวัดสระบุรี 

จีรยดา  ธรรมบุษดี 
 
 

4 15.00-15.30 น. แนวทางพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 
กรุงเทพมหานคร 

วรษา  เจริญทวีโชค 

5 15.30-16.00 น. แนวทางพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม 
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

วรารัตน์  แสงดํา 

16.00-16.30 น.          พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผูน้าํเสนอผลงาน 
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การสังเคราะหง์านวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน 
Synthesis of Research on Community Development  

 
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง* 

Kamontip Chamkajang* 
 

บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

และวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของมหาบัณฑิตด้านพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงเผยแพร่ 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 และเพ่ือใช้ผลการสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ และทิศทางการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงจากการสํารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะงานวิจัยท่ีส่งมาเพ่ือรับผลการประเมินประกันคุณภาพของภาควิชาการ
พัฒนาชุมชนได้งานวิจัยมาท้ังสิ้น 85 เร่ือง เป็นงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชนจํานวน 25 เล่ม (ร้อยละ 29.41) 
วิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตจํานวน 22 เล่ม (ร้อยละ25.88) และสารนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาพัฒนา
ชุมชนมหาบัณฑิตจํานวน 38 เล่ม (ร้อยละ 44.71) โดยวิธีการวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 81.18) และเป็นงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research-PAR) (ร้อยละ 37.65) 

ผลการศึกษาพบว่างานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนในช่วงปี 2551-2555 มีงานวิจัยอยู่ 5 ด้านเรียงตามลําดับได้ดังนี้  
1) งานวิจัยด้านการจัดการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีการทําวิจัยมากท่ีสุดสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ การจัดการงานพัฒนาชุมชน การจัดการ
สวัสดิการชุมชน และการจัดการพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ร้อยละ 38.83  2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการและ
เคร่ืองมือการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 27.06  3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 18.82)  4) งานวิจัยเชิงข้อเสนอและ
ผลักดันทางนโยบายเพ่ือนําสู่การสร้างนโยบาย ร้อยละ 11.76 5) งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานพัฒนาชุมชนของคณาจารย์
ในภาควิชาการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 3.53 และแม้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่ยืนยันบนหลักคิดของการพัฒนาชุมชนและมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาของประเทศในขณะนั้น แต่ยังไม่สามารถสร้างงานวิจัยท่ีกําหนดหรือชี้ทิศทางการพัฒนาชุมชนได้ ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรมีงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนมากข้ึน 2) งานวิจัยในอนาคตด้านการพัฒนาชุมชนต้องเป็น
การวิจัยแบบสหศาสตร์มากย่ิงข้ึน (Interdisciplinary) 3) งานวิจัยเพ่ือสร้างเคร่ืองมือในงานพัฒนาชุมชนและวิธีงานใหม่ๆในการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นสิ่งสําคัญและสร้างความเป็นตัวตนของการพัฒนาชุมชน 4) ส่งเสริมงานวิจัยเปรียบเทียบมากข้ึน ท้ังการ
เปรียบเทียบงานพัฒนาของไทยและต่างประเทศ หรือ การเปรียบเทียบระหว่างชุมชน เป็นต้น 5) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของ
นักศึกษาให้เข้มข้นมากข้ึน โดยเฉพาะการค้นคว้าและการอ้างอิงท่ีควรมีให้ครอบคลุมและมากเพียงพอ โดยเฉพาะการค้นคว้าจาก
เอกสารต่างประเทศและการค้นคว้าจากแหล่งท่ีมาท่ีแท้จริง  
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย ,องค์ความรู้ด้านพัฒนาชุมชน, การจัดการพัฒนาชมุชน 
 

ABSTRACT 
The objective of the synthesis of community development researches is firstly to synthesize the research 

work of the Department of Community Development faculty professors as well as master’s theses on Community 
Development at Thammasat University during B.E. 2551-2555. Secondly, the aim is to apply the synthesis findings 
into building Community Development knowledge and setting teaching and learning directions in accordance with 
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the current situation.  From the review of relevant researches submitted to Department of Community 
Development for quality assessment and assurance, a total of 85 researches were selected, included 25 professor’s 
researches ( 29. 41% ) , 22 dissertations ( 25. 88% )  and independent studies ( 44. 71% ) .  Most of researches were 
qualitative approaches (81.18%) and 37.65% used Participatory action research (PAR method)  

The results show that the research on community development focus on 5  main areas.  These are:  
( 1 )  Community development management is the area that most research focus on community welfare 
management and community development management in local administrative organizations ( 38. 83% )  ( 2) 
Community development process and tool (27.06%) (3) Community development concept (18.82%) (4) Researches 
that aim for making policy recommendation and policy advocacy ( 11. 76% )  ( 5)  New knowledge and concept 
building as well as new approach to community development.  ( 3. 53% )  Although most researches confirm the 
concept of community development and were consistent with the situation of the country at that time, but none 
of the researches aims to determine or provide a direction for community development in the future. As a result, 
it is recommended that community development researches in the future should focus more on:  ( 1)  Creating 
more knowledge about community development; (2) Interdisciplinary approach of the research; (3) Creating more 
community development tools and methods for specific region, along with creating community development 
identity; (4) Promoting more comparative research which could be either comparison of community development 
works with and between countries or comparison among communities; ( 5)  Promoting student researches to be 
more intense . The research and reference should be more comprehensive and sufficient, especially the research 
from international documents and from genuine sources. 
Keywords: Research Synthesis, Community Development knowledge, Community development management 
 
บทนํา 

คณะสังคมสงเคราะห์ได้มีโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ของทุกศาสตร์ท่ี
มีการเรียนการสอนในคณะท้ังด้านสังคมสงเคราะห์ท่ัวไป กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการแรงงาน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และ
พัฒนาชุมชน เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ท่ีผ่านมาจากการทํางานวิจัยของคณาจารย์และงานวิจัยของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต รวมท้ังเพ่ือทบทวนว่าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาเหล่านั้นในทุกสาขาวิชา ได้ตอบโจทย์การพัฒนางาน
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างไรบ้าง และองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถให้แนวทางต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศได้อย่างไรบ้าง เพ่ือจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาแนวทางการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป โดยการ
ดําเนินงานสังเคราะห์องค์ความรู้ของทุกสาขาวิชาเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยทําการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของคณาจารย์
และมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตระหว่างปี พ.ศ.2551-2555  

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเป็นชุดหนึ่งในการสังเคราะห์องค์ความรู้ของคณะสังคมสงเคราะห์ ท้ังนี้
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตเกิดข้ึนพร้อมกับการเกิดภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พศ 2537 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 5) เป็นหลักสตูร
ท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน รวมท้ังองค์กรภาคธุรกิจท่ีทํางานเก่ียวข้องกับชุมชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมได้อย่างบูรณาการ (รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7, น. 2) และนับแต่ก่อต้ังภาควิชาการพัฒนาชุมชนมา ได้มีการผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 20 ปี (นับ
จากปี 2537-2557) ได้สร้างผลผลิตด้านการพัฒนาชุมชนเป็นจํานวนมากท้ังงานวิจัยของคณาจารย์ งานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท ดังนั้นในการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนนี้จึงเป็นการพิจารณาว่า ผลผลิตงานด้านวิชาการของท้ัง
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คณาจารย์และมหาบัณฑิตของภาควิชาฯนั้นตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน นโยบายและแผนพัฒนาประเทศในด้านใด และยังขาดใน
ด้านใดบ้าง รวมท้ังองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถให้แนวทางต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินและสังคมอย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของมหาบัณฑิตด้านพัฒนา
ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงเผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 

2. เพ่ือเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน 
 

แนวคิดทฤษฎี  
ในงานสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนนี้ ได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎี 3 ส่วนคือ แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์

งานวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต เพ่ือนํามาสร้างกรอบความคิดและข้อเสนอแนะ โดย
การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นกระบวนวิจัยเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการนํางานวิจัยท่ีเคยศึกษาในประเด็นปัญหาเดียวกันมารวบรวม
เข้าด้วยกันและทําการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบแผน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีค้นพบใหม่หรือเกิดชุดความรู้ชุดใหม่ข้ึนมา การสังเคราะห์
งานวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพหรือคุณลักษณะ (Qualitative Synthesis) คือ การสังเคราะห์
เนื้อหาเฉพาะส่วนท่ีเป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัย และ (2) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือ  
การสังเคราะห์เนื้อหา อันประกอบด้วยลักษณะงานวิจัย รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย และผลงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าตัวเลข
หรือค่าสถิติท่ีปรากฏในงานวิจัยท้ังหลายเพ่ือหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์หรือ
การวิเคราะห์เชิงผสมผสานหรือการวิจัยงานวิจัย  

สําหรับการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนนี้ ได้ใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
กระบวนการวิจัย และข้อค้นพบจากงานวิจัยแต่ละเร่ือง แล้วนํามาอภิปรายวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้ในแต่ละเร่ือง แล้วจึงสรุปภาพรวม
เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางของการวิจัยในช่วงระหว่างปี 2551-2555  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร ในท่ีนี้หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ท้ัง 9 ท่านท่ีจัดส่งมายังภาค
วิชาการพัฒนาชุมชนเพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร และงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตระหว่างปี 2551-2555 ท่ีได้รับการอนุมัติปริญญาและจัดส่งมายังภาควิชาการพัฒนาชุมชน โดยท้ังงานวิจัย
ของคณาจารย์และงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีจํานวนท้ังสิ้น 85 เล่ม จําแนกได้ดังนี้  (1) รายงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการ
พัฒนาชุมชนท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 จํานวน 25 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 29.41  (2) วิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิตท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 จํานวน 22 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 25.88  (3) สารนิพนธ์
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 จํานวน 38 เล่ม คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 
44.71  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินตามข้ันตอนคือ (1) สํารวจรายชื่องานวิจัย ปี 2551-2555 (2) ดําเนินการรวบรวม
งานวิจัยจากแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสํารวจงานวิจัยทางการพัฒนาชุมชน การสังเคราะห์ ตารางสรุปงานวิจัย และ 
การสังเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล โดยแบบสํารวจงานวิจัยทางการพัฒนาชุมชนใช้รวบรวมข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลท่ัวไปของ
การวิจัย (2) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย และหน่วยงานสนับสนุน (3) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (4) ผลการศึกษาและข้อค้นพบ  
ส่วนตารางสรุปงานวิจัยใช้เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย และการใช้ประโยชน์ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการในลักษณะการสังเคราะห์เชิงพรรณนา บรรยาย
ลักษณะและผลลัพธ์ รวมท้ังตีความหมายจากเนื้อหาการวิจัย โดยสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์แล้วจําแนกออก
ตามประเด็นค้นพบ จัดทําเป็นตารางประกอบการบรรยาย และนําจัดระบบข้อมูลเพ่ืออภิปรายผลเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีท่ีได้
ทบทวน สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะต่อไป 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถจําแนกผลการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของคุณลักษณะของงานวิจัยท่ี
นํามาสังเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวิจัย และผลท่ีเกิดจากงานวิจัย มีดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ พบว่า  
1) งานวิจัยของคณาจารย์มีทุกปี แต่เผยแพร่มากท่ีสุดในปี 2554 จํานวนถึง 14 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 56 ของงานวิจัยท้ังหมด

ท่ีคณาจารย์ได้จัดทําในระหว่างปี 2551-2555 ท่ีมีจํานวนท้ังสิ้น 25 เล่ม ส่วนวิทยานิพนธ์นั้นมีการดําเนินการเผยแพร่มากสุดในปี 
2552 จํานวน 7 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 31.81 ของวิทยานิพนธ์ท้ังหมดท่ีทําการศึกษา 22 เล่ม และสารนิพนธ์มีการจัดทําและเผยแพร่
มากท่ีสุดในปี 2554 จํานวน 25 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 65.79 ของงานสารนิพนธ์ท้ังหมดจํานวน 38 เล่ม สําหรับสาเหตุท่ีงานวิจัยของ
มหาบัณฑิตมีมากในช่วงปี 2554 เพราะเป็นปีท่ีมีจํานวนผู้เรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีแนวโน้มท่ีจะปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตภาคปกติ ซ่ึงทําการเรียนการสอนในวันเวลาทําการ รวมท้ังการเรียนการสอนท่ีเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาชุมชน
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ อาทิตย์) ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีจํานวนผู้เรียนลดลง และมีนักศึกษาท่ีตกค้าง  
ทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไม่เสร็จจํานวนมากและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ภาควิชาการพัฒนาชุมชนจึงเร่งให้นักศึกษา
ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้จบการศึกษาได้ทันรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2) ภาพรวมของงานวิจัยของภาควิชาการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนชนบท ถึงร้อยละ 45.88 
รองลงมาคือ การวิจัยท่ีเน้นศึกษาแนวคิดการพัฒนา ร้อยละ 35.30 และงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเมือง ร้อยละ 18.88 โดยงานวิจัย
ของคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยด้านแนวคิดการพัฒนาเพ่ือสร้างและขยายองค์ความรู้ ร้อยละ 43.3 รองลงมาคืองานวิจัย 
การพัฒนาชุมชนชนบทร้อยละ 23.08 ส่วนงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชนในงานพัฒนาชุมชนเมืองมีเพียงร้อยละ 
18.75 เท่านั้น ส่วนงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 เป็นงานวิจัยการพัฒนาชุมชนชนบท มีเพียงร้อยละ 
20.0 ท่ีเป็นงานด้านแนวคิดการพัฒนา และร้อยละ 18.75 ท่ีทํางานวิจัยการพัฒนาชุมชนเมืองซ่ึงเท่ากับงานวิจัยของคณาจารย์ด้าน 
การพัฒนาชุมชนเมือง และสารนิพนธ์ของนักศึกษา พบว่า ร้อยละ 62.5 เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเมือง รองลงมาร้อยละ 
43.59 เป็นงานวิจัยการพัฒนาชุมชนชนบท รองลงมาร้อยละ 28.20 เป็นงานวิจัยด้านแนวคิดการพัฒนา ท้ังนี้เพราะการสร้างแนวคิด
และองค์ความรู้เป็นงานวิจัยท่ีคณาจารย์ให้ความสําคัญ ขณะท่ีนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์จะเน้นงานวิจัยการพัฒนาชุมชนชนบท และ
มักเลือกศึกษากรณีมากกว่าเพราะสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ลึกซ้ึง ส่วนงานสารนิพนธ์จะเน้นท่ีการพัฒนาชุมชนเมืองเพราะ
สามารถใช้เวลาในการศึกษาไม่มากเท่าการทําวิทยานิพนธ์ 

3) จํานวนหน้าของการวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ 88.24 เป็นงานวิจัยมากกว่า 100 หน้าข้ึนไปถึง 200 หน้า 
4) ประเด็นการวิจัยของงานวิจัยท้ัง 85 เล่มนั้น พบว่า มีความหลากหลายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน โดยร้อยละ 

31.76 เป็นงานวิจัยด้านสวัสดิการชุมชน ท้องถ่ิน ได้แก่ สวัสดิการชุมชน การจัดการเงินทุนชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ 
การจัดการดูแลผู้สูงอายุ รองลงมาร้อยละ 22.35 เป็นการวิจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ประเมินผลงานพัฒนา ประเมินผลแผนงาน 
ประเมินผลความพึงพอใจและสร้างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดการความรู้ร้อยละ 15.30 ด้านวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ โบราณคดี
ชุมชน วัฒนธรรมท้องถ่ิน วิถีชีวิตของชุมชน เป็นต้น ส่วนร้อยละ 12.94 เป็นงานวิจัยด้านการเมือง การปกครอง ได้แก่ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การจัดการท้องถ่ินท่ีดี การทุจริต คอรัปชั่น สิทธิมนุษยชน การเมือง การเลือกต้ัง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
สร้างความปรองดองในชาติ ธรรมาภิบาลในจังหวัด และร้อยละ 9.41 เป็นงานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานของชุมชน ซ่ึงใกล้เคียงกับงานวิจัยด้านนโยบาย แผนพัฒนาชุมชนท่ีมีเพียงร้อยละ 
8.24 โดยงานวิจัยของคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการและด้านสวัสดิการชุมชน วัฒนธรรม
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ชุมชน เป็นการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และกําหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบายมีเพียงส่วนน้อย ส่วนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านสวัสดิการชุมชน ท้องถ่ิน การบริหารจัดการชุมชน 

5) งานวิจัยในงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.06 เป็นงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการและ
กระบวนการในการดําเนินงาน รองลงมาร้อยละ 17.65 มุ่งศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยการพัฒนา ความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
ส่วนร้อยละ 14.11 เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการ ความเป็นมา และบริบทของชุมชนด้านต่างๆ  สถานการณ์ในชุมชน ท้องถ่ิน 
ร้อยละ 12.94 สนใจศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เข้าใจวิธีคิด และร้อยละ 9.42 ,ร้อยละ 8.24, ร้อยละ5.88 และ ร้อยละ 4.70 มุ่งศึกษา
คุณลักษณะและบทบาท, จิตสํานึกและพฤติกรรมของคนในชุมชน ,ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส่งผลต่อชุมชน ท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการวิจัย พบว่า งานวิจัยท้ัง 85 เล่ม มีกระบวนการและวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1) งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานระดับชุมชน หมู่บ้าน (ร้อยละ 32.94) รองลงมาคือ งานวิจัยในระดับท้องถ่ิน (ร้อยละ 27.06) 

และงานวิจัยระดับจังหวัด (ร้อยละ 12.94) ส่วนงานวิจัยในระดับองค์กรมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 11.76) และงานวิจัยในระดับประเทศ
มีน้อยมาก (ร้อยละ 9.41) โดยไม่มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนหรือระดับนานาชาติเลย 

2) ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา เป็นการศึกษาในระดับชุมชน พ้ืนท่ีถึงร้อยละ 57.65 เพราะงานวิจัยด้านพัฒนาชุมชน 
มักเป็นการศึกษารายกรณี โดยทําการศึกษาจากชุมชนหรือพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งและถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ีดังกล่าว รองลงมาร้อยละ 
24.70 เป็นการศึกษากับกลุ่ม ส่วนการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นรายบุคคล/ครัวเรือนนั้นมีร้อยละ 17.65 

3) ร้อยละ 94.12 ไม่มีการตั้งสมมุติฐานงานวิจัย มีเพียงร้อยละ 5.88 เท่านั้นท่ีมีการกําหนดสมมุติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี
งานวิจัยทางด้านพัฒนาชุมชนช่วงปี 2551-2555 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีส่วนน้อยท่ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และร้อยละ 82.35  
มีการสรุปกรอบการวิจัยไว้หลังจากทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

4) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยของคณาจารย์ งานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาต้ังแต่ปี 2551-2555 พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้เคร่ืองมือมากกว่า 1 อย่างถึงร้อยละ 71.76 และมีการใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเพียงอย่างเดียวร้อยละ 28.,24 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การวิจัยท่ีมากท่ีสดุคือ แนวการสัมภาษณ์ ร้อยละ 38.54 รองลงมาคือ แนวการสนทนากลุ่ม ร้อยละ 33.33 ส่วนแบบสอบถามนั้นมีการ
ใช้ร้อยละ 26.05 และมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นเพียงร้อยละ 2.08 เท่านั้น 

5) ประเภทของการวิจัย พบว่า ในงานวิจัยท่ีทําการศึกษา มีงานวิจัย 3 ประเภท กล่าวคือ  
 5.1) ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 43.53) โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research-PAR) ร้อยละ 37.65 เพราะงานวิจัยด้านพัฒนาชุมชนเป็นการวิจัยท่ีต้องการให้เกิดการนําไปใช้และ
เกิดประโยชน์รวมทั้งการเรียนรู้ของประชาชน จึงจําเป็นต้องให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของเร่ือง คือ ประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมวิจัย ค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ท่ีจะทํางานวิจัยด้วยกัน 

 5.2) งานวิจัยเชิงปริมาณ มีการทําการวิจัยเพียงร้อยละ 15.30  
 5.3) งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) คือ เป็นงานวิจัยท่ีทําท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีการทําเพียง 

ร้อยละ 3.52 เท่านั้น 
6) งานวิจัยของคณาจารย์ งานวิทยานิพนธ์และงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตใน

ระหว่างปี พศ.2551-2555 มีกระบวนการในการดําเนินการในแต่ละข้ันตอน คือ (1) ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.18 มีการสุ่มตัวอย่างประเภท
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ขณะเดียวกัน
มีงานวิจัยร้อยละ 18.82 ท่ีใช้การสุ่มตัวอย่างประเภทใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซ่ึงมีงานวิจัยใน
ลักษณะนี้ถึงร้อยละ 37.65 ของงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน จะมีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประเภทไม่ใช้ความน่าจะเป็น เพราะเป็น
วิธีการทํางานพัฒนาชุมชนที่อิงวิถีชุมชน เพราะถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนา ซ่ึงรูปแบบการสุ่มตัวอย่างจะเป็นวิธีท่ีเรียกว่า 
การเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปากหรือวิธีดําเนินการแบบ Snowball Sampling Technique และมี
ข้ันตอนของการกําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane และ Kerjcie and Morgan และสําหรับงานวิจัยเชิง
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คุณภาพจะใช้การกําหนดขนาดตัวอย่างด้วยการพิจารณาจากจํานวนประชากร และยังพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ด้านการพัฒนาชุมชนมี
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย (2) งานวิจัยด้านพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.59 ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์และรวบรวม
ข้อมูลเอง มีเพียงร้อยละ 29.41 เท่านั้นท่ีผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตอบ และมีผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลส่งให้ 

7) งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 37.30 ส่วนการใช้สถิติพรรณนาด้วย ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) 
นั้นมีเพียงร้อยละ 16.21 และร้อยละ 8.10 เท่านั้น ขณะเดียวกันงานวิจัยเชิงปริมาณและผสานวิธี ยังมีการใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือ 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การใช้ Chi-square ร้อยละ 85.00 และ t-test ร้อยละ 15.00 ด้วย 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัย พบว่า งานวิจัยของภาควิชาการพัฒนาชุมชนท้ังงานวิจัยของคณาจารย์ งานวิทยานิพนธ์และ 
สารนิพนธ์ของนักศึกษาช่วงปี 2551-2555 เป็นงานท่ีมุ่งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการงานพัฒนาชุมชนในองค์กรร้อยละ 65.88 
รองลงมา ร้อยละ 20.01 เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และร้อยละ 14.11 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน และมีผลงานวิจัยท่ี
ได้รับรางวัล 2 เล่ม คือ 1) งานของศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ เร่ือง โบราณคดี เคร่ืองถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและ
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจําปี 2555 ซ่ึงผลงานนี้สะท้อนถึงวิธีการทําให้โบราณคดี 
เป็นโบราณคดีชุมชน (Community Archeology) ด้วยความเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาสังคมต้องให้คนในชุมชนนั้นเข้าร่วมรับรู้  
ร่วมเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยการทําให้เข้าร่วมดําเนินการด้วยต้ังแต่ต้น (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดี เคร่ืองถ้วยใน
สยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี, คําประกาศเกียรติคุณ, 2555) นอกจากนั้นผลกระทบจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังด้านการศึกษา (ความรู้) สังคม (ความภูมิใจ) และเศรษฐกิจ (รายได้) ในชุมชน  และ
เป็นท่ีมาของการริเร่ิมให้คนในชุมชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทําความเข้าใจหลักการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเป็นกระบวนคิดและกระบวนการใหม่ในด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 2) งานวิทยานิพนธ์เร่ือง ทุนทาง
สังคมกับการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาคลี อ เสนา อยุธยา ของ นายจรินทร์ ณรงค์ฤทธ์ิ โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับ
รางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ ประจําปี 2553 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเสนอทางออกให้ชุมชนท่ีมี
ความหลากหลายท้ังด้านฐานะทางเศรษฐกิจและแนวทางในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยกลไกท่ีสําคัญคือ (1) ลักษณะความเป็นมา
ของชุมชนท่ียาวนาน ความเป็นเครือญาติสูง ทําให้ทุนทางสังคมมีความเข้มข้นมาก (2) ชุมชนท่ีมีกิจกรรมมากและหลากหลาย จะทําให้
มีการใช้ทุนทางสังคมมากขึ้น (3) รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการรองรับวิกฤติเศรษฐกิจของชุมชน ต้องใช้ตัวทุนทางสังคมเข้าไปเสริมสร้าง
เพ่ือสร้างความไว้วางใจ อันเป็นสิ่งท่ีจะทําให้เกิดพลังในการรองรับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน (4) ลักษณะกิจกรรมท่ีอาศัยความเชื่อมโยงกันจะ
สามารถทําให้ดีย่ิงข้ึน หากให้ทุนทางสังคมเป็นฐานการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขความไว้วางใจกัน  

จะเห็นได้ว่างานวิจัยท้ัง 2 ชิ้นท่ีได้รับรางวัลนั้นเป็นงานวิจัยท่ีมีความโดดเด่น ในด้านการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สร้างกระบวนการท่ีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการทําให้ชุมชนสามารถจัดการได้ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการตัวเอง
ได้ ซ่ึงตอบปรัชญาของการพัฒนาชุมชนท่ีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการตีความหมายจากเนื้อหาการวิจัย 

1. งานวิจัยท้ัง 85 เร่ืองมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์กระบวนการทํางานพัฒนาชุมชน เทคนิคและวิธีการพัฒนาชุมชน 
มากท่ีสุด ร้อยละ 27.06 รองลงมาคือ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาชุมชนร้อยละ 25.88 ส่วนร้อยละ 18.82 มีเนื้อหาใน 
การวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 11.76 เป็นงานวิจัยท่ีนําเสนอนโยบายการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ งานวิจัยเร่ือง 
การปรองดองแห่งชาติ งานวิจัยเร่ืองการทุจริต คอรัปชั่น การวิจัยเพ่ือประเมินผลการปราบปรามยาเสพติด บุหร่ี และสุรา เป็นต้น  
มีเพียงร้อยละ 7.06, ร้อยละ 5.89 และร้อยละ 3.53 ท่ีเป็นงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเพ่ือขับเคล่ือนและผลักดันนโยบายการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาสังคม การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาชุมชน และวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยงานวิจัย
ของคณาจารย์ด้านการพัฒนาชุมชน จะเป็นงานวิจัยท่ีเน้นการนําเสนอเพ่ือผลักดันนโยบายด้านอ่ืนๆท่ีเป็นประเด็นสําคัญในสังคม เช่น 
เร่ือง การปรองดอง การปราบปรามยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การจัดการพลังงาน และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยัง 
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พบว่า งานวิจัยของคณาจารย์ยังเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านแนวคิดการพัฒนาชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน นโยบายการพัฒนา
ชุมชน ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม พัฒนาท้องถ่ิน และทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต แต่ไม่มี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทํางานพัฒนาชุมชน เทคนิคและวิธีการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะงานวิจัยของคณาจารย์ 
มุ่งการหาองค์ความรู้และต้องการตอบสนองสถานการณ์ของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้น 

2. งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานท่ีได้ข้อค้นพบ ด้านองค์ความรู้การทํางานพัฒนาชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ร้อยละ 23.26) 
รองลงมาคือ ข้อค้นพบด้านเสริมสร้างพลังชุมชน การจัดการตนเองของชุมชน (ร้อยละ 20.16) ข้อค้นพบด้านองค์ความรู้การพัฒนา
ชุมชน ท้องถ่ิน (ร้อยละ 15.50) ข้อค้นพบด้านทิศทางการทํางานพัฒนาชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 10.85) ข้อค้นพบด้าน
คุณลักษณะของชุมชน ความเข้มแข็งชุมชน ท้องถ่ิน (ร้อยละ 7.75) ส่วนข้อค้นพบด้านนโยบายและการขับเคล่ือนผลักดันนโยบาย  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของคณาจารย์นั้น เป็นข้อค้นพบด้านขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายของรัฐท้ังด้านการเมือง (การปรองดอง) 
ด้านการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นธรรมในสังคม (ลดความเหลื่อมล้ํา) การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(ร้อยละ 6.20) และข้อค้นพบด้านการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต สิทธิชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเน้นกระบวนการมี 
ส่วนร่วม การสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อน (ร้อยละ 6.20) ส่วนงานวิจัยท่ีได้ข้อค้นพบซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาท่ีครอบคลุมในวิถีชีวิต ปัญหาในชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางสังคม และนโยบายของภาครัฐ แนวทางการทํางาน
พัฒนาชุมชน และองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนํามาขับเคลื่อนการทํางานพัฒนาชุมชนได้ (โบราณคดีชุมชน การจัดการวัฒนธรรมชุมชน 
ท้องถ่ิน) มีงานวิจัยด้านนี้น้อยและได้ข้อค้นพบเพียงร้อยละ 4.65, ร้อยละ 3.10 และร้อยละ 2.33 ตามลําดับ 

3. จากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลการศึกษาสามารถจําแนกงานวิจัยเป็น 5 กลุ่ม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงงานวิจัยด้าน 
การพัฒนาชุมชนท่ีมีขอบเขตกว้าง ครอบคลุมในมิติต่างๆ ท้ังเชิงพ้ืนท่ี เชิงประเด็น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม แม้ว่าจะยังไม่สามารถชี้นําทิศทางการพัฒนาให้แก่สังคมได้มากนักแต่ก็มีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการผลักดันสู่
นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยสามารถสรุปการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยด้วยการตีความจากเนื้อหาของงานวิจัยได้  
ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 
สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน 

กลุ่ม เนื้อหา 
1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน 1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2)  แนวคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ชุมชน 3) แนวคิดจิตสํานึกความเป็นพลเมือง และจิตสํานึกชุมชน 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ และเคร่ืองมือการ
พัฒนาชุมชน 

1) กระบวนการมีส่วนร่วม 2) กระบวนการกลุ่ม เครือข่าย 3) 
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการพ่ึงตนเอง 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาชุมชน 1) การจัดการงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย (1) การจัดการงานพัฒนา
ในชุมชน (2) กลไกการจัดการงานพัฒนาในชุมชน (3) การจัดการพัฒนา
ชุมชนเมือง 2) การจัดการสวัสดิการชุมชน 3) การจัดการงานพัฒนา
ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และแนวคิด 
แนวทางใหม่ในงานพัฒนาชุมชน 

1) ชุดงานวิจัยเรื่อง โบราณคดีชุมชน 2) ชุดงานวิจัยเรื่อง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความม่ันคงด้านพลังงาน 

5. งานวิจัยเชิงข้อเสนอและผลักดันทางนโยบาย 1) งานวิจัยเรื่อง การสร้างความปรองดองแห่งชาติ 2) งานวิจัยเรื่อง 
พัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 3) งานวิจัย
เร่ือง ปัญหาหนี้สินและท่ีอยู่อาศัยของคนจนเมือง 
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4. ทิศทางการวิจัยทางการพัฒนาชุมชนในช่วงปี 2551-2555 เป็นการวิจัยในเร่ืองต่างๆ เรียงลําดับได้ดังนี้ 
1) ทุนทางสังคม พบว่ามีงานวิจัยเรื่องทุนทางสังคมทุกปี แต่มีความแตกต่างกันไปบ้างในเชิงประเด็นและพ้ืนท่ี  
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการ

วัฒนธรรม รวมท้ังการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังด้านบุคลากร ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม  
3) เรื่องการพึ่งตนเองของชุมชน การจัดการตนเองของชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนด้านต่างๆ/วิสาหกิจชุมชน/ท่องเที่ยว/

สวัสดิการสังคม/สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงกระบวนการ วิธีการทํางานพัฒนาชุมชนในการจัดการตนเองในด้านต่างๆ แสดงถึง
ความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน 

4) เร่ืองการจัดการความรู้ การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหาคนจนเมือง และบรรษัทภิบาล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทิศทางการวิจัยท่ีมีความสนใจของนักวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนอยู่บ้างขณะที่เร่ืองจิตสํานึกพลเมืองและ
จิตสํานึกชุมชนเป็นประเด็นวิจัยท่ีได้รับความสนใจติดต่อกันในปี 2554 และปี 2555  

5) เร่ืองอ่ืนๆท่ีเป็นประเด็นวิจัยท่ีถูกนํามาศึกษาตามสถานการณ์สังคมและปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น เร่ืองแรงงานต่างด้าวกับ
ผลกระทบต่อชุมชนไทย เร่ืองความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 

5. แนวทางการพัฒนาชุมชน จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า งานวิจัยท้ัง 85 เร่ืองในช่วงปี 2551-2555 เป็นงานวิจัยท่ีเป็นไปตาม
สถานการณ์ปัญหาและบริบทสังคมในยุคนั้น รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในยุค 2551-2555 โดยพบว่า มีแนวคิดสําคัญท่ีถูกนํามาใช้ใน 
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน (Community Cultural) แนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization) แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน แนวคิด
บรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility) แนวคิดประชาสังคม (Civil Society) แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดสวัสดิการ
ชุมชน โดยมีฐานคิดหลัก คือ เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเหล่านี้ถูกนํามาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะเร่ือง
ทุนทางสังคม ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาลและการจัดการตนเองของชุมชน เป็นประเด็นการวิจัยท่ีมีผู้นํามาศึกษาในทุกปี เช่นเดียวกับ
การศึกษากระบวนการจัดการชุมชนในมิติต่างๆ โดยสามารถสังเคราะห์ความรู้ในแนวทางการพัฒนาชุมชนจากงานวิจัย 

6. งานวิจัยด้านพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่ยึดหลักปรัชญาสําคัญของการพัฒนาคือ  
1) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและคนมีความสําคัญมากท่ีสุด การพัฒนาชุมชนเชื่อม่ันในศักยภาพพลังความสามารถของ

คน เพราะการดํารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชน การพัฒนาหรือการเสื่อมถอยของชุมชน ข้ึนอยู่กับคนในชุมชนเป็นสําคัญ คนจึงเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชน ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเอง จึงเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน การเรียนรู้ถึงความต้องการของชุมชน 
การทําให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผล และร่วมติดตามประเมินผล 
ล้วนแต่เป้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ในการพ่ึงตนเอง (Self–Reliance) และจัดการตนเองทําให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้ในท่ีสุด 

3) การใช้ทรัพยากรและทุนในชุมชน (Community Natural Resources Utilize) เพ่ือทําให้ชุมชนตระหนักและสํานึกรัก
ในชุมชน รวมท้ังภาคภูมิใจในการจัดการด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนของตนเอง 

4) การทํางานแบบความร่วมมือ การเป็นภาคี เครือข่ายร่วมกัน เป็นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัด ท้ังด้านบุคลากร งบประมาณและระบบการบริหาร ส่วนชุมชนส่วนใหญ่ยังมีขีดจํากัดในเร่ือง
ความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ การร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนนี้ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
การช่วยเหลือตัวเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็น
สําคัญ โดยการสร้างภาคี เครือข่ายเป็นกลไกสําคัญอย่างย่ิงในการทํางานพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน 
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5) ความสมดุลในการพัฒนา (Development as Equality)  การพัฒนาชุมชนต้องดําเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน เพราะ
ทุกกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด จึงต้องคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคนกับ
สิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาจิตใจของคน  
ความสมดุลระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภูมิปัญญาสากล เป็นต้น 

6) การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนต้องดําเนินการไปพร้อมกันหลายด้าน 
เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมต่างๆต้องสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือการประหยัด
แรงงาน งบประมาณและเวลาท่ีใช้ การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องประสานงานกับคนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และงบประมาณ 
จึงจะประสบความสําเร็จ 

7) การทํางานพัฒนาชุมชนเป็นท้ังกระบวนการ วิธีการ โครงการและขบวนการ ตามแนวคิดของเออร์วิน ที. แซนเดิร์ส  
(Irwin  T. Sanders) และต้องใช้ในทุกวิธีการเพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาในปัจจุบันไม่สามารถใช้วิธีการ
วิธีการหนึ่งได้ จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนท่ีสังเคราะห์องค์ความรู้จึงเห็นการทํางานพัฒนาชุมชนท่ีพบว่าการทําขบวนการทาง
สังคม (Social Movement) เป้นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงให้สังคมสนใจ ใส่ใจ และตระหนักในการดําเนินงานหรือสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมยุคดิจิตอลท่ีมี social media เป็นเคร่ืองมือสําคัญเช่นในสังคมปัจจุบัน 

7. การใช้ประโยชน์งานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยส่วนตัวเพ่ือจบการศึกษาระดับปริญญาโท จึงไม่ได้ถูก
นําไปใช้ในการขับเคลื่อนและการจัดการในการพัฒนาชุมชน มีเพียงงานวิจัยของคณาจารย์ท่ีนําไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพราะ
ส่วนหนึ่งงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกท่ีคาดหวังว่าผลการวิจัยจะสามารถนําไปสู่ 
การกําหนดนโยบายและการจัดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานวิจัยเร่ือง การวิจัยชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553 และงานวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ ปี พ.ศ.2554 อย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้มีการนําไปใช้กําหนดทิศทางการพัฒนางานของหน่วยงานเช่น งานวิทยานิพนธ์เร่ือง ความพร้อมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นงานวิจัยในช่วงปี พศ.2553 ท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 ซ่ึงในงานวิจัยได้กล่าวถึงความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะดูแล
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ซ่ึงต่อมาในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ.2556 ได้มีบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในการดูแลและจัดการคุณภาพชีวิตของคนพิการ ส่วนงานวิจัยเร่ืองทุนทางสังคมกับ 
การรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย:กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาคลี อ เสนา อยุธยา ซ่ึงได้รับรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นงานวิจัยท่ีเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและด้านเศรษฐกิจในการนําเสนอถึง
ความสามารถของชุมชนในการรองรับปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจนําไปสู่การประยุกต์ใช้ศึกษา
ความสามารถของชุมชนในการรองรับและจัดการปัญหาอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนได้ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนในอนาคต  

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนในช่วงปี 2551-2555 ทําให้พบว่า งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน
ส่วนใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์และร่วมแก้ปัญหาของสังคมได้ รวมท้ังและยังไม่สามารถชี้นําการพัฒนาสังคมได้เท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะงานวิจัย
ส่วนใหญ่ยังมีข้อจํากัดในตัวเองกล่าวคือ การให้ภาพการพัฒนาท่ีอยู่ในระดับชุมชนเพราะเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ทําให้ไม่สามารถ
นําไปใช้อธิบายปัญหาของสังคมในภาพรวมได้ หรือการใช้วิธีการศึกษาท่ีเป็นเชิงคุณภาพท่ีเป็นเชิงความเห็น (Subjective) ทําให้ 
ไม่สามารถเปรียบเทียบในเชิงรูปธรรมได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนางานวิจัยให้เข้มข้นท้ังในเชิงประเด็นการวิจัยท่ี 
ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมท้ังการใช้ระเบียบ 
วิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยท่ีชัดเจน สามารถนําไปสู่การอ้างอิงได้ ซ่ึงสิ่งท่ีต้องพัฒนาในงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนมีดังนี้  
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1) งานวิจัยของคณาจารย์ต้องเป็นงานวิจัยสร้างองค์ความรู้มากข้ึน ซ่ึงต้องมีความต่อเนื่องในงานชิ้นนั้นอย่างจริงจังและ
สมํ่าเสมอ หมายถึงการทุ่มเทและลุ่มลึก เห็นความเชื่อมโยงของประเด็นนั้นๆ จนสามารถสร้างความรู้ และกระบวนการ วิธีการทํางาน
ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ียังมีน้อยในงานพัฒนาชุมชนได้แก่ การพัฒนาชุมชนเมือง แนวคิดทฤษฎีบนฐานสังคมไทย  
การสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับบริบทและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เป็นต้น  

2) งานวิจัยในอนาคตต้องการการวิจัยแบบสหศาสตร์ (Interdisciplinary) มากย่ิงข้ึน บทบาทของความรู้ด้านการพัฒนา
ชุมชนอาจไม่โดดเด่นแต่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการประสาน สร้างความร่วมมือ ท้ังนี้เพราะปัญหามีหลากหลายและซับซ้อนต้องการ
องค์ความรู้อ่ืนๆ ในการมารับมือและจัดการ ดังนั้นงานพัฒนาชุมชนในยุคต่อไปคือ การสร้างกระบวนการ สร้างพ้ืนท่ื และเสริมพลังให้
ชุมชนและเครือข่ายชุมชน 

3) งานวิจัยเพ่ือสร้างเคร่ืองมือในงานพัฒนาชุมชน และวิธีงานใหม่ๆในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นสิ่งสําคัญและสร้าง
ความเป็นตัวตนของการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเพ่ิมงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยผสมผสาน (Mixed method) ให้มากข้ึน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทํางานร่วมแบบสหศาสตร์ จึงจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือการวิจัยท่ีผสมผสานกันมากย่ิงข้ึน จะทําให้เพ่ิมอํานาจใน
การอธิบายและการให้คําตอบต่อโจทย์การพัฒนาในอนาคตได้กว้างขวางย่ิงข้ึน รวมท้ังต้องมีการวิจัยเพ่ือสร้างเทคนิค วิธีการ และ
เคร่ืองมือการทํางานพัฒนาชุมชนในอนาคตท่ีเหมาะสมและรองรับกับบริบท ปัญหาสังคม ชุมชนท้องถ่ินจึงมีความสําคัญในอนาคต  

4) การส่งเสริมให้งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งจําเป็น เช่น การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนไทย กับต่างประเทศ หรือ 
ระหว่างชุมชนต่างกันในพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะจะทําให้งานวิจัยท่ีกว้างและสามารถอธิบายได้ชัดเจนข้ึน 

5) งานวิจัยของนักศึกษายังขาดการค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีท่ีมากพอ ท้ังในเชิงการสํารวจทฤษฎี การวิเคราะห์ทฤษฎีจาก
แหล่งข้อมูลท่ีแท้จริง เช่น ค้นคว้าจากผู้เขียน มากกว่าการไปอ้างอิงจากผู้อ่ืน หรือการค้นคว้าจากตําราต่างประเทศ ซ่ึงมีน้อยมากใน
การอ้างอิงในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาของภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

งานวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางของการพัฒนาองค์ความรู้และอนาคตของภาควิชา ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยจึงสําคัญอย่างย่ิง
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมให้มีงานวิจัยท่ีสะท้อนถึงการสร้างองค์ความรู้ในงานจึงสําคัญมากกว่าการมี
งานวิจัยจํานวนมาก แต่ไม่สะท้อนการสร้างความรู้ของด้านพัฒนาชุมชนเลยซ่ึงถือเป็นความถดถอยของการพัฒนาชุมชนอย่างย่ิง และ
ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดประเด็นการวิจัยและทําวิจัยให้เป็น ก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของการพัฒนาชุมชนอย่าง
หนึ่งด้วย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม มีเป้าประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ 
องค์ความรู้จากงานวิจัยในมิติของการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม พิจารณาความสอดคล้องและ
ความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของศึกษาวิจัยท่ีมีหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคล้ายคลึงกัน สะท้อนถึงทิศทางของ 
การพัฒนางานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ในมิติของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมด้าน
กระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ผู้วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Review) จากเอกสารการศึกษาวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมีการตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 จํานวนท้ังสิ้น 232 เร่ือง แบ่งเป็นของนักศึกษาจํานวน 204 
เร่ือง ของคณาจารย์ 28 เร่ือง โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเพ่ือกลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีเป็นผู้ใชบ้ริการและผู้ให้บริการ
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีนํามาใช้สังเคราะห์ ในเจ็ดประเด็นสําคัญ ได้แก่ 1. ประเภทของผลงาน 
2. กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย 3. มูลเหตุจูงใจของการศึกษาวิจัย 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาวิจัย 5. วิธีวิทยาท่ี
ใช้ในการศึกษาวิจัย 6. สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และ 7.แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การศึกษาวิจัยของนักศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสารนิพนธ์ โดยอาศัยประสบการณ์จากการ
ดําเนินงานของตนเป็นจุดเร่ิมต้นของการศึกษาวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยท้ังของนักศึกษาและคณาจารย์จะเกี่ยวข้องกับ
ท้ังผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังชุมชนและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย การศึกษาวิจัยของนักศึกษามีมูลเหตุจูงใจจากสถานการณ์ปัญหาในท่ีทํางานหรือ
ความต้องการท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานต้นสังกัดของนักศึกษา ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ส่วนใหญ่จะ
มีมูลเหตุจูงใจเพ่ือตอบสนองต่อหน่วยงานของผู้ให้ทุนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยของนักศึกษามุ่งหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร หรือการสํารวจเพื่อตอบคําถามการวิจัย แต่การศึกษาวิจัยของคณาจารย์จะมุ่งเน้นการตรวจสอบการดําเนินงานและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติหรือนโยบายให้กับหน่วยงานท่ีให้ทุน สําหรับวิธีวิทยาการศึกษา พบว่า 
ศึกษาวิจัยของนักศึกษาจะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จะเน้นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยจะใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมานในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ในประเด็นด้านแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยพบว่า งานวิจัยของนักศึกษาไม่ได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จะมีแหล่งทุนให้การสนับสนุนท้ังหน่วยงานรัฐ และองค์กรมหาชน
ท่ีมีการดําเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้จุดเด่นของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาคือการนําประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน
เป็นฐานคิดในการศึกษาวิจัย ทําให้ผลการศึกษาวิจัยสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาได้
เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามทําให้ผลงานของนักศึกษาขาดการพิจารณาในประเด็นปัญหาสังคมอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรม และไม่สามารถนําไปใช้ต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับการศึกษาวิจัยของคณาจารย์
นั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ให้ทุนซ่ึงมีการผลักดันผลการศึกษาวิจัยไปใช้ท้ังในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบายใน

                                                 
*
 อาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ 

*
 Lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University 
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ระดับจุลภาคและมหภาค แต่ยังขาดการบูรณาการการศึกษาวิจัยกับศาสตร์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะทําให้ผลการศึกษาวิจัยสามารถนําไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน  

ท้ังนี้ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยท้ังของคณาจารย์และนักศึกษาคือ การกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
และการดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในมิติการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
การขับเคลื่อนนโยบายทางด้านงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และการบูรณาการจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลาย 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศึกษาวิจัยท่ีสามารถสะท้อนปัญหา ตอบคําถาม และเตรียมพร้อมหรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตให้เพ่ิมมาก
ข้ึน รวมท้ังการนําผลการศึกษาวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของการศึกษาวิจัยให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้การเผยแพร่การศึกษาวิจัยท้ัง
ของคณาจารย์และนักศึกษาสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังการนําเสนอในเวทีเสวนาวิชาการหรือการเผยแพร่ผ่านทางวารสารวิชาการ 
ก็เป็นประเด็นท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรจะมีการพิจารณาและส่งเสริมให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึนในอนาคต 
คําสําคัญ: การสังเคราะห์การศึกษาวิจัย, การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม, งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 

 
ABSTRACT 

The synthesis of research on Criminal Justice Administration aims to synthesize the knowledge of social 
work in the criminal justice system and its practice and to consider the consistency and differences between 
research that is similar topics or targets which reflect the directions to develop research on forensic social work 
and social welfare in the future. This study was used systematic review for analysis the research studies of the 
Faculty of Social Administration's instructors and graduated students during the academic years 2551-2555 B.E. 
This research systematically reviews 232 forensic social work studies which cover 204 of students and 28 of faculty 
instructors. The inclusion criteria of this current study were dealing with providing social welfare services for people 
in the criminal justice system, both criminal justice officers and clients which involved seven areas of analysis: 1. 
Types of research, 2. Targets of research, 3. Inspiration of research, 4) Objectives and goals of research, 5) Research 
methodology, 6) Statistics and analysis, and 7) Funding.    

The findings found that most studies of students were independent studies that research questions and 
hypotheses were contributed based on students' experiences. The targets of the studies for students and 
instructors were criminal justice officers, clients, and the criminal justice agencies, as well as a community which 
was affected by the criminal justice processes. While the inspiration of students’ studies were developed based 
on problems in the students’ workplaces as well as finding to improve practices in their careers, the instructors’ 
research inspiration were related to the funded agencies’ needs. The relationship between variables or survey 
research was the majority of their research objectives. On the other hand, the instructors' research focused on the 
objectives of institutes where granted the funding for research studies. The primary goals of these organizations 
focused on the evaluation and analysis of the operations, including contributing policies and role models for 
procedures. The research methodology of the students' studies used quantitative methods while the instructors' 
research methodology used qualitative methods and mixed methods. Descriptive and statistical analyses were 
used for statistics and data analysis. All students’ research did not receive granting from organizations but all 
instructors received funding from government and public organizations which associate with the criminal justice 
system in Thailand. The outstanding point of students' research was doing the study based on individuals' 
experiences that led to solving their real problems. However, these studies could not support or answer the social 
issues in general, and could not develop to explain and resolve the social problems. For the instructors' research, 
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it provided answers for research objectives and supported the needs of funding agencies. The research findings 
were contributed to being social policies and practices. Nonetheless, these studies did not collaborate with other 
sciences that might create the active investigation to solve the current social problems.  

The challenges and suggestions for research studies of both groups are how to determine the research 
framework that covers the various targets groups in the criminal justice system for improving the forensic social 
work practice, driving the policies and integrating social and science together. The sharp and clear research 
framework work will enhance research findings which can reflect, answer, and predict the social situations in the 
future correctly. Further, how to use the research findings as resources for education, and promote the 
collaborative researching between students and faculty instructors to improve research skills of the students. The 
final recommendation for the concerning of the Faculty of Social Administration is to enhance research publication 
and presentation through academic journals or conferences which are the best way to distribute the forensic social 
work knowledge to the public. 
Keywords: Research synthesis, Criminal justice administration, Forensic social work  
 
บทนํา 

กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเป็นกระบวนการซ่ึงเร่ิมต้นหลังจากที่มีผู้ประพฤติ 
หรือกําลังประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย มีการสอบสวน สืบสวนและจับกุม มีการฟ้องร้องต่อผู้กระทําผิดกฎหมายต่อศาล และศาลรับฟ้อง
ตลอดจนการพิจารราคดี ถ้าหากศาลพิเคราะห์ว่าผู้กระทําตามฟ้องผิดจริง ก็จะมีมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติ
ไว้ เช่น ปรับ จําคุก หรือท้ังปรับและจําคุก รวมท้ังการใช้มาตรการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือลงโทษผู้กระทําผิด เช่น ภาคทัณฑ์ 
รอการกําหนดโทษ รอการลงอาญา หรือการคุมประพฤติ เป็นต้น กระบวนการยุติธรรมดังกล่าวมีข้ันตอนของการบริหารงาน เทคนิค 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันไปตามบทบาท ภาระ หน้าท่ีของหน่วยงานนั้นๆ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ดังกล่าวจะมีความเกี่ยวเนื่องและต้องประสานหรือส่งต่อภาระงานกันอยู่เสมอ โดยเป้าหมายสูงสุดของทุกข้ันตอนการดําเนินงาน 
ก็เพ่ือให้ผู้กระทําผิดกลับตัวเป็นพลเมืองดีและเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไป (เสาวธาร  โพธ์ิกลัด, 2556; พงษ์ธร ธัญญสิริ, 
2552) อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรม หรือการบริหารงานยุติธรรมนั้น ต่างมีทฤษฎี หลักการ 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการปฏิบัติรวมถึงการใช้ศาสตร์ท่ีแตกต่างและหลากหลาย สถาบันการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญและมีบทบาทในการดําเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นพลงัเสริมในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือสร้าง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ครอบคลุม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์โดยหนึ่งในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
สาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม โดยมีการจัดกระบวนการสอนและรายวิชาท่ีเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานและการสร้างนโยบายการดําเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม คณะฯ โดยสาขาวิชาการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมได้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ท้ังจากการใช้งานวิจัย (Research-Based Practices) และการใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) ร่วมกับการศึกษาทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ตลอดจน 
การฝึกปฏิบัติผ่านการศึกษาวิจัยท้ังการทําวิทยานิพนธ์และการทําสารนิพนธ์ ซ่ึงการบ่มเพาะและตกผลึกองค์ความรู้เหล่านี้ก็เพ่ือมุ่งผลิต
บัณฑิตท่ีสามารถไปปฏิบัติงานได้จริงภายใต้สภาวการณ์ทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะเพ่ือนําไปใช้ในการสร้างนโยบายสาธารณะ/นโยบายสังคมในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
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การสังเคราะห์งานวิจัยถือได้ว่าเป็นกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบ Evidence-based ท่ี
สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้ังในเชิงวิชาการ การศึกษา การวิจัยและการปฏิบัติงานโดยการศึกษาทางด้านการศึกษา 
จิตวิทยา และการแพทย์ เป็นศาสตร์แขนงแรก ๆ ท่ีมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการสังเคราะห์งานวิจัย (Chalmers, Cooper & 
Hedges, 2002) ในขณะที่การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์นั้น เร่ิมให้ความสนใจในด้านการสังเคราะห์งานวิจัยจากบทความทาง
วิชาการเร่ือง Is Casework Effective? โดย Fischer เม่ือปี ค .ศ .1973 หลังจากนั้นเป็นต้นมา การศึกษาวิจัยในรูปแบบของ 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และการศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีสังเคราะห์
แบบอภิมาน (Meta-analysis) ก็ได้เร่ิมเป็นท่ีนิยมมากขึ้นในศาสตร์สังคมสงเคราะห์ (Fischer, 1990; Holden, 1991; Grenier & 
Gorey, 1998) อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีแนวโน้มของ 
การพัฒนาการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการของศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน สังคม พฤติกรรม และสุขภาวะ ซ่ึงทําให้ 
การศึกษาวิจัยในรูปแบบของการสังเคราะห์งานวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์นั้นมีการพัฒนาและขยายขอบเขตของการศึกษามากข้ึน 
(Littell, Corcoran, & Pillai, 2008)        

การสังเคราะห์งานวิจัยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมในคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ 
ต้องการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยในมิติของการปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
เพ่ือค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของผลการศึกษาในส่วนของการศึกษาวิจัยท่ีมีหัวข้อหรือ
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคล้ายคลึงกันหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการสํารวจสถานะองค์ความความรู้ (Status of Knowledge) และ
ทิศทางการศึกษาวิจัยของการศึกษาวิจัยด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การสังเคราะห์งานวิจัยในคร้ังนี้แบ่งการสังเคราะห์
ผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลงานของนักศึกษา และผลงานของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยจะนําเสนอภาพรวม
งานวิจัยท่ีผ่านมาจุดเด่นและช่องว่างของการวิจัย ข้อท้าทายท่ีเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาท้ังในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ 
รวมถึงทิศทางการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคมและการพัฒนาซ่ึงทําให้เกิดชุดความรู้ด้านการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีสามารถใช้เป็นกรอบการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่ีสอดรับและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์และบริบททางสังคมท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ในการสรุปอ้างอิงหรือเห็นถึง
ทิศทางของการพัฒนางานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ในมิติของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมด้าน
กระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทย 

 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา (Methods and Instruments) 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยวิธีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) โดยการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาวิจัยนั้นจะอาศัยฐานข้อมูลจากงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ และข้อมูลการศึกษาวิจัยท่ีแล้วเสร็จซ่ึงมีการพิมพ์
เผยแพร่เป็นเล่ม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (พ.ศ.2551-พ.ศ. 2555)  

ผลการศึกษาวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1) ผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 ท้ังการวิจัยในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ท่ีมีการประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมหรือประเด็นใกล้เคียง และ 2) ผลการศึกษาวิจัยของ
คณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้มิได้จําแนกสาขาความเชี่ยวชาญ โดยนับรวมจํานวน
คณาจารย์ตามสัญญาจ้าง และคณาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ของการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย หรือผลของ 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมซ่ึงคําสําคัญ (Keywords) ท่ีนํามาใช้เป็น
แนวทางการคัดเลือกผลงานเพื่อการสังเคราะห์ในคร้ังนี้ เช่น งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม งานยุติธรรม ผู้กระทําผิด  
ผู้ต้องราชทัณฑ์ ราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติ คุมประพฤติ การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลท่ีนํามาใช้เพ่ือ 
การสังเคราะห์งานวิจัย ในสาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมคร้ังนี้ จะเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 17 

 

เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยจะกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มดังกล่าวจะถูกคัดแยกเพ่ือทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน 7 
ประเด็นหลักดังนี้ 1) ประเภทของผลงาน 2) กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย 3) มูลเหตุจูงใจของการศึกษาวิจัย 4) วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษาวิจัย 5) วิธีวิทยาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 6) สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการสังเคราะห์งานวิจัยประกอบด้วยวิธีการศึกษาในสองส่วน คือ 1) สังเคราะห์เนื้อหาสาระในส่วน
ท่ีเป็นลักษณะงานวิจัย รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย และผลงานวิจัย โดยใช้เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) 2) สังเคราะห์เนื้อหาสาระ เฉพาะส่วนท่ีเป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีการ
บรรยาย ซ่ึงจะนําเสนอบทสรุปรวมลักษณะภาพรวมการศึกษาวิจัยและผลงานวิชาการของกลุ่มประชากรการศึกษาในคร้ังนี้  

 
ผลการศึกษา (Results) 

ผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
เม่ือพิจารณาการศึกษาวิจัยของนักศึกษา จะพบว่า จากงานวิจัยส่วนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสาํเร็จการศึกษาใน

ปีการศึกษา 2551-2555 (รวม 5 ปีการศึกษา) ท้ังแผน ก (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)และแผน ข (ศึกษารายวิชาและทํา 
สารนิพนธ์) ท่ีมีความเกี่ยวข้องและมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice) จํานวน
ท้ังสิ้น 204 เร่ือง แบ่งเป็น วิทยานิพนธ์ 21 เร่ือง และสารนิพนธ์ 183 เร่ือง จําแนกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (MCJA) จะเป็นนักศึกษาท่ีมีผลงานในมิติของงานยุติธรรมมากท่ีสุดเป็นจํานวนท้ังสิ้น 185 
เร่ืองจากจํานวนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท้ังหมด 204 เร่ือง (ร้อยละ 90.69) นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมีการทําวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ในมิติของงานยุติธรรมเพื่อสําเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 ได้แก่นักศึกษาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มหาบัณฑิต จํานวน 8 เร่ือง (ร้อยละ 3.92) นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคมจํานวน 10 (ร้อยละ 4.90) และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 0.49) โดย
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตและหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตไม่มีการศึกษาวิจัยในมิติด้านการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม กลุ่มเป้าหมายของการดําเนินการศึกษาวิจัยของผลงานนักศึกษาในคร้ังนี้ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากการศึกษาของนักศึกษาโดยตรง หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของหน่วยงาน และ/หรือ
บุคลากรของหน่วยงานท่ีเป็นประชากรของการศึกษาวิจัย ซ่ึงจากการสังเคราะห์ พบว่า มีจํานวนกลุ่มเป้าหมายรวมท้ังสิ้น 4 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายภาครัฐจํานวน 159 เร่ือง (ร้อยละ 77.94) กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน/ สาธารณะจํานวน 29 
เร่ือง (ร้อยละ 14.22) กลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนจํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 0.49) และกลุ่มเป้าหมายร่วมระหว่างภาครัฐและ 
ภาคประชาชน/สาธารณะจํานวน 15 เร่ือง (ร้อยละ 7.35) การศึกษาวิจัยของบัณฑิตส่วนใหญ่มีมูลเหตุสําคัญมาจากการประสบการณ์
ตรงท่ีบัณฑิตได้รับจากการทํางาน และบัณฑิตพบว่าเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานของบัณฑิต 
ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะการทํางานของบัณฑิต ซ่ึงจํานวนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมูลเหตุจูงใจการศึกษาปัจจัยดังกล่าว 
มีจํานวนท้ังสิ้น 173 เร่ือง (ร้อยละ 84.80) รองลงมาคือการศึกษาท่ีบัณฑิตให้ความสนใจเฉพาะ อันเนื่องมาจากการศึกษาดูงาน หรือ
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมของบัณฑิต โดยมีจํานวนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมีมูลเหตุจูงใจการศึกษามาจากปัจจัยดังกล่าวจํานวน
ท้ังสิ้น 15 เร่ือง (ร้อยละ 7.35) ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยท่ีมีมูลเหตุมาจากสภาวการณ์นั้นขณะนั้นท่ีบัณฑิตพบว่าเป็นปัญหา และ
การศึกษาวิจัยท่ีมีมูลเหตุจูงใจมาจากการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมของบัณฑิต หรืองานวิจัยท่ีเคยมีผู้ศึกษามาแล้วนั้น พบว่า 
มีจํานวนน้อย คือ มีจํานวนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์รวมท้ังสิ้น 12 เร่ือง (ร้อยละ 5.88) และ 4 เร่ือง (ร้อยละ 1.97) วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัยของบัณฑิตท้ังการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จะเป็นการศึกษาเชิงสํารวจมากท่ีสุด จํานวน 79 เร่ือง (ร้อยละ 38.73) 
รองลงมาคือ การศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีต้องการศึกษา จํานวน 60 เร่ือง (ร้อยละ 29.41) การศึกษาเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน 46 เร่ือง (ร้อยละ 22.55) การศึกษาเชิงสํารวจและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
จํานวน 14 เร่ือง (ร้อยละ 6.86) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสาเหตุท่ีส่งผลต่อตัวแปร จํานวน 5 เร่ือง (ร้อยละ 2.45) 
วิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยท่ีพบจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษา พบว่า เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมากท่ีสุดจํานวน 203 เร่ือง  
(ร้อยละ 99.5) และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 1 เร่ือง (ร้อยละ 0.5) ซ่ึงเป็นการศึกษาการสังเคราะห์งานวิจัยงานสังคมสงเคราะห์ใน
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กระบวนยุติธรรมทางอาญา ของมหาบัณฑิตในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต ท้ังนี้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษาย้อนหลังนี้ ไม่พบการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ใช้สถิติแบบผสมท้ังสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด คือ 204 เร่ือง โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนานั้น จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานหรือจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะท่ีการรายงานข้อมูลท่ีใช้สถิติอนุมาน จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น การหาค่า Correlation มากท่ีสุด รองลงมาคือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปร (t-test, F test) ใน
ประเด็นของทุนสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา พบว่า ท้ังนักศึกษาที่เลือกทําวิทยานิพนธ์หรือนักศึกษาท่ีเลือกทําสารนิพนธ์เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน พบว่า ผลงานนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 204 เร่ืองจาก 4 หลักสูตร ไม่ได้รับ
การสนับสนุนทุนการทําวิจัยจากหน่วยงาน หรือสถาบันใดๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

โดยสรุปจากผลการศึกษาวิจัย พบว่างานแนวโน้มการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นใน 
รูปแบบเดิม คอืไม่มีความแตกต่างในประเด็นของหัวข้อการศึกษาวิจัยท่ีมักจะมุ่งเน้นเพ่ือก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและสอดรับกับบริบท
ในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน มีเพียงบางการศึกษาวิจัยท่ีผลการศึกษาวิจัยสามารถนําไปสู่การต่อยอดการวิจัยท่ีสอดรับกับ 
ทิศทางการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยได้ในอนาคต เช่น การกําหนดนโยบายทางด้านกระบวนการยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูเหย่ือ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม และยังเน้นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพหรือการวิจัยแบบ
ผสมผสาน  

ผลการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ 
เม่ือพิจารณาผลการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ พบว่าคณาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่ีมีการทําวิจัยหรือผลงาน

วิชาการในมิติของงานกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม รวมท้ังส้ิน 28 เร่ือง ได้แก่ 1) คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ 
สาขาวิชาโทการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (1. รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ, 2. รองศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร  
3. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธ์ุ 4. รองศาสตราจารย์ ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พเยาว์ ศรีแสงทอง 
และ 6. อาจารย์เสาวธาร โพธ์ิกลัด) และ 2) คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นอกสาขาวิชาโทการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม (1. รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย และ2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรกานนท์) การศึกษาวิจัยของคณะคณาจารย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องในบริบทของการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม (Criminal 
Justice Administration) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ซ่ึงมีการตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 สามารถแบ่งประเภทของ
ผลงานวิจัยได้ 2 ประเภทหลัก คือ โครงการวิจัยสถาบันหรือโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57) โครงการวิจัย
สําหรับหน่วยงานภายนอก ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 เร่ือง (ร้อยละ 96.43) 
โดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ 1) ระดับมหภาค ได้แก่ การศึกษาวิจัยเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย กฎหมาย  
ด้านกระบวนการยุติธรรม และ 2) ระดับจุลภาค ได้แก่ การศึกษาวิจัยโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทั่วไป เช่น ประชาชน 
ชุมชน และสังคม และการศึกษาวิจัยโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้กระทําผิด หรือกลุ่มผู้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน มูลเหตุจูงใจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาวิจัยจะเป็นการดําเนินงานตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน ซ่ึงสามารถจําแนกเป็น 3 ประการ คือ 1) เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อนําสู่การพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานเดิมของหน่วยงาน 2) เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ/ แนวการดําเนินงานใหม่ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการปฏิบัติเดิม/
การดําเนินงานเดิม หรือการพัฒนาปรับปรุงจากการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานที่มีความใกล้เคียงกันของประเทศอ่ืน และ 3) เพ่ือสร้าง
หรือผลักดันให้เกิดนโยบาย/ กฎหมายใหม่ซ่ึงทําให้เกิดการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลของโครงการ
ศึกษาวิจัยเป็นฐานการดําเนินงาน อย่างไรก็ดีจะพบว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาจะมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ 
และนโยบาย เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในลักษณะองค์รวม โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ 
ผลักดันให้องค์ความรู้ แนวปฏิบัติและนโยบายหรือกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการอาศัยผลการศึกษาวิจัยเป็นฐานหรือกรอบแนวคิดนั้น 
สามารถยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ท้ังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม และประชาชน
ท่ัวไป สําหรับวิธีวิทยาท่ีมีการนํามาใช้ในการดําเนินงานสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 11 
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เร่ือง (ร้อยละ 39.29) 2) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 5 เร่ือง (ร้อยละ 17.86) และ 3) การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จํานวน 12 เร่ือง (ร้อยละ 42.85) ด้านการใช้สถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจําแนกประเภทของ
สถิติและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติเชิงอนุมาน และการใช้สถิติท้ังสองประเภทใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาวิจัย โดยท้ังโครงการท่ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และ
การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน จะใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบของการศึกษาวิจัย ในขณะ
ท่ีโครงการท่ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านสถิติการวิจัยเชิงพรรณนาประกอบการการสังเคราะห์
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสังเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเช่น เอกสาร รายงานการวิจัย รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีมีประเด็นหรือขอบเขตท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย โดย
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจะมาจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ และจากข้อมูลจะเห็นว่าหน่วยงานท่ีให้ทุน
สนับสนุนการดําเนินการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ ในมิติงานด้านกระบวนการยุติธรรมจะมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
คือให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยจํานวน 17 เร่ือง (ร้อยละ 60.71) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จํานวน 4 เร่ือง (ร้อยละ 14.29) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จํานวน 2 เร่ือง (ร้อยละ 
7.15) ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สสส. จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57)  
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57)  คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57) ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57) และคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 3.57)   

ประเด็นโดยสรุปจากการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ แสดงให้เห็นว่าทิศทางการศึกษาวิจัยจะเน้นความหลากหลายของวิธีวิทยา
การศึกษา คือ มีการผสมผสานท้ังการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ผลการศึกษาวิจัย
ของคณาจารย์ จะมีความเข้มข้น ลุ่มลึก ในเชิงวิชาการ การให้ข้อเสนอแนะซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถนําไปพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย ท้ังการพัฒนาสู่การกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  
การสร้างเป็นแนวปฏิบัติสําหรับหน่วยงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานกับกลุ่มเปราะบางซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานนั้นๆ อย่างไร
ก็ตามเม่ือพิจารณาประเด็นของแหล่งทุนท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยพบว่ามากกว่าร้อยละ 85 เป็นแหล่งทุนท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในมิติของกระบวนการยุติธรรม  

 
อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 

การศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยท้ังวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา  

ซ่ึงผลงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์จะมีอัตราส่วนของผลงานศึกษาวิจัยในรูปแบบของสารนิพนธ์มากกว่าวิทยานิพนธ์ โดยเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยจะเกี่ยวเนื่องกับงานดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในมิติต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม หรือ 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม และที่มาหรือมูลเหตุจูงใจในการศึกษาของนักศึกษามักจะเป็นการหยิบยกขึ้นจากประสบการณ์
ตรงของนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม (Evidence Based) รวมท้ังมาจากปัญหาของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมในช่วง
ระยะเวลาขณะนั้น และเม่ือพิจารณาจําแนกเป็นกลุ่มในระบบงานยุติธรรม พบว่า ประสบการณ์ตรงท่ีนักศึกษามักจะเลือกมาเป็นหัวข้อ
การศึกษาวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มการปฏิบัติงานก่อนคําพิพากษาของศาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติงานในชั้นตํารวจ และการปฏิบัติงาน
หลังจากคําพิพากษาของศาล ในมิติของงานราชทัณฑ์และคุมประพฤติ จะมีสัดส่วนการศึกษาวิจัยมากกว่าการปฏิบัติงานในงานด้าน
อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนหนึ่งจะดําเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยงานวิจัยท่ีมีการศึกษาแล้วเป็นต้นแบบของการศึกษาวิจัย
เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มประชากรท่ีทําการศึกษาเท่านั้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาไม่ได้มีความคิดริเร่ิมหรือหยิบหยกประเด็น
ปัญหาใหม่ๆ มาใช้เป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัย ทําให้รูปแบบของการศึกษาวิจัยไม่มีความหลากหลายและไม่ครอบคลุมกับ 
ความต้องการของสังคมในปัจจุบันท่ีเน้นถึงเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) และไม่สอดรับกับทิศทางของ 
การดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรมท่ีเน้นให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดําเนินงานหรือศึกษาความเป็นไป
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ได้ในการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคม (สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2558; พงษ์ธร 
ธัญญสิริ, 2552) สืบเนื่องจากมูลเหตุของการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นทําให้กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข และทิศทางการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นภาครัฐ มากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กร หน่วยงาน หรือบุคลากรประเภทอื่นๆ (เช่นภาคเอกชน  
ภาคประชาชนและหน่วยงานสาธารณะ) อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยท่ีเป็นองค์กรภาครัฐดังกล่าวเมื่อพิเคราะห์
เป้าประสงค์สูงสุดของการดําเนินงานคือการตอบสนองความต้องการและเอ้ือประโยชน์สูงสุดของการดําเนินงานให้แก่ประชาชน หรือ
ของผู้ใช้บริการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังบุคคลท่ีเป็นผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่าแม้เป้าประสงค์หลักท่ีนําเสนอผ่าน
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการศึกษาวิจัยจะก่อให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงาน แต่เนื้อหา สาระและประเด็นท่ีสอดแทรกอันเป็นผล
สืบเนื่องจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ก็เพ่ือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานใน
กระบวนการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมท้ังสิ้น ในประเด็นของกลุ่มเป้าหมายของศึกษาวิจัยพบว่าอัตราส่วนของกลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการดําเนินงานในช่วงการปฏิบัติงานก่อนคําพิพากษาของศาลและหลังคําพิพากษาของศาลซ่ึงสอดรับกับ
กลุ่มอาชีพหรือการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีผลงานการศึกษาวิจัยในการสังเคราะห์คร้ังนี้มากที่สุด เม่ือพิจารณาถึงวิธีการออกแบบการวิจัย
นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้การสํารวจ  มากกว่า 
การใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน และเป็นการหาค่าทางสถิติในลักษณะสถิติเชิงพรรณนา ร่วมกับ 
การความสัมพันธ์ของตัวแปรประเภทการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกระบวนการวิธีวิทยาท่ีมุ่งเน้น
การศึกษาสภาพในปัจจุบัน ทําให้เกิดความเข้าใจในสภาพท่ีเป็นจริงอันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในอนาคต (กาญจนา มณีแสง
, 2522) ซ่ึงผลของการศึกษาดังกล่าวแม้ว่าจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ แต่อาจจะยังไม่สามารถนําไปสู่การสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือการสร้างนโยบายในระดับองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบในเชิงกว้างได้ ในขณะที่การศึกษาวิจัย 
เชิงคุณภาพ หรือการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานมักจะใช้เคร่ืองมือการวิจัย เช่น การสาํรวจเอกสาร หรือการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยการใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมักจะเป็นในรูปแบบของการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการวิเคราะห์แบบอุปนัยเพ่ือตีความจากสิ่งท่ี
เป็นรูปธรรมหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนั้น จากการสังเคราะห์งานวิจัยในคร้ังนี้ทําให้เห็นภาพของวิธีวิทยา
ท่ีไม่มีความหลากหลาย รวมท้ังผลงานการศึกษาบางกลุ่ม เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น มิได้สร้างสรรค์
วิธีการใหม่ ท้ังนี้ผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้เป็นครบถ้วน สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
การศึกษาวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากฐานคิดและสภาพการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานหรือองค์กรของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
ผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน บทบาท และภาระหน้าท่ี ตลอดจนเหตุ
และผล ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างดี อาจจะเป็นไปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงและอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีจะต้องเผชิญกับสภาพปัญหาโดยตรงทําให้นักศึกษาสามารถนําเสนอผล
ของการศึกษาวิจัย รวมท้ังการเสนอแนวทางการพัฒนาผลการศึกษาและการศึกษาต่อยอดมีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริง สําหรับจุดเด่นท่ีสําคัญของการศึกษาวิจัยของนักศึกษา คือ ผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท่ีแม้จะเป็นในรูปแบบของสารนิพนธ์แต่ท่ีมาและเหตุผลสําคัญในการเลือกประเด็นปัญหาเพ่ือนําไปสู่ 
การศึกษาวิจัยมีจุดเร่ิมต้นโดยอาศัยประเด็นความสนใจและปัญหาจากการปฏิบัติงาน (Evidence-Based Practice) ทําให้ผลลัพธ์ของ
การศึกษาวิจัยเป็นผลสะท้อนตามจริงจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานนั้น ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลท่ี
สําคัญสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาสามารถหยิบยกข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบ 
การปฏิบัติงานตามท่ีผลงานการศึกษาวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้นําไปประยุกต์และปรับใช้กับหน่วยงานของนักศึกษาโดยมีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนและสอดรับกับความต้องการ     

อย่างไรก็ตามหากการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษายังคงดําเนินไปในลักษณะดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ในระยะยาว 
องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อาจจะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมด้านกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงเป็นข้อห่วงใยของผู้วิจัยเป็นอย่างย่ิงเนื่องจาก 
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องค์ความรู้ด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อกลไก 
การผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบงานด้านกระบวนการยุติธรรมของสาธารณชน ดังเช่นการให้ทัศนะของ
นักวิชาการด้านการบริหารงานยุติธรรมหลายต่อหลายท่านท่ีให้ความสําคัญต่อบทบาทของงานวิจัยไว้ว่า ประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การศึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมในระยะยาวก็คือการท่ีนักศึกษาและคณาจารย์ทําการค้นคว้าวิจัยซ่ึงผลลัพธ์สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในสังคมท้องถ่ินนั้นๆ ได้ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและเอกท่ีผลิตข้ึนจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นองค์ความรู้
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสังคมในท้องถ่ิน อันจะถูกพัฒนาข้ึนด้วยวิธีวิทยาทางการศึกษาวิจัยท่ีหลากหลายสอดรับกับประเด็น
การศึกษารวมท้ังนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีตอบสนองต่อลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถ่ิน (Chris Eskridge, 2003) 

การศึกษาวิจัยของคณาจารย์ 
จากการสังเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยของคณาจารย์ พบว่า ประเด็นของหัวข้อการศึกษาวิจัยจะสอดรับและเกี่ยวเนื่องกับ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยงานท่ีถูกกําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังในระยะส้ันและระยาว เนื่องจาก
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานศึกษาวิจัย มักจะใช้ผลของการศึกษาวิจัยเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคล่ือนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายตามท่ีแต่ละหน่วยงานได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากสาขา
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์แต่ละท่าน พบว่าผลงานการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่องสามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญและ
องค์ความรู้ของคณาจารย์แต่ละท่านได้เป็นอย่างดี แม้คณาจารย์บางท่านจะไม่ได้ปฏิบัติงานในสาขาการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมก็ตามสอดรับกับงานสวัสดิการสังคมและนโยบายสังคม ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมกันใน
สังคมทั้งในมิติอย่างกว้างและอย่างแคบ (ระพีพรรณ คําหอม, 2549) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรมมิได้เป็นกลุ่มเฉพาะผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ีต้องการการแก้ไข บําบัดและฟ้ืนฟูเท่านั้น แต่กลุ่มเป้าหมายของงานใน
กระบวนการยุติธรรมนั้นมีขอบเขตท่ีขยาย ซ้อนทับกับกลุ่มเป้าหมายของการปฏิบัติงานในสาขาความเชี่ยวชาญอ่ืนๆ ด้วย เช่น กลุ่มเด็ก
และเยาวชน กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มผู้สูงอายุ หรือแม้กระท่ังกลุ่มของเหย่ือท้ังผู้ท่ีมีฐานะเป็นเหย่ือทางตรงจากผู้กระทํา
ผิดและผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือจากระบบงานยุติธรรม (Maschi, Bradley, & Ward, 2009; Roberts & Brownell, 1999) เม่ือพิจารณาถึง
เป้าหมายของการศึกษาวิจัยถ้าจําแนกตามระยะของระบบงานยุติธรรม พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานและการนโยบายการดําเนินงานของระบบงานยุติธรรมหลังจากมีคําพิพากษาของศาล เช่น การดําเนินงานใน 
ชั้นราชทัณฑ์ คุมประพฤติ สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกอบรมฯ ตลอดจนระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการ
ทางสังคมต่อการเข้าถึงระบบงานยุติธรรมของประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้เปราะบางทางสังคม รวมท้ังการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยสามารถสะท้อนความเข้มแข็งหรือประสิทธิภาพของการดําเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมในช่วงปลายทางให้
ตระหนักถึงผลท่ีเกิดข้ึนหรือการดําเนินงานท่ีมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศ ในมิติของระเบียบวิธีวิทยาของการวิจัย พบว่า ระเบียบวิธีวิทยาของการศึกษาวิจัยมีคุณภาพ เป็นระบบ  
มีกระบวนการคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีตรงตามหลักการของวิธีวิทยาท่ีนํามาใช้ในการวิจัย ซ่ึงทําให้ผลของการศึกษาวิจัยมี
ความเที่ยงตรง เป็นจริงตามสถานการณ์ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีวิทยาของการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้คือการวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาศัยแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเช่น ความพึงพอใจ ทัศนคติ ข้อคิดเห็น 
บางประการท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ (ข้อคําถามปลายปิด) ซ่ึงข้อคําถามเหล่านี้จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นของการศึกษาวิจัย ทําให้ข้อคําถามต่างๆ เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาสูง สามารถนําไปใช้อ้างอิงและเป็นกรอบของแนวคําถามในการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเก็บข้อมูล
เชิงสํารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงและทําให้ผู้วิจัยเข้าใจบริบทของการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซ่ึงจะทําให้ผลของการศึกษาวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน ในขณะที่ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีคณาจารย์ส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นวิธีวิทยาร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือการระดมความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงข้อมูลแบบรอบด้านท้ังในส่วนระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ี
คณาจารย์ศึกษาวิจัย ด้วยกระบวนวิธีวิทยาท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นและเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย การมีฐานคิดท่ี 
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ลุ่มลึกและมีกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนดังกล่าว ทําให้ผลการศึกษาวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
ทุกประเด็น สามารถใช้ในการอ้างอิงและประยุกต์และปรับใช้ท้ังจากหน่วยงานท่ีให้ทุนสนับสนุนเพ่ือนําไปสู่การผลักดันให้เกิดนโยบาย
หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดําเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นองค์ความรู้ให้กับนักวิชาการหรือนักศึกษา  
รวมไปถึงผู้ท่ีสนใจในการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยบางเรื่องท่ีมีเป้าประสงค์สําคัญเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติและ ต้นแบบการดําเนินงาน 
(Role Model) ได้มีการนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์และพัฒนาปรับปรุงจนสามารถสร้างเป็นรูปแบบการดําเนินงานท่ีนํามาปฏิบัติ
ใช้จริงภายในหน่วยงานซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สอดรับกับทิศทางของแผนแม่บท 
การบริหางานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561 ท่ีเน้นยํ้าให้มีการศึกษาวิจัยและนําผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
(สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2558) อย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นการศึกษาวิจัยสถาบัน หรือการศึกษาวิจัย
ในชั้นเรียนมีจํานวนน้อยมากคือจํานวน 1 เร่ืองเท่านั้น ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าในหากจะพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบาย ด้านการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 
ดังนั้น คณะฯ และหลักสูตรฯ มีความจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเสริมสร้างหลักสูตร การวิจัยใน
ชั้นเรียน หรือการศึกษาวิจัยเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ของคณาจารย์ในคณะฯ ให้มากย่ิงข้ึน อันจะเป็นสร้างคลังองค์ความรู้ด้าน
กระบวนการยุติธรรม ในมิติสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของประเทศไทยทั้งเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงวิชาการและเชิง
ปฏิบัติการต่อไป โดยสรุปแล้วจุดเด่นของผลการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมิติด้านกระบวนการยุติธรรม 
คือ ผลของการศึกษาวิจัยท้ังหมดสามารถนําไปสู่การต่อยอดและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะในประเด็นด้านกระบวนการ
ยุติธรรม หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม อันเป็นเป้าประสงค์สําคัญของ 
การสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีใช้เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะงานวิจัยในระดับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ท่ีจะต้องพัฒนาให้เป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนําไปใช้ประโยชน์ต่อสารธารณะได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
นอกจากนี้ผลของการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ยังครอบคลุมทุกกลุ่มเปราะบางอันเป็นเป้าหมายในงานสังคมสงเคราะห์กระบวนการ
ยุติธรรม ทําให้เกิดองค์ความรู้แบบองค์รวมซ่ึงคณาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาสามารถนําไปเป็นต้นแบบในการทําวิจัยและการพัฒนา
ความรู้ของงานสังคมสงเคราะห์ด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยต่อไป  

 
สรปุสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) 

สรุปสาระสําคัญ 
โดยสรุปแล้วภาพรวมของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

ความแตกต่างกันในทุกมิติ ท้ังในภาพรวมของการศึกษาวิจัย เป้าประสงค์ของการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระเบียบวิธีวิทยาการศึกษาวิจัย 
และการนําผลการศึกษาไปใช้ โดยในระดับนักศึกษาน้ันการดําเนินการศึกษาวิจัยล้วนแล้วแต่มีเป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตัวผู้วิจัยเป็นหลักโดยมีมูลเหตุแรงจูงใจของการศึกษาวิจัยจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานท่ีเป็นสถานท่ีทํางานของ
นักศึกษา หรือจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้งานวิจัยบางส่วนยังเป็นงานวิจัยท่ีดําเนินการตามงานวิจัยท่ี
เคยมีการศึกษามาแล้วเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มประชากรให้มีความแตกต่างเท่านั้น กอปรกับงานวิจัยของนักศึกษามากกว่า 
ร้อยละ 90 เป็นงานวิจัยในลักษณะสารนิพนธ์ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิทยาท่ีไม่ลุ่มลึก จึงทําให้ผลการศึกษาแม้จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัยได้ แต่ไม่สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะหรือสังคมได้อย่างชัดเจน 

ในขณะที่งานวิจัยชองคณาจารย์ แม้จะเป็นการศึกษาวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนแต่ทิศทางการศึกษาวิจัยต่างมุ่งให้เกิดผลกระทบในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม เป้าหมายของการศึกษามีความหลากหลายท้ังกลุ่มประชากรท่ีเปราะบางทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
กลุ่มประชากรท่ีปฏิบัติงานในการกระบวนการยุติธรรม ระเบียบวิธีวิทยาการศึกษาวิจัยของคณาจารย์มีความหลากหลายทั้งการวิจัย 
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน ท่ีมีความลุ่มลึก และเป็นไปตามระเบียบวิธีวิทยาการศึกษาวิจัย 
อย่างเคร่งครัด ซ่ึงสามารถนําไปสู่การเข้าถึงและได้มาซ่ึงข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาวิจัย



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 23 

 

สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ อันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดียังพบประเด็นปัญหา
ท่ีสําคัญของการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยงานสังคมสงเคราะห์ สาขาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ท่ีน่าห่วงใย คือ  
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ คณะ สถาบัน และหน่วยงานอ่ืนๆ ในสายสังคมศาสตร์หรือในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีสามารถเชื่อม
ร้อยประเด็นการดําเนินงานวิจัยร่วมกันได้นั้น ยังมีดําเนินการแบบแยกส่วนยังไม่เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการบูรณาการอาจารย์ 
บุคลากร งบประมาณ และโครงการวิจัยเข้าด้วยกันเป็นภาพใหญ่ได้อย่างแท้จริง  โครงการวิจัยของอาจารย์ยังไม่สามารถบูรณาการกับ
งานวจิัยของนักศึกษาท่ีจะส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและทําวิจัยร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยของนักศึกษาและ
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยของนักศึกษา 
แม้การจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แผน ก 

และ แผน ข ซ่ึงจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ซ่ึงมี
ความลุ่มลึกทางด้านการวิจัยท่ีมีความแตกต่างกัน แต่กระนั้น กระบวนการศึกษาวิจยัท้ังสองรูปแบบจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้างให้เกิด
มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น ผู้วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

- เนื่องด้วยผลงานวิจัยของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นการกําหนดปัญหาและหัวข้อการศึกษาวิจัยจากสภาวการณ์จริงท่ี
นักศึกษาประสบด้วยตนเองอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนใหญ่จึงเพ่ือตอบสนองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดังนั้นข้อสําคัญของพัฒนาการศึกษาวิจัยจึงควรมุ่งเน้นและชี้ให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมท้ังการทบทวน
ทฤษฎี แนวคิด การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากนักศึกษาจะต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีผ่านกระบวนการทบทวนในข้ัน 
การทบทวนวรรณกรรมไปสร้างและกําหนดท้ังกรอบแนวคิดการดําเนินงานวิธีวิทยาของการศึกษาวิจัยให้มีความชัดเจนไม่หลุดกรอบใน
งานสังคมสงเคราะห์ด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรม ร่วมท้ังมีความสอดรับบริบทของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

- พัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาในการเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าประสงค์และ
กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ลักษณะของเคร่ืองมือ การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและ
การการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบของจริยธรรมการวิจัย ท้ังนี้เพ่ือให้ผลของการศึกษาวิจัยมีความแม่นยํา และสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ตรงตามความต้องการ และสามารถต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสามารถ
พัฒนาผลการศึกษาวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม 

- การพัฒนางานศึกษาวิจัยของนักศึกษาจากงานวิจัยในลักษณะของสารนิพนธ์ไปสู่การศึกษาวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ 
ท่ีมีความเข้มข้นท้ังในมิติด้านวิธีวิทยา กลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษา และการนําไปใช้ หรือมิเช่นนั้นอาจเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายของ
การวิจัยแบบสารนิพนธ์ให้มีขอบเขตท่ีกว้างมากขึ้นโดยครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะเดียวกับการศึกษาวิจัย และการขยาย 
คําสําคัญของการศึกษาวิจัย (Keywords) ของการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นของการศึกษา และเปิดแนวทางการศึกษาท่ีสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการศึกษาวิจัย 

- สร้างความตระหนักและความต่ืนตัวในประเด็นจริยธรรมการวิจัยให้แก่นักศึกษา (Research Ethic) เนื่องจากการศึกษา
วิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในงานกระบวนการยุติธรรมย่อมหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการมีกลุ่มประชากรการศึกษาวิจัย
เป็นกลุ่มผู้เปราะบางไปได้ยาก ท้ังผู้กระทําผิด ผู้ต้องราชทัณฑ์ หรือผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้นในฐานะท่ีนักศึกษาเป็นผู้ศึกษาใน
ศาสตร์ท่ีให้คุณค่าและเคารพศักด์ิศรีของมนุษย์ และมีจริยธรรมทางวิชาชีพเป็นกรอบการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ี
การศึกษาวิจัยของนักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย เพ่ือเป็นการรับรองต่อกลุ่มเป้าหมาย สังคม และ
สาธารณะว่าผลงานจากศึกษาวิจัยของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นผลงานท่ีได้มาโดยมิได้ล่วงละเมิดคุณค่าและศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์  
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- การกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงการลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) ซ่ึงเป็นจริยธรรมการวิจัยประเด็นสําคัญ
อีกประการหนึ่ง ท้ังหลักสูตรและผู้สอนจําเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นเตือน และตรวจสอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้
นักศึกษาคัดลอกข้อความที่มีการเผยแพร่มาแล้วในผลการศึกษาวิจัยของตนเอง   

- สร้างระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนท่ีการนําเสนอผลทางวิชาการและการศึกษาวิจัยให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
สมํ่าเสมอ และหลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอและเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัย หรือผลงานวิชาการอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง โดยนักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ เช่นการนําเสนอปากเปล่า (Paper 
Presentation) การนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ (Virtual Posters) และการนําเสนอในรูปแบบของการจัดพ้ืนท่ีเสวนาทางวิชาการ 
(Workshops/Interactive Sessions) เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนท่ีในการนําเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ
อันจะนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยได้ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษามีการตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมการเผยแพร่การศึกษาวิจัยสู่สาธารณะและการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

- การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการศึกษาวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณ
แผ่นดิน เพ่ือให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเป็นไปอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  

2) ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ 
จากผลการศึกษาวิจัย การอภิปรายผล และข้อสรุปท่ีจากการศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของคณาจารย์ในมิติของงานกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
- ควรพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานศึกษาวิจัยของคณาจารย์ให้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้มากขึ้น 

เช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยร่วมกัน การเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ 
การดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้นมีความหลากหลาย กอปรกับพลวัตทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด รวมท้ังต้องมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและควรพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัย 
เพ่ือจะได้งานวิจัยแบบบูรณาการไม่แยกส่วน ทําให้ได้ผลการวิจัยท่ีตรงทิศทาง และเป็นประโยชน์ ผลของการศึกษาวิจัยท่ีเกิดข้ึน 
จากการพิจารณา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยมุมมอง แนวคิด ทฤษฎีของศาสตร์ท่ีแตกต่างกันอาจจะทําให้ได้ผลผลิตท่ีครอบคลุมต่อ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับสังคม 

- ควรพัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในกระบวนการทําวิจัย เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยท่ีเป็นโครงการใหญ่ตรงตามทิศทางของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รวมท้ังตอบสนองต่อความต้องการของ
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลดีในเชิงคุณภาพทางด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ผลลัพธ์และองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายมิติ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะ และของมหาวิทยาลัยในอนาคต การนําผลงานวิจัยไปบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นให้ชุมชนและ
สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากกว่าการให้เปล่า ตลอดจนการทําวิจัยต่อยอดเพ่ือให้ลุ่มลึกมากย่ิงข้ึนอันจะ
ทําคุณภาพการศึกษาของคณะมีความแข็งแกร่งท้ังเชิงวิชาการและวิชาชีพมากย่ิงข้ึน 

- ควรพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ในลักษณะของการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง
หลักสูตร หรือการวิจัยเพ่ือการประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงจะเป็นการสร้างฐานและคลังข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะฯ เพ่ือให้สอดรับกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

- ควรพัฒนาและส่งเสริมให้คณาจารย์นําเสนอผลงานต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัย ท้ังรูปแบบบทความวิชาการ บทความ
วิจัย หรือโครงการต้นแบบต่อสารธารณะชน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์สังคมสงเคราะห์ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สาธารณะ อันจะทําให้องค์ความรู้ของงานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขยายสู่สังคมมากขึ้น ซ่ึงผลจากการขยายองค์ความรู้
ดังกล่าวนี้ อาจจะก่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ผ่านการพัฒนางานวิจัย รวมท้ังเป็นการกระตุกเตือนให้สังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมผ่านผลของการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ 
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บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์และ

นักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ระหว่างพ.ศ.2551-2555) โดยมีงานวิจัยจํานวน 76 เล่ม จําแนกออกเป็นงาน
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทจํานวน 69 เล่ม แบ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ 51 สารนิพนธ์ 18 และงานวิจัยอาจารย์
จํานวน 7 เล่ม  

ผลการศึกษางานวิจัย (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา) พบว่า มูลเหตุจูงใจในการศึกษางานวิจัย ด้านสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์/สุขภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสํารวจปัญหาหรือสถานการณ์ (ร้อยละ 47) โดยมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือต้องการทราบ
สถานการณ์ด้านสุขภาพและเกี่ยวกับผู้ป่วย (ร้อยละ 27.20) รองลงมาคือมีวัตุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนางาน (ร้อยละ 17) โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีวิทยาเชิงปริมาณ (ร้อยละ 70.76) รองลงมาคือการใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 16.92) แบบผสานวิธี (ร้อยละ 9.23) วิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ร้อยละ 1.53) และวิจัยเอกสาร (ร้อยละ 1.53)  สําหรับด้านวิธีการศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาด้วย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามหรือและทดสอบมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.95) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(ร้อยละ 51.28) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีพรรณนาความเชิงวิเคราะห์ (ร้อยละ 14.10) ในภาพรวมของงานวิจัยของ
นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย (ร้อยละ 73.68) รองลงมาคืองานด้านสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ฝ่ายจิต (ร้อยละ 26.31) ผลการศึกษางานวิจัยของอาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพมีจํานวนท้ังหมด 
7 เล่มพบว่า มูลเหตุจูงใจในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีไม่เคยมีการศึกษามาก่อน (ร้อยละ 20) เป็นนโยบายขององค์กรท่ีต้องการ
สนับสนุนให้มีงานวิจัย (ร้อยละ 20) โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยท่ีมุ่งสํารวจ (ร้อยละ 33.33) ใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในสัดส่วนท่ีเท่ากัน (ร้อยละ 50) ใช้วิธีการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามหรือและทดสอบมากท่ีสุด (ร้อยละ 
40) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีพรรณนาความเชิงวิเคราะห์ในสัดส่วนท่ีเท่ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ 
เชิงพรรณนา (ร้อยละ 42.85) ในภาพรวมของงานวิจัยของอาจารย์พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย 
(ร้อยละ 85.71) รองลงมาคืองานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต (ร้อยละ 14.28) 
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย, สังคมสงเคราะห์, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 

 
ABSTRACT 

The synthesis of research on health/medical social work aims to synthesize research of instructors and 
students of the Faculty of Social Administration in five years (2551-2555 B.E.). From 76 research studies, 69 were 
theses of doctoral and master degree students which 51 were theses, 18 were individual studies, and 7 were 
faculty instructors' research. 

The current study found that the students' research had objectives to survey problems or situations (47%), 
to discover clients' health situation ( 27. 20% ) , and to develop medical social work practices ( 17% ) .  70. 76%  of 
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research were quantitative methods, 16.92% were qualitative methods, 9.23% were mixed methods, 1.53% were 
participatory research and 1.53% were documentary research. 57.95% gathered data via questionnaires or tests, 
51. 28%  of the study used descriptive statistics for analyzing quantitative data, and 14. 10%  of the qualitative 
analysis used descriptive statistics. 73.68% of the students' research studied about medical social work, and 26.31% 
studied psychiatric social work.  For instructors' studies, 20%  were new research that had not been studied, and 
20%  of this research was funded by agencies.  33. 33%  of instructors' studied were survey research which 
determined as research objectives. Half of the studies used quantitative methods and another half used qualitative 
methods. 40% gathered data through questionnaires or tests. 42.85% analyzed qualitative data by using descriptive 
statistics as well as 42.85% examined quantitative data by using descriptive statistics.  The majority of instructors' 
studies (85.71%) was medical social work, and 14.28% were psychiatric social work research.   
Keywords: Research Synthesis, Social Work, Health/Medical Social Work  
 
บทนํา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต้ังข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 11 มกราคม 2497 และได้มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2497 โดยมีหลักการและเหตุผล
ว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาใน
ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, https://www.socadmin.tu.ac.th/)  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้เร่ิมเปิดหลักสูตรปริญญาโทในปีการศึกษา 2507 จากการเรียนการสอนภาคกลางวันเพียง
อย่างเดียวมาเป็นการเรียนภาคค่ําด้วย ต่อมาในปี 2519 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังใหญ่ โดยมี 
การปรับปรุงท้ังในโครงสร้างเนื้อหาและเนื้อหาของหลักสูตร จุดเด่นคือ  มีการแบ่งวิชาเลือกเฉพาะสาขาออกเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางตามบริบทของการปฏิบัติงาน (Field of Practice) หรือแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Setting Based) ออกเป็น 6 สาขา ได้แก่  
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (แบ่งออกเป็นสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ท่ัวไป และสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์จิตเวช) สาขาสวัสดิการแรงงาน สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม และสาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา (สมชาย ไมตรี, 2544, น.18 อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 
2557, น.119) แม้ว่าในหลักสูตรปริญญาโทจะมิได้มีหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพโดยตรง แต่งานวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ได้มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อยู่ด้วยในหลายหลักสูตร และในบางช่วงเวลาของการเปิดหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตท่ีผ่านมา ได้มีการเปิดสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์พร้อมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมความชํานาญเฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา 

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าท่ีผ่านมายังไม่มีการรวบรวมงานวิจัยในด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้นเพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงส่งเสริม 
การทําวิจัยของแต่ละสาขาเพื่อให้เกิดการทบทวนองค์ความรู้เพ่ือนําไปสู่ช่องว่างงานวิจัย ทิศทางหรือแนวโน้มในการทําวิจัยในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตของการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ จํานวน 69 เล่ม จากคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ระหว่างพ.ศ.2551-2555)  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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1. งานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท จํานวน 51 เล่ม 
2. งานสารนิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท จํานวน 18 เล่ม 
3. งานวิจัยอาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวน 7 เล่ม 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
2. ทําให้ทราบถึงทิศทาง/แนวโน้มงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพในอนาคต 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ระหว่างพ.ศ.2551-2555) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพได้มีการกําหนดกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  
1. งานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ท้ังในกลุ่มชํานาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์หรือเป็นอาจารย์

จากกลุ่มชํานาญการอ่ืนๆ ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีได้รับทุนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงงานวิจัยท่ีคณาจารย์มีบทบาทเป็นหัวหน้าโครงการ นักวิจัยหลัก และนักวิจัยร่วมจํานวนท้ังหมด 7 เร่ือง  

2. วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในทุกหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวน 51 เร่ือง  
3. สารนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวน 18 เร่ือง  
โดยงานวิจัยของท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 

ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 จํานวน 76 เร่ือง 
ขั้นตอนในการคัดเลือกงานวิจัย 
ในการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้มีกระบวนการสืบค้นงานวิจัย ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจรายชื่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ด้านด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ระหว่างปี 

พ.ศ.2551-2555 ในข้ันตอนนี้ผู้ศึกษาได้ทําการสํารวจรายชื่องานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่  
1. ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์จากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากเจ้าหน้าท่ีโครงการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ภาคปกติและโครงการสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
3. การค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. การติดต่อเพ่ือขอเล่มวิจัยอาจารย์ผู้ดําเนินการวิจัยโดยตรง 
โดยในข้ันตอนนี้ผู้ศึกษาได้ใช้คําสําคัญ (Keywords) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการสืบค้น ได้แก่ “สังคมสงเคราะห์สุขภาพ” “สังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์” “สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต” “ผู้ป่วย” “โรงพยาบาล” “ศูนย์บริการสาธารณสุข” “สุขภาพ” 
เพ่ือให้ได้งานวิจัยท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 ทําการประเมินงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยมีแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
1) ชื่อเร่ือง 
2) วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
3) วิธีวิทยา 
4) วิธีการศึกษา 
5) ประชากรท่ีศึกษา 
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6) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
7) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
8) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ 
9) ประเด็นเฉพาะด้านสังคมสงเคราห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องในทุกหัวข้อของการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดหมวดหมู่/จําแนกงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โดยเรียงลําดับจากปีท่ีเผยแพร่ 
ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย ตาม 9 ประเด็นตามข้ันตอนท่ี 2 
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผล เขียนรายงานวิจัย 

 
ผลการศึกษา  

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษา
และคณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ระหว่างพ.ศ.2551-2555) โดยจากการศึกษามีงานวิจัยจํานวน 76 เล่ม 
จําแนกออกเป็นงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทจํานวน 69 เล่ม แบ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 67.10 (จํานวน 
51 เล่ม) สารนิพนธ์ ร้อยละ 23.68  (จํานวน 18 เล่ม) และงานวิจัยอาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 9.21 (จํานวน 7 
เล่ม)  

โดยผลการศึกษาและการสังเคราะห์ผลงานวิจัยสาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555  
มีประเด็นการนําเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) ผลการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของบัณฑิต 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ 2)  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยในแต่ละหัวข้อหลักจะ
ประกอบด้วยหัวข้อการนําเสนอ ดังนี้ 

1) ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ: ปีท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
ประเภทของผลงานวิจัย (รวมผลงานวิจัยของบัณฑิตและคณาจารย์) 

2) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาของงานวิจัย 
3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4) แหล่งทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย 
5) วิธีวิทยา  
6) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
7) การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ: ปีท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย และประเภทของผลงานวิจัย 

(รวมผลงานวิจัยของบัณฑิตและคณาจารย์) 
ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 มีงานวิจัยท้ังหมด 76 

ผลงาน สําหรับปีท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่าในปี 2552 และ 2553 มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/
สุขภาพมากท่ีสุด คือ 21 เร่ืองต่อปี รองลงมาคือ ปี 2551 จํานวน 17 เร่ือง และน้อยท่ีสุดคือ ปี 2554 และ 2555 มีงานวิจัยจํานวน 
ปีละ 9 เร่ืองต่อปี 

ผลการศึกษาประเภทของงานวิจัย พบว่า จากงานวิจัยท้ังหมด 76 ผลงาน งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภทงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทมีจํานวน 69 เล่ม แบ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 เล่ม  
(ร้อยละ 2.89) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 49 เล่ม (ร้อยละ 71.01) สารนิพนธ์ จํานวน 18 เล่ม (ร้อยละ 26.08) งานวิจัย
อาจารย์ จํานวน 7 เล่ม 
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ผลการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาของงานวิจัย 
งานวิจัยจําแนกตามมูลเหตุจูงใจของการศึกษา พบว่า ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในช่วง

ระหว่างปี 2551-2555 การพิจารณาเพ่ือทํางานวิจัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีมูลเหตุจูงใจมาจากความต้องการทราบถึงสถานการณ์ท่ีตนเอง
สนใจเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมามีมูลเหตุจูงใจเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 18.38 และเพ่ือป้องกันปัญหา
สังคม คิดเป็นร้อยละ 16.17 ตามลําดับ โดยมูลเหตุจูงใจท่ีมีการศึกษาน้อยท่ีสุดคือ ประเด็นของการไม่มีการศึกษางานวิจัยเร่ืองนี้ 
มาก่อน ส่วนมูลเหตุจูงใจของการศึกษาท่ีไม่พบจากการศึกษา คือ มูลเหตุจูงใจของการศึกษาเพ่ืออุดช่องว่างของงานวิจัย 

3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการทํางานวิจัยเพ่ือการสํารวจมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมามี

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนางาน คิดเป็นร้อยละ 17 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 12 และ 
ส่วนเป้าหมายของการงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์ในการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1 โดยงานวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบทฤษฎีไม่พบการศึกษาวิจัย 

4) วิธีวิทยา 
งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.76 รองลงมาใช้วิธี 
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 17 และวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี คิดเป็นร้อยละ 9.23 ส่วนวิธีวิทยาอ่ืนๆ 

ได้แก่ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเอกสาร มีการใช้ในการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.53 ในสัดส่วนท่ี
เท่ากัน 

งานวิจัยจําแนกตามวิธีการศึกษา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม/ แบบทดสอบเป็น
จํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.95 รองลงมาใช้วิธีการศึกษาด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.86 และวิธีการศึกษา 
ท่ีนําไปใช้น้อยท่ีสุด คือ การสนทนากลุ่ม และการศึกษาจากเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 3.40 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

5) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยจําแนกตาม กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษากับกลุ่มนักวิชาชีพ/ผู้ปฏิบัติงาน

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.64 รองลงมาเป็นการศึกษากับกลุ่มผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 27.84  สําหรับการศึกษาจากเอกสารมีการใช้ใน
การศึกษาน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.26  

งานวิจัยจําแนกตาม วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นในรูปแบบเจาะจง จํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมาเป็น 

การคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา (วิจัยคุณภาพ) แบบเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 25.84  และการสุ่มแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะ
เป็น (วิจัยปริมาณ) แบบลูกโซ่ คิดเป็นร้อยละ 17.97 ตามลําดับ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีไม่มีการนํามาใช้ในงานวิจัย ได้แก่  
การสุ่มแบบโควตา การสุ่มแบบเป็นระบบ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มแบบหลายขั้นตอน และการคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา
แบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า งานวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือ จํานวน 954 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.79 และงานวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุด คือ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยจําแนกตาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนามีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.28 รองลงมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 20.51 
และเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิธีการพรรณนาความ/พรรณนาเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 14.10 โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงปริมาณท่ีไม่พบการใช้ในการศึกษาคือ สถิติการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีไม่พบ 
การใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (ตีความสรุปสร้าง) 
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งานวิจัยจําแนกตาม เนื้อหาประเด็นเฉพาะด้านการแพทย์/สุขภาพ พบว่า ภาพรวมงานวิจัยส่วนใหญ่มีเนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกายมากกว่าสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นงาน
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย คิดเป็นร้อยละ 73.68 ในขณะท่ีมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นงานสังคมสงเคราะห ์
ทางการแพทย์ ฝ่ายจิต คิดเป็นร้อยละ 26.31 ของงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 
ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
1) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาของงานวิจัย 

งานวิจัยจําแนกตามมูลเหตุจูงใจของการศึกษา พบว่า ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพของคณาจารย์ ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 การพิจารณาเพ่ือทํางานวิจัยเร่ืองใดเรื่องหน่ึงมีมูลเหตุ
จูงใจมาจากความต้องการ ดังนี้ 1) เป็นงานวิจัยท่ียังไม่มีการศึกษามาก่อน 2) เป็นงานวิจัยตามนโยบายของหน่วยงาน/องค์กร 3) เป็น
งานวิจัยท่ีต้องการทราบถึงสถานการณ์ทางสังคม และ 4) เป็นงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 20 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน สําหรับ
มูลเหตุจูงใจในการทําวิจัยท่ีไม่ปรากฏในการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาคือ มูลเหตุจูงใจของการศึกษาท่ีสนใจศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีและ
มูลเหตุจงูใจเพ่ือพัฒนาสวัสดิการ 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการทํางานวิจัยเพ่ือการสํารวจมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมามี

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนางาน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและสังเคราะห์งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 11.11 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน โดยงานวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ, หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร, หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และทดสอบทฤษฎีไม่พบการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ 

3) แหล่งทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย 
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย พบว่า งานวิจัยคณาจารย์ได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาเป็นงานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร, 
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 

4) วิธีวิทยา  
งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาใช้วิธีวิทยาการวิจัย 

เชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนวิธีวิทยาอ่ืนๆ ได้แก่ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเอกสาร มีการใช้ใน
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน โดยงานวิจัยท่ีใช้วิธีวิทยาผสานวิธีไม่พบในการศึกษาในคร้ังนี้ 

งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบเป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาใช้วิธีการศึกษาด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย/ศึกษาจากเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 30 และการใช้แบบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
20 และวิธีการศึกษาท่ีนําไปใช้น้อยท่ีสุดคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 10 

5) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษากับกลุ่มนักวิชาชีพ/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการศึกษากับกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยและอาสาสมัคร คิดเป็นร้อยละ 20 สําหรับการศึกษาผู้ป่วย 
ประชาชนท่ัวไป และจากเอกสารมีการใช้ในการศึกษาน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 
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งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จํานวน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.35 รองลงมาเป็นการสุ่มแบบคํานึงถึงความน่าจะเป็น (วิจัยปริมาณ) ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย คิดเป็นร้อยละ 
37.35 ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน และการคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา (วิจยัคุณภาพ) แบบเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 25 

งานวิจัยจําแนกตาม ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า งานวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คือ จํานวน 408 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.78 และงานวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุด คือ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 

6) การวิเคราะหข์้อมูล 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยคุณภาพใช้วิธีการพรรณนาความ/พรรณนาเชิงวิเคราะห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.55 

รองลงมาเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คิดเป็นร้อยละ 33.33 และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 

งานวจิัยจําแนกตาม เนื้อหาประเด็นเฉพาะด้านการแพทย์/สุขภาพ พบว่า ภาพรวมงานวิจัยส่วนใหญ่มีเนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกายมากกว่าสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นงาน
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย คิดเป็นร้อยละ 85.71 ในขณะท่ีมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ฝ่ายจิต คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในช่วง
ระหว่างปี 2551-2555 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษา
และคณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ระหว่างพ.ศ.2551-2555) โดยจากการศึกษามีงานวิจัยจํานวน 76 เล่ม 
จําแนกออกเป็นงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทจํานวน 69 เล่ม แบ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 67.10 (จํานวน 
51 เล่ม) สารนิพนธ์ ร้อยละ 23.68  (จํานวน 18 เล่ม) และงานวิจัยอาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 9.21 (จํานวน 7 
เล่ม)  

โดยผลการศึกษาและการสังเคราะห์ผลงานวิจัยสาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2555 มี
ประเด็นการอภิปรายผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) การอภิปรายผลการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของ
บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ 2)  การอภิปรายผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยใน
แต่ละหัวข้อหลกัจะประกอบด้วยหัวข้อการนําเสนอ ดังนี้ 

1) ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ: ปีท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย และประเภทของผลงานวิจัย (รวม
ผลงานวิจัยของบัณฑิตและคณาจารย์) 

2) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาของงานวิจัย 
3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4) แหล่งทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย 
5) วิธีวิทยา  
6) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
7) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การอภิปรายผลการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ภาพรวมของงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในช่วง ปี 2551-2555 ส่วนใหญ่ปรากฏผลงานในระดับ

ปริญญาโทมากกว่าในระดับปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาเอกมีวิทยานิพนธ์เพียง 2 เล่มเท่านั้นท่ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยจิตเวช สําหรับงานวิจัยในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะวิทยานิพนธ์มากกว่าสารนิพนธ์และกระจายอยู่ใน 
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ทุกหลักสูตรต้ังแต่หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) หลักสูตรพัฒนาและแรงงานและสวัสดิการมกาบัณฑิต (รส.ม.) 
และหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.) 

ด้านมูลเหตุจูงใจในการศึกษาของงานวิจัยพบว่างานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส่วนใหญ่ได้ให้น้ําหนักไปทางด้านความต้องการ
ทราบสถานการณ์ปัญหาสังคมมากกว่ามูลเหตุจูงใจเพ่ือหาช่องว่างของงานวิจัย (Gap) ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือสํารวจและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม พบว่า งานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ไม่ปรากฏงาน
ด้านทดสอบทฤษฎีหรือรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ แม้ว่าในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้มีทฤษฎีและรูปแบบ 
การปฏิบัติงานท่ีมีการใช้ในการปฏิบัติงานและได้ถูกอ้างอิงมาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านวิธีวิทยา พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงสอดคล้องกับมูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงค์ อย่างไร 
ก็ตามพบว่าได้มีการใช้วิธีวิทยาท่ีน่าสนใจ แม้จะมีจํานวนไม่มากนัก อาทิ วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยแนวเรื่องเล่า (Narrative Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research-PAR) เป็นต้น 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พบว่าแนวโน้มของประชากรท่ีอยู่ในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นนักวิชาชีพ 
มากท่ีสุด ภาพรวมของงานส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น  (Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการ 
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการซุ่มแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) ตามลําดับ อย่างไรก็ตามใน 
เชิงคุณภาพใช้การคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย สําหรับประเด็นเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสุขภาพพบว่า มีการวิจัยใน
ประเด็นด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทางฝ่ายกายมากท่ีสุด 

การอภิปรายผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ภาพรวมงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ พบว่า งานวิจัยของอาจารย์มีจํานวนเพียง 7 เล่มเท่าท่ีนักวิจัย

สามารถทําการสืบค้นได้ โดยมูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงค์ในการศึกษาของงานวิจัยพบว่ามีหลากหลายข้ึนอยู่กับแหล่งสนับสนุนทุน
วิจัยเป็นผู้กําหนด โดยส่วนใหญ่เน้นการวิจัยในเชิงสํารวจ เช่นเดียวกับงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา 

สําหรับวิธีวิทยา พบว่า มีการใช้ท้ังวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการใช้แบบสอบถาม 
นอกจากน้ีมีการใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแต่เป็นลักษณะการสังเคราะห์โครงการที่ได้รับทุนจากองค์กรภายนอก เป็นต้น ด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักวิชาชีพ / ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณแบบเจาะจง
และแบบง่าย สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามพบว่างานวิจัยท่ีคณาจารย์ดําเนินการวิจัย
ส่วนใหญ่ล้วนได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ยังไม่ปรากฏงานวิจัยท่ีได้รับทุนภายในจากคณะหรือจากมหาวิทยาลัยซ่ึงงานวิจัยจากทุน
ภายในส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจของนักวิจัยเองหรือเป็นงานวิจัยท่ีจะสามารถสร้างองค์ความรู้ทางสังคม
สงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมได้ต่อไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพรวมงานวิจัย 
1) งานวิจัยในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ ในระดับจุลภาค (Micro 

Practice Level) เช่น การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ศึกษาวิจัย,แนวทางการจัดบริการ, แนวทางการปฏิบัติงาน, เจตคติ/ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนท่ัวไปแต่การศึกษาวิจัยในด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพในระดับมหภาค (Macro Level) 
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ, ผลกระทบของนโยบายสุขภาพท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ยังพบน้อยมาก 
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ข้อเสนอแนะต่อภาพรวมงานวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะต่อทิศทางงานวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ คือ ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการวิจัยใน

งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพในระดับมหภาค เช่น การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ การวิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายสุขภาพชุมชน/ท้องถ่ิน, ความเป็นธรรมในด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ฯลฯ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับด้านวิธีวิทยางานวิจัย 
1) งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงปริมาณ มีรูปแบบวิธีวิทยาแบบผสานวิธี (Mixed method research)  ค่อนข้างน้อย 

ไม่พบงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์หรือรูปแบบการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการ
วิจัยในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การวิจัยแนวเรื่องเล่า ฯลฯ 

2) การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ แม้ว่าการวิจัยเชิงสํารวจจะทําให้เห็นภาพรวมของงานสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพในระดับหนึ่ง แต่จากข้อสังเกตพบว่า วิธีวิทยาท่ีน่าสนใจท่ีนักวิจัยสามารถนํามาใช้ในการศึกษาเพ่ือให้
เห็นมิติการป้องกัน บําบัด รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม หรือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อีก เช่น ยกตัวอย่างเช่น วิธีวิทยาการวิจัย 
การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research), การวิจัยกลุ่มเป้าหมายแบบระยะยาว (Longitudinal Research), 
การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านวิธีวิทยางานวิจัย 
1) ควรสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบใหม่ เช่น การวิจัยอนาคต การวิจัยกึ่งทดลอง วิจัยแนวเรื่องเล่า ฯลฯ 
2) ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้วยวิธีวิทยาท่ีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น วิธีวิทยาการวิจัยการปฏิบัติงานแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การวิจัยกลุ่มเป้าหมายแบบระยะยาว 
(Longitudinal Research) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง, การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
หรือประสิทธิผลรูปแบบการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

ข้อสงัเกตเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
1) การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือ 

ประชากรผู้สูงอายุจํานวนไม่มากในขณะท่ีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะกับกลุ่มเพศหลากหลาย (LGBTIQ)1 ไม่พบในการศึกษาใดๆ ท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะต่อทิศทางงานวิจัย 
1) ควรส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กลุ่มคนท่ีเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มประชากรสูงอายุ, กลุ่ม LGBTIQ มากข้ึน 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 
1) งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นในเชิงสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพทางฝ่ายกาย และเน้นการศึกษาในระบบสถาบันหรือ

หน่วยงานทางการแพทย์ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสํารวจสถานการณ์ปัญหา, แนวทางการพัฒนางาน ฯลฯ 
2) งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการศึกษาท่ีแยกการศึกษาอย่างชัดเจนระหว่างสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทางฝ่าย 

การและทางการแพทย์ฝ่ายจิต 
ข้อเสนอแนะต่อประเด็นเนื้อหาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 
1) ควรสนับสนุนงานวิจัยสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในมิติต่างๆ ในประเด็นท่ีหลากหลายท้ังในระบบสถาบันทาง

การแพทย์และในชุมชน เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนท้ังมิติฝ่ายกายและฝ่ายจิต, งานวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ท้ังมิติฝ่ายกายและฝ่ายจิต, งานวิจัยเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพ 

2) ควรส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานสังคมสงเคราะห์หรือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เช่น การวิจัยในลักษณะนวัตกรรม 

                                                 
1
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3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยท่ีเน้นการศึกษาแบบองค์รวมและข้ามศาสตร์เฉพาะทาง เช่น การศึกษาในมิติ กาย,  
จิต, สังคม, และจิตวิญญาณ (Body, Mind, Social, and Spiritual) เนื่องจากการศึกษามนุษย์ในสังคมควรเน้นการศึกษาในมิติแบบ
องค์รวม (Holistic Care Approach) 
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Synthesis of Research on Children, Youth and Families 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของ

งานวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี
การศึกษา 2551-2555 กลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย จํานวน 157 เล่ม ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
วิทยานิพนธ์ ร้อยละ 48.01 รองลงมา คือ สารนิพนธ์ ร้อยละ 42.04 และงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 9.55 เม่ือจําแนกตามหลักสูตร 
พบว่า หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม มากท่ีสุด ร้อยละ 43.31 โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ทุนจากภายใน คือ ทุนส่วนบุคคลท้ังหมด ร้อยละ 90.45 ความเป็นมาของปัญหา ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือพัฒนางานหรือสวัสดิการ ร้อยละ 
40.13 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ มากท่ีสุด ร้อยละ 47.37 ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดการปฏิบัติงาน 
สังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 67.44 และใช้วิธีวิทยาวิจัยเชิงปริมาณ มากท่ีสุด ร้อยละ 53.50 ประชากรเป็นผู้ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  
มากท่ีสุด ร้อยละ 61.86  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ร้อยละ 65.88 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.08 
การสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ด้านเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบเกี่ยวกับเด็กท่ัวไปและเด็กในสภาวะยากลําบาก โดยศึกษาสถานการณ์
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการทํางาน ด้านครอบครัว ส่วนใหญ่ศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ข้อเสนอท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) ควร
ทํางานวิจัยท่ีคํานึงถึงช่องว่างการวิจัย เพ่ือเติมเต็มในการสร้างองค์ความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (2) ควรตระหนักและให้
ความสําคัญกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (3) ควรกําหนดนโยบายท่ีสนับสนุนการวิจัยท่ีสร้างนวัตกรรมทางสังคม  
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย, งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

ABSTRACT 
 The Study of the synthesis of research on children, youth and families aims to study the general research 
characteristics and to synthesize the research during the academic year 2008- 2012 of the faculty of Social 
Administration, Thammasat University.  The research samples were 157 dissertations, thesis and research papers. 
The results showed that most of the thesis was 48.01 percent, followed by the independent study of 42.04 percent 
and research paper of 9. 55 percent.   When classifying by curriculum, it was found that the Master’ s Degree of 
Social Work Department of Social Policy and Social Welfare was 43.31 percent. Most of the research was supported 
by internal funding 90.45 percent of total personal capital. The background of the problem, mostly 40.13 percent 
of research for development work or welfare development.  The research purpose was to study the performance 
of the service providers at 47. 37 percent.  Most of the concepts and theories were theoretical concepts about 
social work practice at 67. 44 percent.  The research methodology were the most quantitative method of 53. 50 
percent. The majority of the population in education were 61.86 percent of the social workers. While 38.14 percent 
were clients, Most of the research sample was selected without the probability of 65.88 percent. Data analysis by 
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quantitative research by 83. 08 percent.  The synthesis of research on children and youth found that the findings 
related to the general children and children in difficulty. The important findings are the problematic situation and 
guidelines for developing work methods.  While the family issue found that most of them studied domestic 
violence.  The significant recommendations are ( 1)  Research topics should be addressed with regard to research 
gaps. To fill in the knowledge to work in children, youth and families. (2)  Be aware of the ethical implications of 
research in people (3) Should set policies that support research that creates social innovation. 
Keywords: Research synthesis, Research on children, youth and families. 
 
บทนํา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดต้ังข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2497 และ
ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2497 โดยมีหลักการ
สําคัญ คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพ่ือส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนก
วิชาคือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2508 เพ่ิมแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้ึนมาอีกแผนกหนึ่ง เม่ือระยะเวลาผ่านไปการศึกษาแต่ละแผนกวิชาได้
เจริญก้าวหน้าข้ึนโดยลําดับ แผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปต้ังเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เม่ือ พ.ศ. 2513 
และยกฐานะเป็นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในปี พ.ศ. 2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปต้ังเป็น
แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เม่ือ พ.ศ. 2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เม่ือ พ.ศ. 2527 แม้ว่า
ปัจจุบันแผนกวารสารศาสตร์และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะแยกไปต้ังเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังคงพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการ บริการสังคม ตลอดจนงานวิจัยด้วยดีมา
เป็นลําดับ โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้บริหารวิชาการออกเป็น 2 กลุ่มชํานาญการ คือ กลุ่มชํานาญการตามกลุ่มเป้าหมาย และ
กลุ่มชํานาญการด้านวิธีการปฏิบัติงาน (https://www.socadmin.tu.ac.th) ซ่ึงกลุ่มชํานาญการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ถือเป็นกลุ่มชํานาญการตามกลุ่มเป้าหมายที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ความสําคัญมาโดยตลอด โดยกลุ่มชํานาญการการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในฐานะวิชาโทในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต และเป็น
วิชาเลือกในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต ทําให้มีการศึกษาวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังในระดับบัณฑิตศึกษา 
และงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ มาโดยตลอด แม้ปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจํานวน
มาก แต่ยังไม่มีการรวบรวมภาพรวมขององค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีผลิตสร้างโดยคณะสังคม
สงเคราะห์ ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น เพราะงานวิจัยในอดีตเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2530) ด้วยเหตุนี้ การสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวของคณะสังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะทําให้ทราบถึงสถานะองค์ความรู้และแนวทางในการกําหนดทิศทางงานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจะนําไปพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 

2. เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2551-2555  
นิยามศัพท์ในการศึกษา 
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1) การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย 
มาวิเคราะห์ ประมวลผล และนําเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบ  

2) คุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย หมายถึง ข้อเท็จจริงเบื้องต้นในการวิจัย ประกอบด้วย ประเด็นท่ีศึกษา ประเภทของ
งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การศึกษา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
วิธีการศึกษา ประชากรในการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

การศึกษาครั้งนี้ทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในมิติด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว และแนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on Rights of the Child: CRC) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจัดทําข้ึนโดย

องค์การสหประชาชาติและได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2532 ซ่ึงเร่ิมต้นจากการคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการ คือ สิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้กําหนดสิทธิและเสรีภาพท่ีเด็กพึงได้รับใน 4 ด้าน คือ  
(1) สิทธิในการอยู่รอด (2) สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม โดยมี
หลักการสําคัญ คือ (1) หลักการท่ัวไป เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่ัวไปในแง่ส่วนบุคคล การแสดงความเห็น ศาสนา วัฒนธรรม และ
ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน (2) หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก (3) หลักการให้สวัสดิการ
สังคมแก่เด็ก (4) หลักการคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง (5) หลักการคุ้มครองเด็กท่ีมีปัญหาความประพฤติหรือกระทําความผิดทาง และ 
(6) หลักการคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส (www.humanrights.mfa.go.th) อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเกือบทุกประเทศท่ัวโลกรับรองลงนามเป็น
ภาคีสมาชิก รวมท้ังประเทศไทยซ่ึงได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา นอกจากการเป็นภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว ประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่ หมวด 1 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ซ่ึงคณะกรรมการมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสงเคราะห์ คุ้มครอง และ
ส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 
รวมท้ังกําหนดหน้าท่ีของผู้ปกครองและสังคมในการดูแลเด็ก หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก โดยเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ 
เด็กเร่ร่อน เด็กกําพร้า เด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กท่ีผู้ปกครองที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดู เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพ 
ไม่เหมาะสม เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการ เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากลําบาก หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดย
กําหนดให้เด็กท่ีถูกทารุณกรรม เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทําผิด และเด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีตามกําหนดใน
กฎกระทรวง หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในการดําเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่เด็ก  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือกํากับดูแลเด็กคนใด ให้ย่ืนขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซ่ึงผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีหน้าท่ีเย่ียมเยียน ให้คําปรึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่
ในกํากับดูแล และให้แนะนําแก่ผู้ปกครองเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตร รวมท้ังจัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครองต่อไป หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  
และสถานพัฒนาฟ้ืนฟู มีหน้าท่ีจัดการศึกษา ฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และจัดบริการแนะแนว ให้คําปรึกษา และ
ช่วยเหลือผู้ปกครอง รวมท้ังสอดส่องและติดตามการให้คําปรึกษา และช่วยเหลือเด็กท่ีออกจากสถานสงเคราะห์ไปแล้ว หมวด 7  
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กําหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้คําปรึกษา แนะแนว ฝึกอบรม  
เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน หมวด 8 กองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นทุนเพ่ือใช้จ่ายในการสงเคราะห์  
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมท้ังครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กด้วย หมวด 9 บทกําหนดโทษ  
เป็นบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนในมาตราต่างๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ (www.ecpat-thailand.org) 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ.2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแสดงออกอย่างเหมาะสมของ
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เด็กและเยาวชน ผ่านการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนและการส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยในฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 กําหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลข้ึนเพ่ือหน้าท่ีประสานงาน
ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา อาชีพ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ได้แสดง
ความคิดเห็น จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีด้วย  
(www.ratchakitcha.soc.go.th) 

ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายทุกฉบับมีเจตนารมณ์สําคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามสิทธิเด็ก
ในทุกๆ ด้าน อันแสดงถึงการให้ความสําคัญกับการปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในมิติด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 เป็นช่วงท่ีอยู่ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีมีเป้าหมาย “พัฒนาคุณภาพคน” ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ัง 
ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
นําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว และเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
คนทุกช่วงวัย เร่ิมต้ังแต่เด็กท่ีต้องมีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต ทักษะกําลังแรงงาน พร้อมก้าวสู่โลกการทํางาน รวมท้ัง 
การส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ยังคงให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมการรักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ส่วนวัตถุประสงค์ด้านครอบครัวในแผนฉบับนี้ คือ การปรับโครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากรให้เหมาะสม 
ส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการส่งเสริมคุณภาพบริการสาธารณสุขและความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เพ่ือให้ดัชนี
ครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน และจํานวนผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเพิ่มข้ึน คนใน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ิมข้ึน และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม (www.nesdb.go.th) 

ท้ังนี้จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท้ังสองฉบับเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ท้ังการพัฒนา “คน”  
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ตลอดจน 
การพัฒนาสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนา “คน” และ “ครอบครัว” ด้วย 

แนวคิดเก่ียวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยหนึ่งในวิธีการค้นหาความรู้ท่ีช่วยทําให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรม รวมท้ังสามารถ

พยากรณ์ แก้ไขปัญหา วินิจฉัย และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้ดีข้ึน ซ่ึงข้ันตอนโดยทั่วไปในการทําวิจัย ประกอบด้วย 9 
ข้ันตอน คือ (1) การเลือกข้อข้อปัญหา (2) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีจะวิจัย (3) เขียนเค้าโครงการวิจัย (4) สร้างเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมูล (5) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (6) เก็บรวบรวมข้อมูล (7) จัดกระทําข้อมูล (8) ตีความผลการวิเคราะห์ (9) เขียนรายงาน
การวิจัย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ท้ังนี้เม่ือมีการศึกษาวิจัยจํานวนมากในประเด็นเดียวกัน การสังเคราะห์การวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งใน
การจัดระบบองค์ความรู้และสามารถขยายประเด็นความรู้ให้มีความกว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงการสังเคราะห์งานวิจัย คือ การนําผลการวิจัย
มาศึกษาด้วยการวิธีวิทยาเชิงปริมาณหรือวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ เพ่ือได้ข้อสรุปท่ีเป็นระบบ  

ท้ังนี้ การสังเคราะห์งานวิจัยสามารถจําแนก ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (อุทุมพร จามรมาร, 2531 และสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2555) 

(1) การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) คือ เป็นการอ่านวิเคราะห์
รายงานวิจัยในประเด็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนํามาเขียนสรุป เป็นองค์ความรู้ของผู้วิจัย หรือการสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนท่ี
เป็นข้อค้นพบและสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยอาจคงสาระของงานวิจัยในแต่ละเรื่องก็ได้ 
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(2) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) คือ เป็นการวิเคราะห์จํานวน ตัวเลข หรือค่าสถิติในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องซ่ึงปรากฏอยู่ในงานวิจัยแล้วนํามาจัดกลุ่มให้ได้ข้อสรุปใหม่ พร้อมท้ังแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องระหว่างลักษณะงานวิจัย  
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) 

สําหรับข้ันตอนในการสังเคราะห์งานวิจัย ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน คือ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2542) ข้ันท่ี 1 การกําหนดหัวข้อปัญหา ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห์ปัญหา ข้ันท่ี 3 การเสาะค้น คัดเลือก และการรวบรวมงานวิจัย ข้ันท่ี 4 
การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย และขั้นท่ี 5 การเสนอรายงานสังเคราะห์งานวิจัย อย่างไรก็ดี การสังเคราะห์งานวิจัยท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพต่างมีจุดเด่นและข้อท่ีต้องคํานึงถึงแตกต่างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนักวิจัยในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทงาน 
ประเด็นท่ีศึกษา และความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยเป็นสําคัญ 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่าในการสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวนั้น สามารถ
ดําเนินการได้หลายวิธี สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบผสานวิธี คือ การวิเคราะห์ด้วยวิธีวิทยาเชิงปริมาณด้วยการหา
ค่าความถี่ในประเด็นลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย ประเด็นท่ีศึกษา ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน  
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์การศึกษา แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ประชากรในการศึกษา  
การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์เนื ้อหาซึ่งเป็นวิธีวิทยาเชิงคุณภาพในประเด็นผล
การศึกษาด้านเด็กและเยาวชน และด้านครอบครัว เพ่ือได้สถานะความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2551-
2555) ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ท่ีผนวกรวมการวิจัยท้ังสองรูปแบบเข้าด้วยกัน คือ  
ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือผสานข้อดีและลดข้อจํากัด
ของการวิจัยท้ังสองรูปแบบ เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยท่ีมุ่งทดสอบหรือยืนยันแนวคิดทฤษฎี เพ่ืออธิบายหรือพยากรณ์
ข้อมูลหรือการอนุมานแบบนิรนัย (Deduction) ในขณะท่ีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบแนวคิดจาก
ปรากฏการณ์จริงหรือการอนุมานแบบอุปนัย (Induction) ซ่ึงผู้วิจัยเลือกการวิจัยแบบผสานวิธีแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory 
Sequential Design) ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย แล้วใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช่วย
ในการอธิบายผลให้มีความกระจ่างย่ิงข้ึน (Creswell, 2013, อ้างถึงใน อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2558)  

ประชากรในการศึกษา คือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นและตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับอนุมัติ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2551-2555 ของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยสํารวจจากฐานข้อมูลของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มีวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จํานวน 876 เล่ม และงานวิจัย จํานวน 101 
เล่ม รวมท้ังสิ้นจํานวน 977 เล่ม 

กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1. เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และงานวิจัยของอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นและตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือ 

สารนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2551-2555   
3. เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ท่ีศึกษาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
4. เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ท่ีมีคําสําคัญในการศึกษา ดังนี้ ทารก เด็ก เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา 

และครอบครัว  
5. เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยท่ีสามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 
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จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 157 เล่ม โดย
แบ่งเป็นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จํานวน 142 เล่ม และงานวิจัย 15 เล่ม ตามลําดับ 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือใช้ในการสํารวจและจดบันทึก
รายละเอียดของคุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย ประกอบด้วย ประเด็นท่ีศึกษา ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ความเป็นมา
และความสําคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์การศึกษา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ประชากรในการศึกษา การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยได้นําแบบบันทึกข้อมูลการวิจัยไปตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมเนื้อหาใน
การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน แล้วนํามาหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือนํามาปรับปรุงแบบ
บันทึกข้อมูลการวิจัยสําหรับนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลคณุลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย  
 - สํารวจรายชื่อวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรและงานวิจัยของอาจารย์ของ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากฐานข้อมูลของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และ
งานวิจัยของอาจารย์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีกําหนด  

 - ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอ่านและเก็บรายละเอียด และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลการวิจัย ใน
ประเด็นหลักต่อไปนี้ ประเด็นท่ีศึกษา ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การศึกษา แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ประชากรในการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - ตรวจสอบและทบทวนผลการบันทึกข้อมูลท้ังหมดอีกหนึ่งรอบ 
 - วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึก หากพบข้อสงสัยในข้อมูลจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลซํ้าอีกรอบ เพ่ือให้ผลการเก็บ

รวบรวมข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนมากท่ีสุด 
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัย คือ จัดกลุ่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยตามประเด็นท่ีกําหนด คือ 

ผลการศึกษาด้านเด็กและเยาวชน และผลการศึกษาด้านครอบครัว  
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล เม่ือจัดเก็บข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลการวิจัยครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจะดําเนินการ

จัดแบ่งข้อมูลให้เป็นระบบตามคุณลักษณะท่ีกําหนด เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาตามคุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย 
ประกอบด้วย ประเด็นท่ีศึกษา ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การศึกษา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา ประชากรในการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล แล้ว
นําข้อมูลมาสรุปและการแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage) แล้วนําผลการวิจัยท่ีได้มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาประกอบ
ข้อมูลทางสถิติ (Descriptive Statistics) 

สําหรับการสังเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยจะนําผลการศึกษาสาระมาสรุปประเด็นและสังเคราะห์ข้อมูลตามเป็น 2 ด้าน คือ  
การสังเคราะห์ผลการศึกษาด้านเด็กและเยาวชน และการสังเคราะห์ผลการศึกษาด้านครอบครัว และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของสถานะความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 คือ คุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย และส่วนท่ี 2 คือ การสังเคราะห์งานวิจัย กล่าวคือ 
ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ประเด็นการศึกษา พบว่า มีวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมท้ังสิ้น 157 เร่ือง แบ่งเป็นประเด็นด้านเด็กและ

เยาวชน ร้อยละ 68.79 จําแนกเป็นวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 33.76 สารนิพนธ์ ร้อยละ 29.94 งานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 5.10 และ
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ประเด็นด้านครอบครัว ร้อยละ 31.21 จําแนกเป็นวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 14.65 สารนิพนธ์ ร้อยละ 12.10 และงานวิจัยของอาจารย์  
ร้อยละ 4.46 ตามลําดับ 

(2) ประเภทของงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 48.01 รองลงมา คือ สารนิพนธ์ ร้อยละ 42.04 และงานวิจัย
ของอาจารย์ ร้อยละ 9.55 และเม่ือจาํแนกประเภทตามหลักสูตร พบว่า หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารนโยบายและ
สวัสดิการสังคม มีจํานวนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มากท่ีสุด ร้อยละ 43.31 รองลงมา คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม ร้อยละ 23.57 และร้อยละ 22.29 ตามลําดับ  
ส่วนหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มีเพียงร้อยละ 0.64 เท่ากัน 
ในขณะที่หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ไม่มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวเลย  

(3) แหล่งทุนสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทุนสนับสนุนจากภายใน ร้อยละ 90.45 ซ่ึงเป็นทุนท่ีมาจากทุนส่วนบุคคลท้ังหมด 
ส่วนแหล่งทุนจากภายนอก ร้อยละ 9.55  ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ร้อยละ 7.01 รองลงมา คือ หน่วยงานเอกชน ร้อยละ 1.27 
และ หน่วยงานรัฐวิหาสกิจ และอื่นๆ จํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 0.64 ตามลําดับ 

(4) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานหรือพัฒนาสวัสดิการ มากท่ีสุด ร้อยละ 
40.13 รองลงมา คือ การศึกษาสถานการณ์หรือนโยบายทางสังคม ร้อยละ 32.48 ลําดับต่อมา คือ การศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา  
การติดตามหรือประเมินผล แนวทางป้องกันปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และเนื่องจากยังไม่มีการศึกษามาก่อน ร้อยละ 7.01, ร้อยละ 
6.37, ร้อยละ 5.73, ร้อยละ 4.46 และร้อยละ 3.82 ตามลําดับ 

(5) วัตถุประสงค์การศึกษา พบว่า วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
มากกว่า 1 ประเด็น ทําให้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย รวมท้ังหมด 209 ประเด็น จากงานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
จํานวน 157 เร่ือง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ  
มากท่ีสุด ร้อยละ 47.37 รองลงมา คือ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ร้อยละ 23.84 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาสังคม และเพ่ือสํารวจ
ทดสอบแนวคิดทฤษฎีหรือสร้างเคร่ืองมือ มีจํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 9.09 และเพ่ือศึกษานโยบายหรือกฎหมาย ร้อยละ 8.61 
ตามลําดับ 

(6) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ ส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลการศึกษา
ด้วยแนวคิดและทฤษฎีมากกว่า 1 แนวคิด เม่ือจัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องในการวิจัย รวมท้ังสิ้น 215 แนวคิด โดยเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห์มากท่ีสุด ร้อยละ 67.44 
รองลงมา คือ แนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายมนุษย์และผู้ใช้บริการ ร้อยละ 16.05 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย และแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ี อธิบายสถานการณ์ทางสังคม ร้อยละ 4.65 และร้อยละ 1.86 ตามลําดับ 

(7) วิธีการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 53.50 รองลงมา คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยแบบผสานวิธี ร้อยละ 22.30 และร้อยละ  24.20 ตามลําดับ  

(8) ประชากรในการศึกษา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีการศึกษาประชากรมากกว่า 1 กลุ่ม ทําให้มีประชากรในการศึกษา รวม
ท้ังหมด 215 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการ ร้อยละ 61.86 โดยจําแนกเป็นกลุ่มงานด้านสังคมสงเคราะห์ มากท่ีสุด ร้อยละ 24.19 
รองลงมา คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนร้อยละ 10.70 กลุ่มงานด้านการศึกษา กลุ่มงานด้านการแพทย์ กลุ่มงานด้านกระบวนการยุติธรรม 
และกลุ่มอ่ืนๆ ร้อยละ 9.30, ร้อยละ 7.91, ร้อยละ 6.98 และร้อยละ 2.79 ตามลําดับ สําหรับกลุ่มผู้ใช้บริการ ร้อยละ 38.14 โดย
จําแนกเป็น เด็กและเยาวชน ร้อยละ 16.05 ประกอบด้วย กลุ่มเด็กท่ัวไปมากท่ีสุด ร้อยละ 14.42 รองลงมา คือ กลุ่มเด็กในสภาวะ
ยากลําบาก ร้อยละ 10.70 และกลุ่มเด็กพิเศษ ร้อยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับครอบครัว ร้อยละ 12.09 ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัว
มากท่ีสุด ร้อยละ 6.05 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครอง ร้อยละ 4.65 และครอบครัวท่ีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 
1.40 ตามลําดับ 

(9) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 วิธี ทําให้มีการใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย รวมท้ังหมด 170 วิธี จากงานวิจัย 157 เร่ือง ผลการศึกษา พบว่า การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็น ร้อยละ 24.12 ประกอบด้วย การคัดเลือกตัวอย่างแบบง่าย มากท่ีสุด ร้อยละ 12.35 รองลงมา คือ การคัดเลือก
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ตัวอย่างแบบใช้สูตร ร้อยละ 5.92 การคัดเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ร้อยละ 3.53 และ 
ร้อยละ 2.94 ตามลําดับ และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือใช้ประชากรทั้งหมด ร้อยละ 10.00 สําหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ร้อยละ 65.88 ประกอบด้วย การคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง มากท่ีสุด ร้อยละ 58.82 รองลงมา คือ  
การคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ ร้อยละ 4.71 และการคัดเลือกตัวอย่างแบบโควตา ร้อยละ 2.35 ตามลําดับ 

(10) การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 1 วิธี ทําให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมท้ังหมด 266 
คร้ัง โดยแบ่งเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 83.08 ประกอบด้วย การใช้สถิติเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของประชากร  
มากท่ีสุด ร้อยละ 42.48 รองลงมา คือ การใช้สถิติเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ร้อยละ 27.07 การใช้สถิติเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการใช้สถิติเพ่ือทดสองความแตกต่างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ร้อยละ 7.52 และร้อยละ 6.02 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 16.92  

ส่วนท่ี 2 การสังเคราะห์งานวิจัย มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจจําแนกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
(1) ข้อค้นพบด้านเด็กและเยาวชน 
 กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษานักเรียน นักศึกษา มีข้อค้น พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง 

การป้องกันสิ่งท่ีเป็นอันตรายหรือสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย การป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ การตกเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมทางเพศ การติดเกมออนไลน์ ภัยจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในอินเตอร์เน็ต 
การหนีเรียน รองลงมาเป็นข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ การแสดงออกทางการเมือง การดื่ม
แอลกอฮอล์ การทะเลาะวิวาท พฤติกรรมการเรียนท่ีพักหอพัก พฤติกรรมความรุนแรง และยังพบข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
จริยธรรมและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในสถานศึกษา รวมท้ังการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน 
การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ยังพบการศึกษาในประเด็นการทํางานจิตอาสาเพ่ือสังคมของเด็กและ
เยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการ ปัจจัย แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมจิตสังคมของเด็กและเยาวชน  
โดยเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งทํากิจกรรมจิตอาสาผ่านสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน พบว่า 
แนวทางในการพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชนท่ีสําคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน การเน้น
การมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับเครือข่าย  

 นอกจากนี้ ยังพบประเด็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน พบว่า ข้อค้นพบจากงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการด้านการศึกษาหรือบริการนักเรียนให้กับเด็กและเยาวชนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักศึกษาเพศท่ีสาม  
เด็กเร่ร่อน เด็กกาํพร้าและยากจน โดยข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะชีวิตและงาน
อาชีพผ่านกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ส่วนสวัสดิการด้านนันทนาการ ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ คือ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบจากงานวิจัยเพียง 1 เล่มเท่านั้นท่ีกล่าวถึงเงินสงเคราะห์บุตร ซ่ึงเป็นสิทธิของผู้ประกันตนตาม
กฎหมายประกันสังคม  

 ประเด็นเด็กพิเศษ ข้อค้นพบส่วนใหญ่ พบว่า เป็นการศึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กมากกว่าจะศึกษากับตัวเด็ก
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ซ่ึงเป็นกลุ่มสําคัญในการดูแลเด็กในระยะยาวเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว 

 ประเด็นเด็กและเยาวชนในสภาวะยากลําบาก พบว่า มีหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ทารก, เด็กอายุ 2-6 ปี, เด็กท่ีถูก
ขอรับเป็นบุตรบุญธรรม, แม่วัยใส, เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรง, เด็กท่ีเสียหายจากการค้ามนุษย์, เด็กท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด, 
เด็กท่ีมีเชื้อเอชไอวี, เด็กเร่ร่อน, เด็กติดผู้ต้องขัง, เด็กและเยาวชนหญิงท่ีต้ังครรภ์ในสถานควบคุม และกลุ่มเด็กกระทําความผิด 

 นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบเกี่ยวกับ ประเด็นการคุ้มครองเด็ก พบว่า มีข้อค้นพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือคุ้มครองเด็ก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทีมสหวิชาชีพ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภาคประชาชนในชุมชน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานคุ้มครองเด็กของคณะกรรมการเครือข่ายเด็ก นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบ
ท่ีน่าสนใจ คือ การพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็ก ซ่ึงเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยเพียง 1 เล่ม เท่านั้นท่ีศึกษาการคุ้มครองเด็กท้ังระบบ  
ซ่ึงครอบคลุมเด็กท้ังกลุ่มท่ัวไป และกลุ่มท่ีอยู่ในภาวะยากลําบาก  
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 สําหรับประเด็นอ่ืนๆ ในด้านเด็กและเยาวชนนั้น พบว่า มีข้อค้นพบเกี่ยวกับด้านเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย โดย
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ สถานการณ์เด็กและเยาวชน การจัดการความขัดแย้งของเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่
เด็กในชุมชน วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน การเรียนรู้เร่ืองเพศจากสื่อลามก  สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ทําให้เด็กตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมทางเพศ  

(2) ข้อค้นพบด้านครอบครัว มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ 4 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่มีข้อค้นพบในมิติการแก้ไขและป้องกันปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทของชุมชน ซ่ึงมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ คือ แนวทางพัฒนาบทบาทของชุมชนในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ ความรู้ (Knowledge) โดยความรู้สําคัญ
สําหรับชุมชนในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ 
ผลกระทบ ลักษณะความรุนแรง การให้ความหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ประการ 
ท่ีสอง คือ ทัศนคติ (Attitude) โดยเฉพาะทัศนคติต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และประการท่ีสาม 
คือ การปฏิบัติงาน (Practice) พบว่า ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหา โดยผลการศึกษาแสดงถึง
บทบาทของชุมชนในการทํางานกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน อย่างไรก็ดี เป็นท่ี 
น่าสังเกตว่า ข้อค้นพบจากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้อค้นพบเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข และป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเน้นกลุ่ม
ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเป็นสําคัญ ในขณะที่ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวมีข้อค้นพบจากการวิจัยเพียง 1 เล่ม ท่ีถึง
สาเหตุการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้น ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว  
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ีระบุถึงปัญหา
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 บทบาทของทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวทางการพัฒนา มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ 
คือ การเสนอให้นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เข้ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ส่วนหนึ่งของกฎหมายท่ีต้องการดํารงสถานะของครอบครัวเอาไว้  

ประเด็นการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลท่ีต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ พบว่า ผลการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย 
จิตเวช เด็กสมาธิสั้น รวมท้ังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการทํางานหรือให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ลักษณะเฉพาะหรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการทํากลุ่มครอบครัวบําบัด
ของซาเทียร์ การพัฒนาทักษะทางสังคม และการประเมินความก้าวหน้าของสคริฟเว่น  

ประเด็นครอบครัวเข้มแข็ง พบว่า ข้อค้นพบส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งท้ังระดับครอบครัว ชุมชน 
และสังคม และการประเมินและติดตามโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดครอบครัวเข้มแข็งและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ท้ังนี้มี
ข้อสังเกตว่า มีผลการศึกษาเพียง 3 เล่ม ท่ีมีข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการเสริมพลังอํานาจหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ข้อค้นพบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวท่ัวไป จึงยังไม่มีการศึกษาการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวท่ีมีลักษณะเฉพาะเลย 

สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ในด้านครอบครัวนั้น พบว่า มีข้อค้นพบเกี่ยวกับครอบครัวท่ีหลากหลาย โดยประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
การจัดสวัสดิการการศึกษาโดยครอบครัว และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถอภิปรายผลในภาพรวมเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่มีมูลเหตุจูงใจมาจากการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ของสังคมและ 
การพัฒนางานในความรับผิดชอบของผู้วิจัยเป็นหลัก ในขณะท่ีการศึกษาเพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว พบน้อยมาก ซ่ึงสะท้อนถึงการค้นหาองค์ความรู้ในมิติการต้ังรับมากกว่าการค้นหาแนวทางเชิงรุกในการป้องกัน
ปัญหาในอนาคต 

วัตถุประสงค์การศึกษา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ในขณะท่ีการศึกษา
เพ่ือสร้างเคร่ืองมือในการทํางานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวกลับพบน้อยมาก ทําให้ผู้ปฎิบัติงานขาดเครื่องมือใหม่ๆ หรือเคร่ืองมือท่ี
มีลักษณะเฉพาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการทํางาน  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการและการจัดกิจกรรมซ่ึงพบมากในงานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง 
ในครอบครัวเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีพบมากในงานวิจัยด้านครอบครัว  

ประชากรท่ีศึกษา พบว่า 1 ใน 3 เป็นการศึกษากลุ่มผู้ให้บริการมากกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการ และโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ปฎิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ รองลงมา คือ คนท่ีทํางานในชุมชน ในขณะท่ีกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีทําการศึกษาเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสัดส่วนท่ี
ใกล้เคียงกับกลุ่มครอบครัว อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษากลุ่มเด็กท่ัวไปมากกว่ากลุ่มเด็กในสภาวะ
ยากลําบากและกลุ่มเด็กพิเศษ ในขณะท่ีกลุ่มครอบครัว ส่วนใหญ่ศึกษาครอบครัวในภาพรวมมากกว่าศึกษาประเด็นปัญหาของ
ครอบครัว ผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนถึงช่องว่างในการวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะงานวิจัยของอาจารย์ท่ีพบการศึกษา
ในประเด็นเหล่านี้น้อยมาก นอกจากนี้หากพิจารณา “เด็กและเยาวชน” ในภาพรวมของสังคมแล้ว พบว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกหลาย
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ถูกให้ความสนใจในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา หรือป้องกันปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็ก เด็กข้ามชาติ เด็กเคล่ือนย้าย เด็กท่ีเจ็บป่วยเร้ือรัง เป็นต้น เช่นเดียวกันกับการศึกษาด้าน
ครอบครัว ท่ียังคงขาดมิติในการศึกษาอีกหลายด้าน ไม่ว่าการศึกษาครอบครัวลักษณะเฉพาะ เช่น ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัว
แหว่งกลาง หรือการศึกษาปัญหาครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน หรือการศึกษาการทํางานเชิงป้องกันหรือ
การส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น  

วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิทยาเชิงปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
การศึกษาแบบผสานวิธี และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ตามลําดับ ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่างานวิจัยของอาจารย์ไม่มีการศึกษาด้วย 
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณเลย ซ่ึงแสดงถึงความต้องการข้อมูลเชิงลึกในการนําไปให้หน่วยงานแหล่งสนับสนุนทุนการวิจัยใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานต่อไป สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของประชากร 
ซ่ึงเป็นสถิติข้ันพ้ืนฐานในการวิจัย ถึงแม้ว่าจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ แต่ยังไม่สามารถนําไปสู่การสร้างเป็น 
องค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนโยบายในระดับองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบในเชิงกว้างได้  

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย พบว่า ผลการศึกษาส่วนใหญ่เป็นของงานวิจัยด้านเด็กและเยาวชนมากกว่าด้านครอบครัว โดย
ศึกษาเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กท่ัวไป เช่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และ
กลุ่มเด็กในสภาวะยากลําบาก เช่น เด็กติดผู้ต้องขัง เด็กในสถานรองรับเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กติดเชื้อ HIV เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ศึกษาถึง
แนวทางคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดให้คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก และสงเคราะห์เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ (www.ecpat-thailand.org) อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้จะศึกษาเด็ก
หลากหลายกลุ่มในบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่ผลการศึกษาท่ีปรากฏก็ยังไม่ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มในสังคม นอกจากการศึกษา
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว (Problem Based) ยังพบการศึกษาในประเด็นการทํางานจิตอาสาและงานสภาเด็กและเยาวชนด้วย  
ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงออกของเด็กและ
เยาวชนผ่านการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนด้วย (www.ratchakitcha.soc.go.th.) นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าผลการศึกษา 
ไม่ครอบคลุมทุกมิติในการทํางานสังคมสงเคราะห์ โดยส่วนมากจะเน้นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือมากกว่าการส่งเสริมพัฒนา 
หรือการป้องกันปัญหา ทําให้ขาดแนวทางพัฒนาการทํางานในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเชิงรุก หรือการทํางานเชิงป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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ผลการศึกษาด้านครอบครัวส่วนใหญ่เป็นการศึกษาครอบครัวโดยภาพรวม ซ่ึงผลการศึกษาแสดงถึงสถานการณ์ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัว ตลอดจนแนวทางแก้ไขโดยส่วนใหญ่ศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเน้นการช่วยเหลือผู้ถูกกระทํา 
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีเน้น 
การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว (www.nesdb.go.th) แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้การศึกษากลุ่ม
ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวปรากฏน้อยมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ผลการศึกษาท้ังหมดสะท้อนการนิยาม 
“ครอบครัว” ในความหมายเก่า ทําให้งานวิจัยด้านครอบครัวขาดมิติการศึกษาครอบครัวลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเ 
พศเดียวกัน หรือครอบครัวแหว่งกลาง เป็นต้น นอกจากนี้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาครอบครัวตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) และฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) พบว่า ยังขาดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาบทบาทพ่อแม่ เพ่ือการมีบุตรท่ีมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  
(1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อคณะสังคมสงเคราะห์ 
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรสนับสนุนให้นักศึกษากําหนดหัวข้อการวิจัยโดยคํานึงถึงช่องว่างการวิจัย เพ่ือเติม

เต็มในการสร้างองค์ความรู้ในการทํางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกวิธีวิทยาการวิจัยท่ีหลากหลาย เพ่ือผลิตองค์ความรู้ 

ท่ีกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้าน 
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรตระหนักและให้ความสําคัญกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  

1.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
- ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ควรตระหนักถึงการพัฒนาการจัดบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 

การนําข้อค้นพบจากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือการพัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานผ่านการถอดบทเรียน หรือการทํา
วิจัยจากงานประจํา (Routine to Research) 

- ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ควรตระหนักในการคุ้มครองสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในความรับผิดชอบ จากการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยด้วย  

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 ข้อเสนอแนะต่อคณะสังคมสงเคราะห์  

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรกําหนดนโยบายท่ีสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัล หรือเกียรติบัตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าท่ี 
สร้างประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต 

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ในลักษณะการวิจัยสถาบัน 
เพ่ือสร้างฐานและคลังข้อมูลสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้กับ
คณะฯ ต่อไป 

2.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
- คณะสังคมสงเคราะห์ควรทําบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับหน่วยงาน

ภาคปฏิบัติด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยสามารถ
ตอบโจทย์ของสังคมทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายได้อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

มีคุณภาพ โดยแรงงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังแผนแม่บทด้านแรงงาน 
พ.ศ.  2554-2550และ พ.ศ.  2559-2555ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี) 10 พ.ศ.  (2554-2550และ 
ฉบับท่ี) 11 พ.ศ.  (2559-2555ท่ีได้ยํ้าถึงประเด็นสําคัญด้านการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากร การย้ายถ่ินของแรงงาน การยกระดับฝีมือแรงงาน การประกันรายได้ของแรงงาน ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสใน 
การทํางานและคุณภาพชีวิตของแรงงาน และแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น แรงงานข้ามชาติ แรงงานหญิง แรงงานผู้สูงอายุ แรงงาน 
คนพิการ เป็นต้น ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี) 12 พ.ศ.  (2564-2560ยังให้ความสําคัญต่อเนื่องในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ ในประเด็นเฉพาะด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารวจและสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในช่วง 5 ปี (ปีการศึกษา 2551-2555) เพ่ือให้เห็นภาพหัวข้อ
การศึกษาให้ความสําคัญ วิธีวิทยาหรือเทคนิคการวิจัยท่ีใช้ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การเติมเต็มช่องว่างทาง
วิชาการที่ผ่านมา และการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดไปได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือให้เห็นแนวทาง 
การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยการศึกษาจากเอกสารจากและวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผลงานวิจัยของนักศึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 233 
เร่ือง โดยจําแนกได้เป็นวิทยานิพนธ์จํานวน 36 เร่ือง (ร้อยละ 15.5) และสารนิพนธ์ จํานวน 197 (ร้อยละ 84.5)  

ผลการศึกษาพบว่า วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการร้อยละ 76.0 มาจากหลักสูตรการบริหาร
แรงงานและสวัสดิการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับดานแรงงานและสวัสดิการโดยตรง อย่างไรก็ดี มีการศึกษาจํานวนร้อยละ 40.0  
ท่ีมาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม โดยร้อยละ 47.21 ระบุว่ามูลเหตุ 
จูงใจหลักในการศึกษาคือเพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพ โดยการวิจัยท้ังหมดกําหนดวัตถุประสงค์ว่าเป็น
เชิงสํารวจหรือพรรณนา และร้อยละ 92.3 ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ  1และ.90 
เชิงเปรียบเทียบ ร้อยละ และการใช้สถิติเพ่ือหาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีเพียง  8.70
 ร้อยละ9.9 และ ร้อยละ 1.3 ตามลําดับ งานวิจัยส่วนใหญ่ประเด็นการศึกษามีน้ําหนักไปท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 41.6 
รองลงมาคือ ด้านสวัสดิการสังคม ร้อยละ 15.0 ด้านสวัสดิการแรงงานในองค์กร/สหภาพแรงงาน ร้อยละ มีประเด็นการพัฒนา 9.9
 แรงงานภายในองค์กร ร้อยละ14.2 และการพัฒนาแรงงานภายนอกองค์กร ร้อยละ 5.6 ส่วนประเด็นด้านแรงงานในกลุ่มคนพิการ 
ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และแรงงานต่างชาติยังมีจํากัด กล่าวคือ พบเพียงร้อยละ 9 ของงานวิจัยท้ังหมด ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์

                                                 
*
 บทความวิจัยจากโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (การบริหารแรงงานและสวัสดิการ) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
*
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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การวิจัยด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการ คือ 1) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนา เป็นประเด็นท่ียังเป็นช่องว่างทางวิชาการท่ีขาดการศึกษาวิจัย หรือเป็นหัวข้อท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร
หรือคณะ 2) ควรจัดให้มีการสัมมนาวิชาการท่ีบูรณาการกันระหว่างหลักสูตรและสาขา เพ่ือส่งเพ่ิมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันและเกิดการบูรณาการองค์ความรู้มากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าประเด็นด้านแรงงานคาบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของ
ของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมกลุ่มอ่ืน หรือเรียกว่าประเด็นท่ีคาบเกี่ยว (Cross-cutting issues) กับประเด็นด้านแรงงาน 
เช่น แรงงานผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ซ่ึงยังมีการศึกษาท่ีจํากัด 3) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสําหรับผลงานวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพดี เพ่ือเป็นกําลังใจและสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 4) ควร
ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยจัดสรรเป็นเป็นทุนผู้ช่วยนักวิจัยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทําวิจัยกับ
คณาจารย์ 5) ควรส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของผู้สอนหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย
ท่ีหลากหลายและสามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม 6) ควรส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถเห็นภาพรวมของงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาการของคณะฯ ต่อไป 
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย, สังคมสงเคราะห์, แรงงานและสวัสดิการ 

 
ABSTRACT 

Labour and welfare administration has been in attention at the national level.  The National Master Plan 
on Labour ( 2012-  2016)  and ( 2017- 2021)  which are consistent with the 10th National Economic and Social 
Development Plan ((2011 - 2007 and the 11th Plan ((2016 - 2012 which have emphasized important issues e.g.  
labour shortage, employment opportunity and quality of life, or other niche labour groups e. g.  migrant workers, 
women workers, the older workers, and workers with disabilities.  The 12th (Pan 2017-2021)  continue to focus on 
human capital as the center of development. The present research is aimed to synthesize thesis and minor thesis 
from graduate programs of the Faculty of Social Administration, Thammasat University which were done during 
2008-2012 academic year. A total of 223 theses or minor theses selected by related keywords were included as a 
research sample. Quantitative and qualitative approaches were used for data analysis. 

The results show that most ( 76% )  of the dissertation/ independent studies on labour and welfare 
movement were from Master Program on Labor Welfare and Administration.  However, 40%  of them were from 
Master of Social Work on Social Welfare and Administration Program.  Most of them address the significant of the 
research problem that to use for improving the current work and the profession. All of them are explanatory and 
descriptive.  Descriptive statistics are primarily used for data analysis ( 90% ) .  Statistics for comparison, examining 
associations and relationship of factors were used by 70. 8% , 9. 9% , and 1. 3%  respectively.  Most of the works 
geared toward issues on human resource management ( 41. 6% ) .  The rest focused on social welfare ( 15. 0% ) , 
organization welfare/labour union (14.2%), labour development inside (14.2%) and outside the agency (5.6%). A 
number of studies on niche labour groups e.g. persons with disabilities, the elderly, women, children, and migrants 
are limited.   Recommendations from the present study are 1)  students should be encouraged to develop their 
research proposal based on issues which respond to development trends /agendas or fill current research gaps 2) 
seminar which accommodates participation of students from different programs should be promoted to address 
cross cutting issues and to promote integrative knowledge 3) quality dissertations/independent studies should be 
promoted by granting scholarship 4)  research assistantship for graduate students should be considered to allow 
students to gain more research experience from faculty members 5)  opportunities for related training programs 
should be promoted for Instructor or dissertation advisor 6) research synthesis should be continuously promoted. 
Keywords: Research Synthesis, Social Work, Labour and welfare  
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บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา ชัดเจนในการให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยแรงงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ แผนแม่บทด้าน
แรงงาน พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) และ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีได้ยํ้าถึงประเด็นสําคัญด้านการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากร การย้ายถ่ินของแรงงาน การยกระดับฝีมือแรงงาน การประกันรายได้ของแรงงาน ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ 
โอกาสในการทํางานและคุณภาพชีวิตของแรงงาน และแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น แรงงานข้ามชาติ แรงงานหญิง แรงงานผู้สูงอายุ 
แรงงานคนพิการ เป็นต้น 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคมมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่ พ.ศ.2497 และได้เร่ิมเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเมื่อ พ.ศ.เป็นต้นมา โดยการพัฒนา 2504
องค์ความรู้จากการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชนมีมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของคณาจารย์ได้มี
การผลิตผลงานวิจัยจํานวนมาก ท้ังในลักษณะของการวิจัยบริการสังคมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบางทางสังคม ส่วนของงานวิจัยท่ีผลิตโดย
นักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้น โดยหลักมาจากทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้กําหนดให้นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลจากคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งศึกษากับกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของงานสังคมสงเคราะห์ หรือในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม 
และการพัฒนาชุมชน   

แรงงานเป็นท้ังประเด็น (Issue) และกลุ่มเป้าหมาย (Target) ในการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ หากแต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมา พบว่าแม้ว่าได้มีการรวบรวมรายชื่อและผลงานวิจัย
ของท้ังคณาจารย์และนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไว้เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิง แต่ยังไม่มีการ
รวบรวมและสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เห็นภาพรวมของผลการศึกษาในประเด็นด้านแรงงานท่ีผ่านมา ในแง่ของหัวข้อการศึกษา
ท่ีให้ความสําคัญ วิธีวิทยาหรือเทคนิคการวิจัยท่ีใช้ ความสอดคล้องกบัทิศทางการพัฒนาประเทศ การเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการที่ผ่าน
มา และการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดไปได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือให้เห็นแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
วิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด้าน 
การบริหารแรงงานและสวัสดิการ ในช่วง 5 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 (เผยแพร่ในช่วง พ.ศ.2552-2556) โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือสํารวจวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตรท่ี
มีหัวข้อเกี่ยวกับบริหารแรงงานและสวัสดิการ ในช่วงปีการศึกษา 2551-2555  

2. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็น (หัวข้อ) การศึกษา วิธีวิทยาหรือเทคนิคการวิจัยท่ีใช้ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการท่ีผ่านมา และการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 สังเคราะห์การวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จากทุก
หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยเป็นผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ท่ีสําเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 ซ่ึงเผยแพร่
ในช่วง พ.ศ.2552-2556  
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเอกสารจากผลงานวิจัยของนักศึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยและเชิงคุณภาพจากเนื้อหาของการศึกษา  
 
ประชากรและกลุ่มตัวย่างท่ีศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือ เป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 และเผยแพร่ในช่วง พ.ศ.2552-2556 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
คัดเลือกจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของแต่ละหลักสูตรและสํานักหอสมุด โดยกําหนดคําสําคัญในการค้นหา (Keywords) 
ได้แก่ แรงงาน สวัสดิการแรงงาน ผู้ประกอบการ คุณภาพชีวิต ความม่ันคงในการทํางาน งานท่ีมีคุณค่า ความพอใจในการทํางาน  
การพัฒนาบุคลากร แรงจูงใจ ความปลอดภัย ความคาดหวัง สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม เป็นต้น ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก
ท้ังหมด จํานวน 233 เร่ือง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการศึกษา 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังท่ีกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติ 
เชิงพรรณนาพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจงนับ และ ร้อยละ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหลัก และไม่มีการใช้สถิติเชิงอนุมาน  
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามเนื้อหาท่ีปรากฏ (Manifest content)  
 
ผลการศึกษา 
 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยฯ นี้ รวบรวมผลงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ในช่วงปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2551-2555 ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกท้ังหมด จํานวน 233 เร่ือง โดยจําแนกเป็นวิทยานิพนธ์จํานวน 36 เร่ือง  
(ร้อยละ 15.5) และสารนิพนธ์ จํานวน 197 (ร้อยละ 84.5) ผลการศึกษาสําคัญมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ในช่วงปีการศึกษา 2550-2555 มีวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานมากท่ีสุดในปี
การศึกษา 2551 คือ จํานวน 74 เร่ือง ในขณะที่ในปีการศึกษา 2554 มีวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ
แรงงานน้อยท่ีสุด คือมีจํานวนเพียง 9 เร่ือง  เม่ือจําแนกผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพน์ตามหลักสูตร พบว่า วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีมี
หัวข้อหรือสาระสําคัญหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานนั้น จะเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีมาจากทุกหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.5 เป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จากหลักสูตร 
การบริหารแรงงานและสวัสดิการซ่ึงเป็นหลักสูตรด้านแรงงานโดยตรง อย่างไรก็ดีมีวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จํานวนร้อยละ 17.2 
ท่ีมาจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม และหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) จํานวนร้อยละ 4.3 
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ตารางท่ี 1 
จํานวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานจําแนกตามปีการศึกษา 

ปีการศึกษา วิทยานิพนธ์    สารนิพนธ์ รวม 
2551 11 (14.9) 63 (85.1) 74 (100.0) 
2552 15 (26.3) 42 (73.7) 57 (100.0) 
2553 6 (12.2) 43 (87.8) 49 (100.0) 
2554 3 (33.3) 6 (66.7) 9 (100.0) 
2555 1 (2.3) 43 (97.7) 44 (100.0) 
รวม 36 (15.5) 197 (84.5) 233 (100.0) 

 
ตารางท่ี 2 
จํานวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการแรงงานจําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
รวม 

n % 
1. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต 15 161 176 75.5 
2. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม) 16 24 40 17.2 
3. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) 0 10 10 4.3 
4. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต 3 1 4 1.7 
5. พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 1 1 2 0.9 
6. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารนโยบายสังคม) 1  1 0.4 

รวม 36 197 233 100.0 
  

มูลเหตุจูงใจในการศึกษา 
การอ้างถึงความสําคัญของปัญหาและมูลเหตุจูงใจในการศึกษานั้น ร้อยละ 47.2 ระบุถึงประเด็นเร่ืองการพัฒนางานหรือ 

เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และลําดับรองลงมา คือ ร้อยละ 31.8 ระบุว่าเพ่ือทราบถึงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงาน  
ซ่ึงการอ้างมูลเหตุจูงใจในลักษณะดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีงานทําแล้ว ในส่วนของมูลเหตุจูงใจเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงานนั้นสะท้อนว่างานวิจัยด้านแรงงานจํานวนมากพอสมควรท่ีจะเป็นเชิงสํารวจหรือเชิงพรรณนาท่ีมี
เป้าหมายหลักเพ่ือต้องการสํารวจให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงนัยยะอาจจะเป็นประเด็นการศึกษาท่ียังไม่เคยมี
การศึกษาในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาก่อน หรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องล้าสมัยแล้วจึงเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาในประเด็นดังกล่าว 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท้ังหมดกําหนดวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยเป็นเชิงสํารวจหรือเป็นเชิงพรรณนา จํานวนร้อยละ

16.3 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสมมุติฐานการวิจัยเพ่ือท่ีจะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และร้อยละ 23.2  
เพ่ือการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุท้ังนี้มีงานวิจัยเพียงร้อยละ 3.4 ท่ีระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน  
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แหล่งทุนสนับสนุน 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จํานวนท้ังหมด 233 เร่ือง ดําเนินการโดยทุนส่วนตัวของนักศึกษาโดยไม่ได้รับทุนสนับสนุนท้ังจาก

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแหล่งทุนภายนอก ท้ังนี้ เนื่องจากโครงการหลักสูตรระดับบันฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็น
โครงการเลี้ยงตัวเอง ซ่ึงทุนสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ในปัจจุบันส่วนมากจะให้แก่นักศึกษาในโครงการปกติและเพ่ือการจัดทํา
วิทยานิพนธ์เท่านั้น ซ่ึงหากพิจารณาจากจํานวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
จําแนกตามหลักสูตรจําแนกตามปีการศึกษา (ตารางท่ี 1) จะพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 เลือกทําสารนิพนธ์จึง ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีจะสามารถสมัครขอรับทุนได้ 

วิธีวิทยา 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.3 ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ร้อยละ 7.3 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

และมีผลงานเพียง 1 เร่ือง ท่ีระบุว่าเป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Method)  
วิธีการศึกษา 
การศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.70) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือแบบทดสอบเป็น

เคร่ืองมือหลัก ในขณะเดียวกัน มีงานวิจัยท่ีระบุว่าใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือจํานวน 32 เร่ือง (ร้อยละ 13.73) แต่เนื่องจาก 
ผลการศึกษาพบว่ามีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพียง 17 เร่ือง เท่านั้น ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าจํานวนในนี้รวมถึงท้ังการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงเชิงลึกโดยใช้แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ด้วย ท้ังนี้ ไม่พบว่ามีการใช้เทคนิคการวิจัยรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การใช้เทคนิคเดลฟาย การวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง เป็นต้น  

วิธีการสุ่ม/ตัวอย่าง 
มีการวิจัยท่ีเก็บข้อมูลจากประชากรที่สนใจจํานวน 26 เร่ือง หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 และส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 88.0) เป็น

การศึกษาจากลุ่มตัวอย่างหรือจากบางส่วนของประชากรให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาสมและใช้วิธีการสุ่มหรือคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของประชากรและโอกาสในการเข้าถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยวิทยานิพนธ์/สาร
นิพน์ท่ีเก็บข้อมูลโดยการสุ่มหรือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 207 เร่ืองนั้น เม่ือแจงแจงจากวิธีการสุ่มเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การสุ่ม
แบบหรือการคัดเลือกแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) จํานวนมากถึง 141 เร่ือง (ร้อยละ 68.1) และ
การสุ่มแบบคํานึงถึงความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  จํานวน 91 เร่ือง (ร้อยละ 44.0) 

ภายในกลุ่มของการสุ่มแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวนร้อยละ 37.7 และ
รองลงมาคือการเลือกแบบบังเอิญ ร้อยละ 22.7 และแบบโควตา ร้อยละ 5.3 และในกลุ่มการสุ่มแบบคํานึงถึงความน่าจะเป็นใช้การสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 19.8 รองลงมาคือ การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ร้อยละ 
9.2 และ การสุ่มแบบ เป็นระบบ (Systematic Sampling)  ร้อยละ 8.7 ตามลําดับ 

ส่วนการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่าความหลากหลาย โดย มีจํานวนอยู่ระหว่าง 30-
450 คน ซ่ึงท้ังนี้ พบว่าสารนิพนธ์จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 30-60 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพท้ังท่ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงคุณภาพใน 

การวิจัยแบบผสานวิธี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและจําแนกประเด็นข้อค้นพบ (Content analysis)  และนําเสนอผล
การศึกษาเป็นเชิงพรรณนาความ จํานวน 18 เร่ือง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7  ในขณะท่ีการศึกษาท่ีเป็นเชิงปริมาณ ร้อยละ 90.1 ท่ีใช้
สถิติเชิงพรรณนา และ ร้อยละ 70.8 ใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีการใช้สถิติท่ีมีอํานาจในการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ซ่ึงได้แก่ สถิติหาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จํานวนน้อย กล่าวคือ พบ
เพียงร้อยละ 9.9 และร้อยละ 1.3 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและใช้วิธีวิทยา 
เชิงปริมาณในการศึกษา ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 90.1 ของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึง 
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เป็นเชิงพรรณนาท่ีใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นเบื้องต้น และในลําดับถัดไป คือ ร้อยละ 70.8 ท่ีใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี มีการใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีมีอํานาจในการอธิบายความสัมพันธ์มากข้ึน ซ่ึงได้แก่ สถิติหาความสัมพันธ์ 
(Chi-square หรือ Correlation Analysis) และความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Regression Analysis) จํานวนร้อยละ 9.9 และสถิติ
ค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (เช่น Multiple Regression Analysis) คิดเป็นร้อยละ 1.3 เท่านั้น  และพบมีวิทยานิพนธ์ท่ีมี 
ความน่าสนใจในแง่ของการใช้วิธีการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากงานส่วนใหญ่ท่ีพบโดยเป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิท่ีมีลักษณะเป็นอนุกรม
เวลารายปี (Time Series) จํานวน 2 เร่ือง 

ประเด็นเฉพาะด้านแรงงาน 
เม่ือจําแนกตามประเด็นเฉพาะด้านแรงงานพบว่าผลงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษามีน้ําหนักไปที่การจัด

บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยคิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือประเด็นด้านสวัสดิการสังคม จํานวนร้อยละ 15.0 และ สวัสดิการ
แรงงานในองค์กร/สหภาพแรงงาน ร้อยละ 9.9 ตามลําดับ ในประเด็นด้านการพัฒนาแรงงานแบ่งเป็นการพัฒนาแรงงานภายในองค์กร 
ร้อยละ 14.2 และการพัฒนาแรงงานภายนอกองค์กร ร้อยละ 5.6 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จําแนกตามประเด็นด้านแรงงาน (รูปแบบการทํางาน) ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เป็นการศึกษา
แรงงานในระบบประเภทประจํา รองลงมา ร้อยละ 14.6 เป็นประเด็นด้านแรงงานนอกระบบ และร้อยละ 10.3 เป็นประเด็นด้าน
แรงงานในระบบประเภทชั่วคราว และหากจําแนกตามประเด็นเฉพาะด้านแรงงาน (ประเด็นย่อย) นั้น พบว่า ประเด็นท่ีมีการศึกษา
มากท่ีสุด คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนะ/การรับรู้/ความเข้าใจ ร้อยละ 16.0  รองลงมาคือ การศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง และคุณภาพชีวิตการทํางาน/งานท่ีมีคุณค่า ร้อยละ 9.4 และร้อยละ 8.6 ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลายประเด็น ดังนี้ 

ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  
ทิศทางการพัฒนาประเทศในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานถูกกําหนดอยู่ในกรอบนโยบายหลายระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 และ 11 ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านแรงงานและสวัสดิการได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองการสร้างโอกาสในการทํางาน การพัฒนาทักษะแรงงาน การเข้าถึง
หลักประกันทางสังคม การคุ้มครองแรงงาน และผลกระทบจากการท่ีประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกท้ังให้ความสําคัญกับความเปล่ียน
แลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันสืบเนื่องจากกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ิมมาก
ข้ึน มีการกล่าวถึงแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุกับการทํางาน แรงงานข้ามชาติ แรงงานนอกระบบ และแรงงานภาคเกษตรกรรม เป็นต้น 
ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ยังมีความต่อเนื่องในการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

การสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากหลักสูตรต่างๆ พบว่ามีหัวข้อการการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการจํานวนมากพอสมควร โดยมีหัวข้อการวิจัยด้านสวัสดิการแรงงานในองค์กร/สหภาพแรงงานและ
สวัสดิการสังคมอยู่จํานวน 58 เร่ือง (ร้อยละ 24.9) (ตารางท่ี 10) แต่อย่างไรก็ดี หัวข้อการศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือมีจํานวน 97 เร่ืองจาก 233 เร่ือง (ร้อยละ 41.6) อีกท้ัง ประเด็นด้านการพัฒนาแรงงานนั้น ก็เป็น
ประเทศท่ีนโยบายของประเทศได้ให้ความสําคัญ ซ่ึงก็มีการศึกษาในประเด็นด้านการพัฒนาแรงงานอยู่จํานวนท้ังสิ้น 46 เร่ือง (ร้อยละ 
19.8) 

ประเด็นด้านแรงงานนอกระบบและปัญหาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ  เป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญ (นนทกานต์ 
จันทร์อ่อน, 2556) ซ่ึงจากการสํารวจแรงงานนอกระบบของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2555 พบว่าสัดส่วนแรงงานนอกระบบมี
จํานวนมากถึง 24.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.6 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด 39.6 ล้านคน และแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ 
ยังเป็นกลุ่มท่ียังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมได้อย่างเหมาะสม กําลังแรงงานของประเทศมีหลักประกันทางสังคมเพียง 
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ร้อยละ 36.6 ขณะที่แรงงานอีกร้อยละ 62.1 ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม แม้ว่าได้มีการขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบ
ภายใต้การประกันสังคมมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 แล้วก็ตาม และ ตัวชี้วัด 4.3.5 ของยุทธศาสตร ์
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (การสร้างภูมิคุ้มกัน) ของแผนฯ 11 ได้กําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับสัดส่วนของแรงงานนอกระบบ
ประกันสังคมที่เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของกําลังแรงงานทั้งหมดไว้เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา  

อีกท้ังยังมีประเด็นด้านแรงงานท่ีนอกเหนือจากแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสําคัญ 
ซ่ึงจากเอกสารประกอบเวทีหารือเร่ืองสวัสดิการสังคม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2555) ได้กล่าวถึง
ประเภทของแรงงานท่ีสําคัญได้ถึง 7 กลุ่ม คือ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานผู้หญิง 
แรงงานในระบบผู้พิการหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยทุกกลุ่มล้วนมีแนวโน้มการขยายตัวท่ีสูงข้ึน 
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จากหลักสูตรต่างๆ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้น พบว่า วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีให้ความสําคัญ
กับแรงงานนอกระบบมีจํานวน  34 เร่ือง หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.6 (ตารางท่ี 11) ซ่ีงถือว่ามีจํานวนไม่มากนัก และพบว่า ยังมี
บางประเด็นด้านแรงงานท่ีเป็นความสําคัญและถูกกําหนดไว้ในระดับโยบายแต่ยังพบการศึกษาจํานวนไม่มากนัก โดยเฉพาะมิติด้าน
แรงงานของกลุ่มเปราะบางเช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี หรือเด็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยนี้ พบว่ามีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการจํานวน 8 เร่ือง ผู้สูงอายุจํานวน 2 
เร่ือง แรงงานเด็ก 2 เร่ือง และแรงงานสตรี 1 เร่ือง  ซ่ีงถือว่ามีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบเคียงกับการศึกษาในกลุ่มท่ีเป็นแรงงานหลัก 
(ท้ังแรงงานในระบบและนอกระบบ) 

ในประเด็นเร่ืองแรงงานต่างชาติ/ต่างด้าว ยังพบว่ามีการศึกษาในเร่ืองนี้จํานวนน้อย กล่าวคือ พบเพียง จํานวน 5 เร่ืองจาก
ท้ังหมด 233 เร่ือง ซ่ึงประเด็นแรงงานข้ามชาติ/แรงงานต่างชาติ/แรงงานต่างด้าว ท้ังท่ีเข้ามาในประเทศอย่างถูกกฎหมายและ 
ผิดกฎหมายอันเป็นผลจากการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีมีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็น
หนึ่งในประเด็นด้านแรงงานท่ีมีความสําคัญในปัจจุบันและต้องการการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษถึงผลกระทบของการเคลื่อนย้าย
แรงงานโดยเฉพาะมิติทางสังคมด้านสิทธิ สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อท้ังประเทศต้นทางและปลายทาง แรงงานและครอบครัวได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและมีคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม  

ประเด็นการศึกษาด้านแรงงานของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีผ่านมานั้น มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาด้าน
แรงงาน เป็นประเด็นด้านแรงงานท่ีมีความสําคัญ และถูกให้ความสําคัญในระดับนโยบาย อย่างไรก็ดี มีบางประเด็นท่ีมีความสําคัญ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือขอบเขตของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แต่พบว่าการศึกษายังมีจํานวนจํากัด ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีความเฉพาะท่ีมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแรงงานกระแสหลักหรือเป็นประเด็นท่ีไม่อยู่ในความสนใจ
โดยตรงของผู้วิจัยท่ีเป็นนักศึกษา  ซ่ึงอย่างไรก็ดี การเป็นแรงงาน ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใด ย่อมต้องการโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการใน
องค์กรและสวัสดิการสังคม ประเด็นด้านสหภาพแรงงานท่ีปัจจุบันไม่ได้แสดงบทบาทชัดเจนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสมาชิก
มากนัก ดังนั้นประเด็นการพัฒนาความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน อันจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงาน สามารถเป็นอีกหนึ่ง
หัวข้อวิจัยท่ีให้ความสําคัญ รวมถึง ประเด็นด้านแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายใน
สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ในปี พ.ศ. 2564 ท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.8 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีประชากรวัยแรงงานเร่ิมลดลงมาต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา อันส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) และประเด็นด้านสวัสดิการสังคม สวัสดิการในองค์กรและ
สวัสดิการแรงงานท่ีควรได้รับเม่ือต้องทํางานในต่างประเทศ เป็นต้น 

บูรณาการระหว่างสาขาความเชี่ยวชาญ  
การสังคมสงเคราะห์เป็นศาสตร์ประยุกต์ซ่ึงต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพ่ือใช้ในการทําความเข้าใจและพัฒนา

มนุษย์และสังคม ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปัจจุบันหากยึดตามกลุ่มชํานาญการตามแผนการเรียน
วิชาโทของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 สาขาความชํานาญ ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
การพัฒนาเด็กและครอบครัว สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาชุมชน แรงงานและสวัสดิการ และสวัสดิการผู้สูงอายุ 
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นั้น จะพบว่ายังมีช่องว่างขององค์ความรู้ท่ีเป็นความคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันระหว่างสาขา เช่น ประเด็นด้านแรงงานเด็ก-สตรี-พิการ-
ผู้สูงอายุ, การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็นด้านสุขภาพ-ผู้สูงอายุ-คนพิการ, เด็กพิการกับการดูแลของ
ครอบครัว และแรงงานภาคเกษตรกรรม เป็นต้น   

ผู้วิจัยเห็นความเชื่อมโยงของประเด็นด้านแรงงานกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอ่ืนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลายประเด็น ว่าสามารถบูรณาการกันได้เพ่ือตอบโจทย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ยกตัวอย่าง
ประเด็นการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านแรงงานและการพัฒนาชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน  ประเด็นด้าน
แรงงานเด็กท่ีเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็นเร่ืองการคุ้มครองสิทธิเด็ก กฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ หรือ ประเด็นด้านการจ้าง
งานคนพิการท่ีมีมิติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน เป็นต้น ดังนั้น แม้จุดแข็งของการแบ่ง 
สาชาวิชาความเชี่ยวชาญ คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่งซ่ึงก็มี
ความสําคัญ แต่จุดอ่อนดังท่ีกล่าวไปคือปัจจุบันปรากฏการณ์ทางสังคมซ่ึงเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และปัญหาสังคมท่ีมี 
ความซับซ้อนและส่งผลให้เกิดประเด็นใหม่ (Emerging issues) ท่ีไม่สามารถจับเข้ากรอบสาขาความเชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งได้ 
เนื่องจากเป็นประเด็นคาบเกี่ยวกับประเด็นอ่ืนด้วย (Cross-cutting issue) ดังนั้น การขยายขอบเขตของประเด็นการวิจัยไปยังประเด็น
ท่ีสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาอ่ืนจึงอาจจะเป็นจะแนวทางท่ีจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของงานวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ท่ีสร้างสรรค์โดยคณาจารย์หรือจากนักศึกษาผ่านการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาท่ีมีความชัดเจนและเข้มแข็ง
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขานั้นเชื่อมโยงไปถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ให้มี
คณะกรรมการท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกันด้วย  

วิธีวิทยาของการศึกษาและความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (ร้อยละ 92.3) และเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ

มากถึง ร้อยละ 89.70 ซ่ึงหากพิจารณาถึงระเบียบวิธีการศึกษานั้น พบว่า ยังไม่หลากหลาย ใช้กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมและ
ปรากฏการณ์นิยมเป็นกระบวนทัศน์หลัก การวิจัยท่ีใช้วิธีการแบบผสานวิธี (Mixed method) พบเพียง 1 เร่ือง และไม่พบวิธีการศึกษา
แบบอ่ืน เช่น Participatory Action Research หรือ Quasi-Experimental Eesign หรือใช้เทคนิคการศึกษาเดลฟาย (Delphi)  
เป็นต้น ซ่ึงความจํากัดของความหลากหลายของวิธีวิทยาในการศึกษาน้ี อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น การท่ีวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
แต่ละเรื่องมักจะเป็นผลการศึกษาชิ้นแรกของนักศึกษา อีกท้ังมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาที่จํากัดตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะเวลาในการศึกษา คือ 1 ภาคการศึกษา หรือ 3-4 เดือน ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษาจึง
เพ่ือการสํารวจสถานการณ์เป็นหลัก เพ่ือให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือฉายภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามหัวข้อวิจัยท่ีกําหนดเท่านั้น  
ไม่สามารถออกแบบวิธีการวิจัยท่ีซับซ้อนหรือมีกระบวนการวิจัยหลายระยะ/ข้ันตอน และสืบเนื่องไปถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสถิติ
ส่วนใหญ่จึงเป็นสถิติเชิงพรรณนา การใช้สถิติอนุมาณเพ่ือการทดสอบสมมุติฐานปรากฏให้เห็น เช่น ร้อยละ 70.8 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี มีการใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีมีอํานาจในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมากข้ึน ซ่ึงได้แก่ สถิติหา
ความสัมพันธ์ แต่การใช้สถิติท่ีมีอํานาจในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Multiple Regression Analysis) ยังมีจํากัด กล่าวคือ มีจํานวนร้อยละ 9.9 และร้อยละ 1.3 ตามลําดับ 

สืบเนื่องกับการใช้สถิติเชิงอนุมานกลุ่มพาราเมตริกดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ซ่ึงมีข้อกําหนดเบื้องต้นของการใช้สถิติ เช่น  
กลุ่มตัวอย่างต้องมาจากการสุ่มโดยท่ีทุกหน่วยประชากรควรมีโอกาสในการถูกเลือกเท่าๆ กัน (Randomly Selected) การกระจายตัว
ของข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) หรือการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมในแง่ของจํานวนและวิธีการสุ่ม 
มีงานวิจัยบางชิ้นท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สถิติพาราเมตริก เช่น การศึกษาเร่ือง “จริยธรรมในการทํางานและความผูกพันต่อ
องค์กรของวิศวกร” ของ รวิศรา เดชนาค ซ่ึงเป็นสารนิพนธ์ของหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 
อีกท้ังพบว่าลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของการศึกษาหลายเร่ืองท่ีไม่ได้ใช้สถิติแบบพาราเมตริกในการหาความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย แต่จะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยกําหนดว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.15 ถึงจะมีความแตกต่าง และขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สําหรับสารนิพนธ์จํานวนหนึ่ง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ท่ี 60 ราย ซ่ึงไม่มีการให้เหตุผลหรืออ้างอิงชัดเจนว่า 
การคํานวณใช้หลักการคํานวนแบบใดหรือจากสูตรคํานวนใด ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม/คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีผล
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โดยตรงต่อความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) และ ความเที่ยงตรงภายใน (Internet Validity) กล่าวคือ จะสามารถ 
ตอบคําถามได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ตามวัตถุประสงค์และคําถามของการวิจัย และสามารถนําผลการศึกษาไป
สรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปยังประชากรได้หรือไม่ 

การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลกระทบของการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การวิจัยโดยนักศึกษาและการวิจัยโดยคณาจารย์หรือนักวิจัยมีความแตกต่างกันในแง่ของเป้าหมายของการวิจัย ท่ีพบว่า 

การวิจัยโดยคณาจารย์หรือนักวิจัยมักเป็นการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ต่อทิศทางการพัฒนา เพ่ืออุดช่องว่างของการวิจัย หรือเพ่ือ 
การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความชัดเจน พร้อมท้ังเป็นการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน ดังนั้นเม่ือวิเคราะห์ถึงผลจากวิจัยท่ีมาจากนักศึกษาท่ีเป็นวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์เพ่ือสําเร็จการศึกษา พบว่า การใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย ผลกระทบของการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีความจํากัด เนื่องจากวิทยานิพนธ์หรือ 
สารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาถูกจัดทําข้ึนโดยมีเป้าหมายเพ่ือสําเร็จการศึกษาเป็นหลักและดําเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีจํากัด 
ดังนั้นจึงพบว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและใช้วิธีการสุ่มแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) จํานวนมากถึงร้อยละ 68.1 ดังนั้น การนําผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์จะมีข้อจํากัดว่าอาจจะไม่สามารถสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัยไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์หรือผลกระทบในระดับท่ีกว้างมากนัก อย่างไรก็ดี นอกจากเกิด
ประโยชน์ในแง่ของการได้เรียนรู้วิธีการดําเนินการวิจัยจากการปฏิบัติจริงแล้ว การใช้ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน คือ การใช้เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานท่ีผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูล เนื่องจากผลงานส่วนหนึ่งเป็นการทําการศึกษาภายในองค์กรท่ีผู้วิจัย
ทํางานอยู่หรืออยู่เครือข่ายการทํางานร่วมกัน หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาต่อไปเป็นการวิจัยท่ีมีความแข้มแข็งมากข้ึนในแง่ของ
ระเบียบวิธีการศึกษาและความสามารถท่ีจะใช้ผลการศึกษาอ้างอิงได้กว้างขวางย่ิงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการท่ีมีต่อการพัฒนาด้านวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา หรือเป็นประเด็นท่ียัง
ขาดการศึกษาวิจัย หรือเป็นการวิจัยท่ีส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของหลักสูตรหรือคณะมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน เช่น งานวิจัยท่ีมุ่งประเด็น
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ท่ีเข้า 
ไม่ถึงโอกาสทางสังคม เป็นต้น  

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ควรจัดให้มีการสัมมนาวิชาการท่ีบูรณาการกันระหว่างหลักสูตรและสาขา หรือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 
องค์ความรู้มากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าประเด็นด้านแรงงานเป็นประเด็นคาบเก่ียวกับหลายประเด็น (Cross-cutting 
issues) เช่น แรงงานผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคม ซ่ึงมุมมองท่ีกว้างขวาง
และบูรณาการ จะช่วยให้การพัฒนาหัวข้อวิจัยหรือการวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีเกี่ยวข้องได้รอบด้าน 
มากย่ิงข้ึน ปัจจุบันมีสัมมนาท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วม คือ สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนา 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสัมมนาบัณฑิตศึกษาท่ีจัดข้ึนทุกปี แต่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีร่วมนําเสนอผลงาน
วิชาการอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพ่ือสําเร็จการศึกษา ดังนั้น หากนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องก่อนท่ีจะพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของตนเอง จะทําให้นักศึกษาสามารถมองเห็นประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับมิติด้าน
แรงงานท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน  

3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาร้อยละ100 ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งใด 
ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสําหรับผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพดี เพ่ือเป็นกําลังใจและ
สนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
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4. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยจัดสรรเป็นเป็นทุนผู้ช่วยนักวิจัยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทําวิจัยกับคณาจารย์ เพ่ือให้ผู้สอนหรือคณาจารย์ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถให้คําแนะนําการทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยท่ีมีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน  

5. ควรมีการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคณุภาพ รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเหมาะสม  

6. โครงการสังเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเป็นลักษณะโครงการวิจัยสถาบันนี้ควรส่งเสริมให้มีการทําอย่างต่อเนื่อง โดย 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการร่วมวิจัยให้มากข้ึนโดยคณะฯ ให้การสนับสนุน  

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ซ่ึงได้นําเสนอในสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ คร้ังท่ี 7 เร่ือง “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง” นี้ มีความสําคัญ
เชื่อมโยงใน 2 ประการหลัก ประการแรก แม้ว่าประเด็นด้านแรงงานจะเป็นประเด็นท่ีเป็นความเชี่ยวชาญของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ยังพบว่ายังมีช่องว่างของการวิจัยด้านแรงงานท่ียังต้องการการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงประเด็นด้านแรงงานของกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับหัวข้อการสัมมนาในปีนี้
ท่ีเป็นการทบทวนว่าระบบการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคมยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใดหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงช่องว่าง 
ท่ีพบนี้กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกันระหว่างสาขาความเชี่ยวชาญซ่ึงย่ิงทําให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการท่ีมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน 
ความเชื่อมโยงประการท่ีสอง คือ ความเก่ียวข้องระหว่างผลการศึกษาในครั้งนี้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาการสัมมนาวิชาการระดับบันฑิต
ศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ผลการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงได้วิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของ 
ผลการศึกษาที่ผ่านมาในประเด็น ต้ังแต่หัวข้อการศึกษาที่ให้ความสําคัญ วิธีวิทยาหรือเทคนิคการวิจัยท่ีใช้ ความสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ การเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการท่ีผ่านมา และการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดไปได้อย่างไร 
จึงเป็นการนําเสนอผลการศึกษาไปสู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงท้ังนักศึกษาระดับบัณฑิตและคณาจารย์เพ่ือนําผลของการวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชนเ์ป็นแนวทางในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
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การสังเคราะหง์านวิจัยด้านผูสู้งอายุ 
Synthesis of Researches on Welfare of the Elderly 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์กลุ่มชํานาญการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ใน 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่ีเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2551-2556  และเพ่ือใช้ผลการสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  
โดยใช้เคร่ืองมือ คือแบบสรุปงานวิจัยในการเก็บรวบรวมผลงานวิจัยเป็นเคร่ืองมือ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจรายชื่องานวิจัย 
แล้วคัดเลือกรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีมีบริบท เนื้อหา เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยค้นคว้าจากเล่มท่ีเก็บรวบรวมไว้ท่ี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกและประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ทําบัญชีรายชื่อได้ท้ังหมด 52 เล่ม เป็นงานวิจัยอาจารย์ 11 เล่มวิทยานิพนธ์ 29 เล่ม สารนิพนธ์ 12 เล่ม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
บรรยายลักษณะและข้อค้นพบในงานวิจัยจําแนกประเด็นข้อค้นพบ ตรวจสอบผล อภิปรายผลและสรุปผล โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

งานวิจัยท่ีพบส่วนมากกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และบรรยาย รองลงมาคือเพ่ือวิจัยและพัฒนา ส่วนวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยน้อยท่ีสุดคือเพ่ือการสังเคราะห์องค์ความรู้ การศึกษาส่วนใหญ่เน้นวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ /พรรณนา 
มีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยมีงานวิจัยท่ีใช้เคร่ืองมือมากกว่าหนึ่งชนิดและมีการสัมภาษณ์
ในเชิงลึกประกอบ ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบมากท่ีสุด คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รองลงมาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ส่วนประเภทของการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในส่วนนี้มีงานวิจัยท่ีใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
มากกว่าหนึ่งวิธี มูลเหตุจูงใจในการศึกษา ส่วนมากเป็นเพ่ือการพัฒนางาน/วิชาชีพของผู้วิจัย รองลงมา มีมูลเหตุจูงใจมาจาก 
ความสนใจเฉพาะของผู้วิจัย เม่ือแบ่งตามสาขาสวัสดิการสังคมแล้ว สาขาท่ีมีการทําวิจัยมากท่ีสุด คือด้านบริการสังคม ด้านนันทนาการ 
รองลงมาคือด้านบริการสังคมท่ัวไป ส่วนท่ีมีการศึกษาน้อยท่ีสุด คือด้านบริการสังคมด้านท่ีอยู่อาศัย และการช่วยเหลือเกื้อกูลภาค
ประชาชน องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุท่ีได้รับจากการสังเคราะห์งานวิจัย แบ่งได้ 11 เร่ืองเรียงตามลําดับประเด็นหลักได้แก่ ประเด็น 
การดูแลผู้สูงอายุ การดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาการจัดบริการเพ่ือผู้สูงอายุโดยองค์กรต่างๆ การประเมินตนเอง
ของผู้สูงอายุ หน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การเรียนรู้ ส่งเสริม
อาชีพ การทํางาน และสร้างรายได้ กองทุนผู้สูงอายุ สิทธิของผู้สูงอายุ ประเด็นท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2(พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 นโยบาย
รัฐบาลท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ  ควรจัดให้มีกิจกรรมวิชาการฟ้ืนฟูความรู้ด้านการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบ
ผสมผสาน ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการวิจัย  ควรมีการกําหนดทิศทางการวิจัยในคณะหรือกลุ่มชํานาญในแต่ละปีเพ่ือ
เป็นแนวทางสําหรับการวิจัยและกํากับให้มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด  และควรมีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีขยายขอบเขตไปถึงสถาบันอ่ืน เพ่ือทราบถึงองค์ความรู้ท่ีกว้างขวางข้ึน หรือสนับสนุนให้มีการทําวิจัยใน
ประเด็นท่ียังมีการศึกษาจํานวนน้อยหรือในประเด็นซํ้าๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ, สวัสดิการผู้สูงอายุ, การสังเคราะห์งานวิจัย 
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ABSTRACT 
The research on “Synthesis of elderly welfare Researched, Faculty of Social Administration, Thammasat University 

” aims to synthesize researches of lectures(elderly welfare specialists), theses, and independent studies of Faculty of Social 
Administration, Thammasat University which conducted and publish during 2008-2013, and to use the result of  synthesis 
creating elderly welfare. Data collecting by survey and selected to make a list of qualify researches from Thammasat 
University library electronic database and hard copies at archives room of Faculty of Social Administration. Content analysis 
was used in this research. The study covered 52 researches; 11 researches conduct by lecturers, 29 these and 11 
independent studies. The study results were as follows, 

The objectives of most researches were study/ survey, followed by research and development, provided that the 
least one was knowledge synthesis. Most of the study objectives focused on quantitative objectives, were survey/ 
descriptive researches, applied a purposive sampling selection method and used questionnaire. In some researches, more 
than 1 tools were applied and in-depth interview was included. The most found data analysis were descriptive statistics 
(mean, media, standard deviation), followed by Analysis of Variance (ANOVA) for hypothesis testing; the least found 
one was Multiple Regression Analysis. There were researches with more than 1 methods. Main motivation was 
developing work/ professions of researchers, followed by researchers’ interesting. Divided by social welfare fields, the most 
researched fields were social service, recreation, followed by general social service; the least researched one comprised 
social service, accommodation and public assistance.           

From the research synthesis, the elderly knowledge was divided into 11 categories i.e. elderly care, elderly welfare 
and development of elderly services by organizations, self-assessment of the elderly, social service units for the elderly, 
preparation to be the elderly, elderly intellectual, learning, occupation promotion, working and income generation,  elderly 
fund, elderly rights and accommodation and environment, respectively.        

From the study, the recommendations are that lectures and students should do researches in line with research 
strategies of the University, National Plan on The Elderly No. 2 (2002 - 2021) or Government policies related to elderly 
welfare. To strengthen research skills and knowledge, academic activities to recall research knowledge should be held i.e. 
qualitative research, mixed-method research, research methodology, etc. Research direction by specialist groups should 
be set annually as a guideline for research and compliance. To ensure knowledge extension, researches on elderly welfare 
of other institutes should be collected, analyzed and synthesized. Researches on few popular or repeat topics should be 
supported in order to gain complete research results and in line with changing social situation.  
Keywords:  Older person, Elderly welfare, Research synthesis 
 
บทนํา 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นความท้าทายท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ท่ีผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับความเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการวางนโยบายและกําหนดมาตรการผู้สูงอายุระยะยาวที่มี
พ้ืนฐานสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนและแนวนโยบายขององค์การสหประชาชาติ โดยการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 1  
(พ.ศ. 2525-2544) และได้มีการปรับปรุงเป็นฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดวิสัยทัศน์คือ “ผู้สูงวัย
เป็นหลักชัยของสังคม” และ“ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้วยการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี ศักด์ิศรี พ่ึงตนเองได้ และมีหลักประกันท่ีม่ันคง”  
นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติเร่ืองสิทธิของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550  รวมท้ัง 
การตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 เพ่ือใช้เป็นกฎหมายที่เป็นกลไกเอ้ือให้เกิดโครงสร้าง องค์กร และระบบบริหารจัดการท่ี
รองรับการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การ กําหนดการเตรียมความพร้อมให้กับวัยผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550-2554) และต่อเนื่อง ฉบับท่ี 11(พ.ศ.2555-2559) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้
แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ใน ด้านการวิจัยด้านผู้สูงอายุนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กําหนดให้
ประชากรสูงอายุเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยสําคัญ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2550 และในนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-
2559) กําหนดให้การวิจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งใน 13 กลุ่มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ่งเน้น ซ่ึงในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุ
และสังคมสูงอายุ ช่วงเวลา 5 ปี คือ “ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลท่ีมีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าท่ีนําไปใช้ประโยชน์ใน 
การพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” และมีพันธกิจการวิจัย คือ การบริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร ์
การวิจัยรายประเด็น ในด้านการศึกษา และการบริหารจัดการการวิจัยและระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยท่ีเป็น
คําตอบเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย 
รวมถึงการ พัฒนาระบบและศักยภาพการวิจัยด้าน ผู้สูงอายุของประเทศ 

ปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ๆ เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก วิธีการหนึ่งท่ีจะเป็นการ สรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยจํานวนมาก 
ดังกล่าวคือ การสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้/ตอบคําถามวิจัยด้วยระเบียบวิธี วิทยาศาสตร์  
โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ มาวิเคราะห์และสรุปรวมสาระสําคัญอย่างมีระบบ ทําให้ได้องค์ความรู้ท่ี จะสามารถนําไปใช้เป็น
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนวิชาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยมีวิชาสวัสดิการผู้สูงอายุ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ก่อนปีการศึกษา 2546 เปิดสอนเป็นวิชา
เลือกเพียง 1วิชา จนกระทั่งหลักสูตรปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาได้เปิดสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรี  ส่วนในระดับปริญญาโท  
มีกลุ่มวิชาสวัสดิการผู้สูงอายุท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2552 คณะฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารวิชาการของภาควิชาในกลุ่ม
ชํานาญการ (Specialization) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)การพัฒนาชุมชน 2) สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 3) การบริหาร
กระบวนการยุติธรรม  4) การบริหารแรงงานและสวัสดิการ 5) สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว  และ 6) สวัสดิการผู้สูงอายุ โดยสวัสดิการ
ผู้สูงอายุนั้น เป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ (Specialization) ของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2553 งานสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นสาขาวิชาหนึ่งของระบบการศึกษาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ท่ีมีความจําเป็นและมี
ความสําคัญในสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศในปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือป้องกัน แก้ไข พัฒนา 
ฟ้ืนฟูคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการเป็นผู้สูงวัยท่ีเคยทํา
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมมากกว่าคร่ึงหนึ่งของชีวิต เพ่ือนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและการบรรลุยังความสําเร็จและ 
ความพึงพอใจในบ้ันปลายของชีวิต การเป็นผู้สูงอายุเป็นวัฎจักรของชีวิตท่ีทุกคนจะต้องเข้าถึงวัยสุดท้ายด้วยเช่นกัน ดังนั้นสวัสดิการผู้สูงอายุ 
จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม   

ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคณาจารย์และนักศึกษาทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคม มีการ
เผยแพร่งานวิจัย ท้ังในระดับบัณฑิตศึกษาและรายงานการวิจัยเป็นจํานวนไม่น้อย แต่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ยังขาดการจัด
หมวดหมู่การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ท่ีจะนําไปสู่ การประยุกต์ใช้หรือวิจัยต่อยอด เพ่ือให้ได้ทราบถึงสถานะองค์
ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคม และเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุได้ จึงได้มีโครงการการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ” ข้ึน   
 
วัตถุประสงค์    

ในการสังเคราะห์วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์หมวดสวัสดิการผู้สูงอายุ และวิทยานิพนธ์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2551-2556 2) เพ่ือใช้ผลการ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ   
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วิธีการท่ีใช้ศึกษา  
คือ กําหนดประชากรที่เป็นหน่วยในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 รายงานวิจัยของคณาจารย์หมวดสวัสดิการผู้สูงอายุ

กลุ่มท่ี 2 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ.2551-2556  

เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสรุปงานวิจัยในการเก็บรวบรวมผลงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ประเด็นดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ สาขาหลักสูตรการศึกษา ประเภทงานวิจัย  

แบบแผนการวิจัย วัตถุประสงค์ พ้ืนท่ีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย มีข้ันตอนในการดําเนินดังต่อไปนี้ สํารวจรายชื่องานวิจัย ปี 2551-2556 แล้วคัดเลือกงานวิจัย 

รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ท่ีมีบริบท/ เนื้อหา/ เป้าหมายเกี่ยวข้องสวัสดิการผู้สูงอายุ ทําบัญชีรายชื่อ พบว่า ในกลุ่มคณาจารย์
หมวดสวัสดิการผู้สูงอายุ ท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ.2551-2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 35 เล่ม เป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ 
จํานวน 11  เล่ม และรวบรวมรายชื่อ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขา
หลักสูตร ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง พ.ศ.2551-2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 41 เล่มเป็น
ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นวิทยานิพนธ์ 29 เล่ม สาร นิพนธ์ 12 เล่ม รวมผลงานวิจัยท่ีมีคูรภาพและนํามาใช้ใน 
การสังเคราะห์ 52 เล่ม โดยดําเนินการรวบรวมงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าจาก (1) เล่มวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีเก็บรวบรวมไว้
ท่ีโครงการฯ และท่ีคณะฯ (2) สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) คัดเลือกงานวิจัย รวบรวมงานวิจัย ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
4) การประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสรุปงานวิจัย บันทึกข้อมูลงานวิจัย นําผลท่ีได้มา

วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการในลักษณะการสังเคราะห์เชิงพรรณนา บรรยายลักษณะ โดยสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานวิจัยท่ี

นํามาสังเคราะห์แล้วจําแนกออกตามประเด็นค้นพบ จัดทําเป็นตารางประกอบการบรรยาย  ทําการสังเคราะห์โดยการแปลความหมายข้อมูล 
คือ การพิจารณาและอภิปรายผลท่ีสังเคราะห์ เพ่ือท่ีจะนําไปใช้หลังจากได้ผลการทบทวนครบข้ันตอนแล้ว การตรวจสอบผลท่ีได้ในประเด็น
ต่างๆ และการสรุปผล 

แนวคิด ท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิจัยคือแนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัย ท่ีเป็นเทคนิควิธีการวิจัยท่ีนําผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัย
ท่ีศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอข้อสรุป 
อย่างมีระบบ ทําให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยท่ีต้องการซ่ึงมีลักษณะท่ีกว้างขวางและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซ่ึงมีวิธีการสังเคราะห์
จําแนกออกเป็น 2 ประเภท อุทุมพร จามรมาน (2531) และ สุวิมล ว่องวาณิช (2545)  ได้แก่ 

1. การสังเคราะห์เชิงคุณภาพหรือคุณลักษณะ (Qualitative Synthesis) คือ การสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนท่ีเป็นข้อค้นพบ
ของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจะได้บทสรุปรวมข้อค้นพบของรายงานการวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ 
โดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องไว้ด้วย หรืออาจจะนําเสนอบทสรุปรวมลักษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องก็ได้ 

2. การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือ การสังเคราะห์เนื้อหาสาระ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นลักษณะงานวิจัย 
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย และผลงานวิจัย การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติเป็นการนําเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยทุกเร่ืองในหน่วย
มาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการข้อค้นพบของรายงานการวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ท้ังหมด พร้อมท้ังแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่าง
ลักษณะงานวิจัย 

โดยการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ หรือ การสังเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีเป็นลักษณะงานวิจัย
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยและผลงานวิจัย เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัยแต่ละเร่ือง แล้วสังเคราะห์ข้อค้นพบท่ีได้
จากงานวิจัยแต่ละเรื่องและข้อสรุปข้อค้นพบท่ีได้  

นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยด้านสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีสอดคล้องกับแนวคิดระบบสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน จําแนกตามประเภทบริการ 4 ประเภท ดังนี้ (ระพีพรรณ คําหอม, 2554) 
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การประกันสังคม (Social Insurance)  
เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตและคุ้มครองลูกจ้าง ปัญหาการขาดรายได้เม่ือเกษียณอายุการทํางาน สภาพ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวน้อยลง ปัญหาสุขภาพท่ีเร้ือรังส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2548) เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีผู้สูงอายุ
ต้องเผชิญและอาจรุนแรงมากย่ิงข้ึน หากไม่มีการวางแผนเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญ
และจําเป็นอย่างย่ิงการออมเพื่อเกษียณอายุ มีความจําเป็นในสังคมไทย เนื่องจากสัดส่วน ของประชากรผู้สูงอายุสูงข้ึน มีอัตราการพ่ึงพิงของ
ผู้สูงอายุ (สัดส่วนของจํานวนผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน) สูงข้ึน การเกื้อหนุน จากครอบครัวอาจลดลง การออมจึงมีความสําคัญสําหรับ
วัยเกษียณ ปัญหาของการออมเพื่อเกษียณอายุ  

การช่วยเหลือสาธารณะ  (Public Assistance)   
เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าสําหรับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ เพราะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทาง สังคม และไร้ท่ีพ่ึง  

รูปแบบของสวัสดิการท่ีมีอยู่ได้แก่การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีไม่มีหลักประกันทางรายได้จากรัฐบาลได้ดําเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีผ่านการตรวจคุณสมบัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างถ้วนหน้า โดยปัจจุบันการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เป็นภารกิจท่ีได้มีการถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินรับไป
ดําเนินการต้ังแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา และกองทุนดูแลผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึง เป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงใน 3 ด้าน ได้แก่ การให้ 
ความช่วยเหลือกรณีเดือดร้อนจากการทารุณกรรม    ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกทอดท้ิง  

การบริการสังคม (Social Services)    
เป็นระบบบริการท่ีตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ประกอบด้วยบริการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน สุขภาพอนามัย  

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน (Home Health Care) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)  การสงเคราะห์ท่ีอยู่อาศัยและการดูแล การส่งเสริม
ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ ด้านการบริการสังคมและนันทนาการ  
ประกอบด้วยศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

หุ้นส่วนทางสังคม (Social Partnership)เ  
ป็นบริการท่ีจัดข้ึนโดยการท่ีรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

สําหรับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มต่างๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนในชุมชน 
การดําเนินงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ(เดิม) เป็นการจัดบริการในรูปแบบ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะของสถานสงเคราะห์สําหรับผู้สูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงถูก
ทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล หรือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเองได้ โดยปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ 
จํานวน 12  แห่ง ในทุกภาคท่ัวประเทศ  และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (Day Centre) ให้บริการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยรับเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และให้บริการในด้านปัจจัย 4  มีบริการหน่วยเคลื่อนท่ี 
เป็นบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือออกเย่ียมเยียนผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามบ้าน นําข้อมูลข่าวสารบริการไปเผยแพร่การให้บริการในด้านคําแนะนํา และ 
การรักษาพยาบาลเล็ก ๆ น้อย การสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภค บริโภค เคร่ืองช่วยความพิการ และอื่นๆ  ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ให้บริการตามความเหมาะสม รวมท้ังติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมให้ 
ความช่วยเหลือต่อไป และบริการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ และประสานงานให้นายจ้างท่ีมีความประสงค์ต้องการ 
 
ผลการศึกษา  

จากการรวบรวมงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซ่ึงได้มีการพิมพ์เผยแพร่ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551-2556 
พบว่า เอกสารท่ีสืบค้นได้สมบูรณ์ จํานวน 52 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจัยของคณาจารย์หมวดสวัสดิการผู้สูงอายุ จํานวน 11 เร่ือง 
วิทยานิพนธ์ 29 เร่ือง สารนิพนธ์ 12 เร่ือง และ สามารถสรุปได้ดังนี้  
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- วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีใช้มากท่ีสุด คือ เพ่ือศึกษา/สํารวจ รองลงมาคือ เพ่ือวิจัยและพัฒนา ส่วนวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัยน้อยท่ีสุดคือเพ่ือสังเคราะห์ เห็นได้ว่าวัตถุประสงค์การศึกษาส่วนใหญ่เน้นวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ ซ่ึงจะนําไปสู่การส่งเสริมให้
มีงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

- งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ /พรรณนา/ บรรยาย มีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้เคร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถาม โดยมีงานวิจัยท่ีใช้เคร่ืองมือมากกว่าหนึ่งชนิดและมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกประกอบ  ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
พบมากท่ีสุด คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รองลงมาคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ส่วนประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ การวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในส่วนนี้มีงานวิจัยท่ีใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี 

- มูลเหตุจูงใจในการศึกษา มากท่ีสุด คือ มาจากเพ่ือการพัฒนางาน/วิชาชีพของผู้วิจัย รองลงมา มีมูลเหตุจูงใจมาจาก 
ความสนใจเฉพาะของผู้วิจัย เช่น การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรม ภาวการณ์พ่ึงพาตนเอง 
ความสุขของผู้สูงอายุ เป็นต้น มูลเหตุจูงใจน้อยท่ีสุด คือ เป็นเร่ืองท่ียังไม่เคยมีใครศึกษามาก่อน เม่ือแบ่งตามสาขาสวัสดิการสังคมแล้ว 
สาขาท่ีมีการทําวิจัยมากท่ีสุด คือ ด้านบริการสังคม ด้านนันทนาการ รองลงมาคือ ด้านบริการสังคมทั่วไป ส่วนท่ีมีการศึกษาน้อยท่ีสุด 
คือด้านบริการสังคมด้านท่ีอยู่อาศัย และการช่วยเหลือเกื้อกูลภาคประชาชน  

-  การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ สามารถจัดแบ่งประเด็นหรือหัวข้อของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ได้เป็น 11 ประเด็น
หลัก  

ประเด็นท่ี 1 การดูแลผู้สูงอายุ พบงานวิจัย 4 เร่ือง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 8 เร่ือง (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2552); 
ณัฎฐพัชร สโรบล (2552); ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2553)ว มณฑล เผือกโสมณ (2552); วิภาวดี มุทะสินธ์ (2552); วลัยรักษ์  อังคะมาตย์ 
(2553); วันทนีย์ นวลละออง (2553); อารีย์ ธวัชวัฒนานันท์ (2553); นภัสกรณ์  ธูปแก้ว (2554); ธีรวัจน์ จุลนวล (2554) และ สาวิตรี 
พลทวี (2556)  

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง การดูแลตนเองใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทําความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพสายตา สุขภาพหู สุขภาพช่องปาก ส่วน 
การดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับสูง ได้แก่ เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์เหมาะกับวัย และด้านการดูแล
ตนเองในชีวิตประจําวัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับตํ่า ปัญหาอุปสรรคความต้องการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ คือ ความเสื่อมถอยตามสภาพร่างกาย การขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม สําหรับการเพิ่มความสามารถใน
การพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางส่วนมากจะอ่านหนังสือเองมากท่ีสุด และมีระดับการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตตํ่าท่ีสุด การตัดสินใจแก้ปัญหาส่วนใหญ่เป็น 
การตัดสินใจในอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับตนเองในร่างกายมากท่ีสุด พฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ ทําโดยการแต่งกายรัดกุม ไม่รุ่มร่าม  
2) การศึกษาพฤติกรรมการดูแลโดยบุคคลอ่ืน มีการศึกษาท้ังเชิงสังเคราะห์เอกสารและการศึกษาการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้สูงอายุ 
นิยามของการดูแลระยะยาว (Long Term Care) หมายถึง การจัดบริการสุขภาพและสังคมท่ีมีรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการได้รับความช่วยเหลือของผู้ท่ีประสบภาวะยากลําบาก โดยบริการทดแทนดังกล่าวมักเป็นบริการสังคม 
รูปแบบการบูรณาการมีหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากแนวคิดพ้ืนฐานมาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ท้ังการเชื่อมโยงบริการ ความร่วมมือ 
การประสานบริการ การทํางานร่วมกันระหว่างองค์การ และการสร้างองค์กรข้ึนใหม่ เทคนิคการบูรณาการบริการนํามาใช้อย่างมาก 
คือ การสร้างระบบการเชื่อมประสานบริการ การอํานวยความสะดวกแก่ครอบครัว โดยจัดบริการการดูแลระยะกลางระหว่าง
โรงพยาบาลและบ้าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร สําหรับด้านการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้สูงอายุ มีท้ังการดูแลโดยญาติ
ผู้สูงอายุ ซ่ึงมีบทบาทการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ การดูแลด้านร่างกาย  การดูแลด้านอารมณ์และจิตใจ การดูแลด้านสังคม 
และการดูแลด้านเศรษฐกิจ ระดับการดูแลข้ึนอยู่กับภาวะการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ การเป็นตัวแบบท่ีดีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพ่ึงพานั้น  มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพ่ือนบ้าน ชุมชน สถาบันทางวิชาชีพ และ
บริการสนับสนุนต่างๆ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลในครอบครัว เป็นองค์ประกอบแรกท่ีมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพา
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มากท่ีสุด ปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกครอบครัว ได้แก่ นักวิชาชีพ เพ่ือนบ้าน ผู้นําในชุมชน รวมท้ังสถาบันท่ีเป็นทางการ ได้แก่ อําเภอ 
โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และอื่นๆ สนับสนุนบริการ งบประมาณ และบุคลากร โดยสถาบันเหล่านี้มีบทบาทในระดับ 
มหภาคมากกว่าบทบาทระดับจุลภาค หรือการให้บริการโดยตรง ส่วนการดูแลโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ องค์กรหลักใน 
การดําเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับภาคประชาชน และมีหน่วยงานอ่ืน
สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจึงมีท่ีมาจากหลายหน่วยงาน เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ และ
ภาคเอกชนในท้องถ่ินบางแห่งก็ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุ
ชนบทจังหวัดชัยนาท (สพส.) เป้าหมายหลักในการจัดบริการ คือ ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้ดูแลถูกทอดท้ิง ถูกท้ิงให้อยู่ตามลําพัง ถูกละเลย
เพิกเฉย ได้รับการดูแลไม่ถูกต้องและยากจน บทบาทการดูแลของอาสาสมัคร เป็นการดูแลตามภาวะของผู้สูงอายุหรือความจําเป็น 
ภาพรวมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ส่วนใหญ่ดูแลผู้สูงอายุระดับมากในกิจกรรมพูดคุยกับผู้สูงอายุให้คลายเหงา ดูแลเรื่อง 
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ บทบาทด้านการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ บทบาทด้านการให้ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน บทบาท
ด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัย บทบาทด้านการจัดบริการและสวัสดิการสังคม ประสบปัญหาและอุปสรรคในการทํางานท่ีพบ ได้แก่ 
ศักยภาพของอาสาสมัครไม่เพียงพอ ขาดการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรในพ้ืนท่ี ไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจท่ี
เหมาะสม และปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีกระทบต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร แนวทางการการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
ได้แก่ การท่ีคนในครอบครัวและชุมชนเห็นความสําคัญต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมกําหนด
แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือการพัฒนาแนวทางร่วมกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการจัด
อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ท่ีจัดข้ึน 

ประเด็นท่ี 2 การดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาการจัดบริการเพ่ือผู้สูงอายุโดยองค์กรต่างๆ 
พบงานวิจัย 3 เร่ือง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 5 เร่ือง (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร และคณะ (2553); เล็ก  สมบัติ (2553);  เล็ก สมบัติ  
และคณะ (2555); ศราวุธ ไชยทองพันธ์ (2551); สุกฤตา เพชรหนองชุม (2552); จิตราพรรณ  สุขสมัย (2553); ลักษมี  มีแก้ว (2555) 
และ เอกจิตรา  คํามีศรีสุข (2556)) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้    

การดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยองค์กรภาครัฐ เป็นความร่วมมือกันในการดําเนินงานขับเคล่ือนมาตรฐาน 
การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มีตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ 1) การสํารวจระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) การจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน และ 
3) การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า อปท.มีการดําเนินการในระดับดีมาก 
โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือการสํารวจระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังพบการดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครนายก มีผล 
การดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทุกด้านอยู่ในระดับน้อย โดยปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญคือ การขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
ผู้ปฏิบัติงานความชํานาญในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้บริหารองค์กรไม่ให้ความสําคัญกับด้านผู้สูงอายุ แนวทางการเริ่มต้นจาก
การจดทะเบียนและฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และมีการวางแผนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบ ท้ังนี้ พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกัน  

การจัดสวัสดิการสําหรับผู้ต้องขังสูงอายุ อยู่ภายใต้ส่วนงานการจัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์และนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง 
ลักษณะบริการท่ีจัดให้ ได้แก่ การดูแลด้านอาหาร การเย่ียมญาติ การจัดหาอุปกรณ์อุปโภคบริโภค การจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการพิเศษเพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ มีการตรวจสุขภาพ การตรวจวัดสายตา  
การตรวจรักษาฟัน การจัดหาอาหารเสริม และหาไม้เท้า แว่นตา ฯลฯ ปัญหาสวัสดิการผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจํากลางคลองเปรมท่ีพบ 
ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ ปัญหาด้านสุขภาพฟันและสายตา ผู้ต้องขัง
สูงอายุไม่ได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เนื่องจากโครงการบริการรักษาพยาบาลเป็นหน่วยงานภายนอก ปัญหาด้านการพัฒนาจิตใจ 
เนื่องจากเรือนจําไม่มีสถานท่ีและบริการสําหรับให้คําปรึกษาแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ จึงมีข้อเสนอแนะขอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการในกลุ่ม
ผู้ต้องขังสูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีญาติมาเย่ียมหรือญาติอยู่ห่างไกล  
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การจัดสวัสดิการโดยภาคประชาชน การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นการทดลองขับเคลื่อนบริการผู้สูงอายุให้เป็นไปตามสิทธิ 
อย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง และเป็นธรรม เร่ิมต้นจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีขับเคลื่อน การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน  การสร้างทีมงานใน
ชุมชน และการดําเนินงานทดลองในพ้ืนท่ี ผลจากการดําเนินงานทําให้เกิดการเรียนรู้ว่าผู้สูงอายุจํานวนมากเป็นผู้มีศักยภาพสามารถ
ดําเนินการต่างๆ ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือในภาคท้องถ่ินและภาคประชาชน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนแหล่งงบประมาณ ศักยภาพแกนนํา  
การสื่อสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   

แนวการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผลการศึกษาจําแนกเป็น 4 ประเด็น 1) การระดม
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมแก่องค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม ควรมีการระดมทรัพยากรจากการผสมผสาน ท้ังการบริจาคและการประกอบการทาง
ธุรกิจ 2) กระบวนการทํางานขององค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมที่มีวัตถุประสงค์การสร้างรายได้จากการทํางานแก่ผู้สูงอายุ ควรนําการใช้ 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุรวมเข้ากับการบริหารจัดการกระบวนการทํางานขององค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุเป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 3) การบริหารจัดการจ่ายผลตอบแทนจากการทํางานของผู้สูงอายุในองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม แนวทางท่ี
เหมาะสมคือ การจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินและไม่เป็นเงินผสมผสานกันเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย  และ 4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม บทบาทการได้รับการจ้างงานในองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นบทบาทท่ีเหมาะสม
กับการสร้างรายได้มากท่ีสุด  

องค์กรภาคธุรกิจ แนวทางการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการโดยสาร สําหรับผู้โดยสารสูงอายุ กรณีศึกษา 
สายการบินนกแอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารสูงอายุเดินทาง 1-2 คร้ังต่อเดือน และเป็นผู้สูงอายุประเภทท่ีต้องการผู้ดูแลและ
ต้องการใช้อุปกรณ์อํานวยความสะดวก ทําให้มีการรับรู้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการโดยสารอยู่ในระดับสูง  อย่างไรก็ตาม 
ผู้โดยสารสูงอายุมีความพึงพอใจในความสะดวกสบายและความแข็งแรงปลอดภัยของเก้าอ้ีล้อเลื่อนน้อยท่ีสุด และจํานวนของเก้าอ้ี
ล้อเลื่อนและพนักงานผู้ให้บริการก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับให้บริการ ได้แก่ การมีช่องทางส่ือสารในการรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีจิตบริการ
ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การเพ่ิมจํานวนอุปกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ีล้อเลื่อน หรือไม้เท้าค้ํายัน หรือ
เคร่ืองช่วยพยุง เป็นต้น และพนักงานผู้ให้บริการให้มีความเพียงพอ ท้ังนี้เพ่ือรองรับความต้องการและจํานวนของผู้โดยสารสูงอายุท่ีจะ
มีมากข้ึนในอนาคต 

ประเด็นท่ี 3 การประเมินตนเองของผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติ, และ คณะ (2553); วิทธิลักษณ์ จันทร์สมบัติ (2552); ปฏิญญา 
แกล้วทนงค์ (2552); มนันยา สัมมเสถียร (2552); พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ (2552) และ ภัทร ถามล (2554)) พบงานวิจัย 1 เร่ือง 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 5 เร่ือง ประเด็นสําคัญจากการสังเคราะห์มีประเด็นดังนี้ 

ภาวการณ์พ่ึงพาตนเอง พบว่า ผู้สงูอายุท่ีเป็นสมาชิกของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครมีภาวการณ์พ่ึงพาตนเองอยู่
ในระดับท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจสังคม และด้านการเงิน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีความรู้สึก
หวาดกลัวต่ออาชญากรรมในระดับมากเกือบทุกด้าน เป็นเพราะเทศบาลนครปฐมมีแนวการเกิดอาชญากรรมสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการว่างงานผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี มีการมองเห็นคุณค่าในตนเองสูง แต่ยังมีบางรายท่ียังเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า การพัฒนาการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง 
กระทําได้โดยการปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในชมรม และการแสดงภูมิปัญญาของตนเองต่อผู้อ่ืน 
การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความสุข ผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสาธารณสุข 40บางแค กรุงเทพมหานคร มีทัศนะเกี่ยวกับความสุขแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความสุขเกี่ยวกับตนเอง คือ การมีปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต ความสุขเกี่ยวกับครอบครัว คือ การมี
ครอบครัวอบอุ่น และความสุขเกี่ยวกับชุมชน คือ การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน ส่วนความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คือ การให้อํานาจแก่ตนเอง ความสามัคคีปรองดองเบิกบานใจ มีสถานภาพด้านสังคมดี มากกว่า
ด้านสุขภาพจิต สุขภาพกายและด้านเศรษฐกิจ โดยปัจจัยเศรษฐกิจมีผลต่อความเบิกบานใจ ปัจจัยด้านสุขภาพมีผลต่อความพอใจใน
ชีวิตและด้านความสามัคคี และปัจจัยด้านสุขภาพจิตท่ีแตกต่างกัน จะมีความสุขในชีวิตด้านความพอใจในชีวิต ด้านความสามัคคี
ปรองดอง ด้านความเบิกบาน และความสุขโดยรวมแตกต่างกันด้านการยังคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการยัง
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คุณประโยชน์ มีท้ังกิจกรรมเชิงธุรกิจ คือ ทํางานหรือกิจกรรมใดๆ แล้วโดยได้รับค่าตอบแทน และกิจกรรมเชิงบริการคือทํางานหรือ
กิจกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เหตุผลท่ีจะทําให้เลิกทํางานมาจากเหตุผลทางด้านปัญหาสุขภาพเป็นหลัก  

ประเด็นท่ี 4 หน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ (มานิดา ศรีเทพ (2551); สุวรา แก้วนุ้ย (2551); ปฏิญญา แกล้วทนงค์ 
(2552); ธีราวุฒิ วังสมบัติ (2552); พระมหาบรรเรง ขัดสุข (2553) และ วรัญญู อัศวพุทธิ (2554)) มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้  

หน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุมีหลายลักษณะมีวัตถุประสงค์จัดต้ังข้ึนเพ่ือบริการผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ 
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด ศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงสถานท่ีให้บริการ
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในครอบครัว/ ชุมชน ได้เข้ามาใช้บริการท่ีจัดให้ การจัดต้ังหน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ริเร่ิมมาจากนโยบายของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบการดําเนินงาน ในการบริหารจัดการนั้นเป็นบทบาท
ของคณะกรรมบริหารท่ีมาจากเลือกต้ังของสมาชิก ยกเว้นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงบริหารจัดการในรูปแบบ
หน่วยงานของรัฐ สมาชิกท่ัวไปคือ บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท้ังนี้ บางแห่งอาจมีอายุตํ่ากว่าก็ได้ ข้ึนอยู่กับระเบียบท่ีศูนย์ฯ กําหนด  
งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนได้มาจากค่าบํารุงชมรมเป็นรายเดือน รายปี และ 
การบริจาคของสมาชิก นอกจากนี้ การแสวงหาเงินโดยวิธีอ่ืน เช่น การจัดทอดผ้าป่า การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ต่างๆ และขอรับการสนับสนุนจาก อบต. รพ.สต. ปัจจัยด้านท่ีต้ังของชมรมมีผลต่อรูปแบบและลักษณะการหาเงินเพ่ือมาใช้จ่าย โดย
ชมรมท่ีมีสํานักงานต้ังในโรงพยาบาลมีวิธีการแสวงหาเงินโดยการเขียนโครงการมากกว่าชมรมท่ีต้ังอยู่ท่ีอ่ืนๆ หน่วยบริการสังคมสําหรับ
ผู้สูงอายุแต่ละรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมและบริการให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไป โดยสรุปเป็น
กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การส่งเสริมอาชีพและรายได้ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมการทําประโยชน์เพ่ือสังคม ท้ังนี้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานท่ีมีบริการท่ีพักอาศัยในรูปแบบ
สถานสงเคราะห์ สําหรับผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาของหน่วยจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ สภาพท่ีต้ัง 
ไม่เหมาะสม ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปัญหาความร่วมมือของสมาชิก ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านงบประมาณ 
ปัญหาด้านความรู้ในการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม  

ประเด็นท่ี 5 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (เล็ก สมบัติ และคณะ (2555); กุณฑลี เงาแสงธรรม (2551);  
นฤมล บุญมา (2551); ร้อยโทหญิง ศิรประภา วัฒนากิตติกูล (2552); จุฑามณี  จันทรทรัพย์ (2554) และ ทัศนีย์  ดาวเรือง (2554)) 

ผลการสังเคราะห์เร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนหลังเกษียณหรือเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยรูปแบบของกิจกรรมการเตรียมความพร้อม มีสาระใน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านท่ีอยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่า กําลังพลและหน่วยข้ึนตรง
กองทัพภาคท่ี 1 กองทัพบก มีการเตรียมการเพ่ือให้เป็นวัยสูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยลักษณะท่ัวไปและปัจจัยด้านสุขภาพ
มีความสัมพันธ์กับการเตรียมการทุกด้าน ผู้ประกอบอาชีพรับราชการและไม่ได้รับราชการ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีภาพรวม
ลักษณะการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง แต่กลุ่มไม่ได้รับราชการมีการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุระดับน้อยในด้าน
เศรษฐกิจและการใช้เวลาว่าง บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเกษียณอายุอยู่ในระดับสูง  
ท้ังด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ภาพรวมมีระดับการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุในระดับมาก เตรียมการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่าย
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยความสําเร็จในการเตรียมความพร้อมฯ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ได้แก่
นโยบายและการจัดสวัสดิการเสริมในองค์กร ปัจจัยภายในเป็นแรงจูงใจในตนเองท่ีจะเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน และปัจจัย
ส่วนตัวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน การมีกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาด้านครอบครัวและสัมพันธภาพในสังคม  

ประเด็นท่ี 6 ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติ และคณะ (2553); ลัดดา สุทนต์ (2551); สมบัติ พรมพันห่าว (2551); 
กอบกุล กว่ังซ้วน (2554) และ รัฐกฤษฎ์ ศรีจันทร์ (2554) พบว่า 

ผลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุมีการแบ่งสาขาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนั้น สามารถจัดแบ่งได้หลาย
รูปแบบ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีหน่วยงานองค์กร และผู้ศึกษาแต่ละคนกําหนด เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ จําแนกสาขาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุท่ีศึกษาเป็น 10 สาขา ส่วนสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
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สวัสดิการ จัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาผู้สูงอายุตาม ได้จําแนกสาขาภูมิปัญญาไว้ 23 ด้าน พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใน
เครือข่ายของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ มีภูมิปัญญาสาขาศาสนาและประเพณี และสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับมาก  ขณะท่ีผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2550 มีความรู้
ภูมิปัญญาในด้านการเกษตรสูงท่ีสุด ต่อมาในปีงบประมาณ 2552 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมศักยภาพฯ ส่วนใหญ่มี 
ภูมิปัญญาประเภทการพัฒนาสังคม/ชุมชน/จัดสวัสดิการชุมชน/สังคมสงเคราะห์มากท่ีสุด นอกจากนี้ ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีข้ึนทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ มีความรู้ภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมมากท่ีสุด โดยผู้สูงอายุได้รับความรู้/ภูมิปัญญา 
จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ังจากญาติผู้ใหญ่/บรรพบุรุษ (ปู่ ย่า ตา ยาย) และบิดา มารดา จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จดจําจากการ 
ดูผู้อ่ืน เรียนรู้จากครู อาจารย์ในสถานศึกษา และจากวิธีการอ่ืนๆ (จัดอบรมอาชีพ) ทําให้ผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีท้ังลูกหลาน 
ผู้สนใจ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน นักเรียน/นักศึกษา อ่ืนๆ (หมู่บ้านชุมชนใกล้เคียง ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ) ผู้สูงอายุมีวิธีการต่างๆ ใน 
การถ่ายทอดความรู้ เช่น การสาธิต บรรยาย ทดลองปฏิบัติจริง เขียนเป็นตําราสิ่งพิมพ์ สอดแทรกในรูปความบันเทิง เป็นต้น ปัญหา
อุปสรรคต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาส่วนตัวของ เช่น ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านภาวะ 
ความเป็นอยู่ ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไป ปัญหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะพัฒนาถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมด้านภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญต่อการส่งเสริม 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ร่วมกันกําหนดแผนงาน มาตรการท่ีจะส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผลักดันให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุท่ีมีภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในทุกระดับ ส่วนผู้สูงอายุควรมีการรวมกลุ่มภูมิปัญญาในพ้ืนท่ี 
ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาก็ควรให้ความสนใจ ฝึกฝน นําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์    

ประเด็นท่ี 7 การเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ การทํางานและสร้างรายได้ (เล็ก  สมบัติ และคณะ (2555); จันทร์สิรี  
มองเพชร (2552); พิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ (2553) และ ชุติมณฑน์ อ่ิมรัตน์ (2556)) พบว่า ด้านการเรียนรู้ ผู้สูงอายุต้องการเนื้อหา
สาระท่ีเกี่ยวกับการดูแล/ฟ้ืนฟูร่างกายและการดูแลฟ้ืนฟูจิตใจมากท่ีสุด โดยต้องการเรียนรู้ผ่านสื่อบุคคลซ่ึงผู้สอนควรมีความเข้าใจใน
ข้อจํากัดของผู้สูงอายุ เช่น การได้ยิน การรับรู้ สมองท่ีช้าลง สายตาท่ีมองเห็นไม่ชัด และการเคลื่อนไหวท่ีช้า ส่วนสื่อการเข้าถึง 
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุคือ สื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การทํางานและ 
สร้างรายได้นั้น รูปแบบการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ผู้สูงอายุยัง
พร้อมท่ีจะทํางานหากมีหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนติดต่อให้ทํางาน โดยส่วนใหญ่มีความต้องการค่าตอบแทนจากการทํางานเพื่อหารายได้
ใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน แต่มีบางส่วนท่ีไม่ต้องการค่าตอบแทน เหตุผลทํางานเพราะทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ดังนั้น การสนับสนุน 
การพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรการส่งเสริมอาชีพ การทํางาน และสร้างรายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการงานและอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุในเชิงสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ การทํางานและอาชีพของ
ผู้สูงอายุ ควรให้เกิดจากความสามารถ ความสนใจของผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมชุมชนของพื้นท่ีนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและ 
ความเป็นเจ้าของ 

ประเด็นท่ี 8 กองทุนผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติ และคณะ (2551); ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  และคณะ (2554); อัจฉริยา ทวาโรจน์ 
(2551) และ ณิชานันท์ ไชโย (2552)) พบว่า รูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุในต่างประเทศ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มีกรอบกฎหมายท่ีบัญญัติไว้เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงหรือเกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุ  มีหน่วยงาน/องค์กรท่ีจัดต้ัง 
เพ่ือรับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุ หรือเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานควบคู่ไปกับการทํางานของภาครัฐ ด้านงบประมาณการดําเนินการต่างๆ ท่ีใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ส่วนหนึ่งท่ีมาจากรัฐบาลกลางและท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เอง สําหรับกองทุนผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้น จัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีแหล่งทุนจากรัฐบาลเป็นหลัก รายได้จากแหล่งอ่ืนเข้ากองทุนน้อยมาก 
การจัดการองค์กรมีโครงสร้างการบริหารอยู่ในส่วนราชการ รวมท้ังใช้การบริหารแบบอิงระบบราชการกําหนดโดยกําหนดวัตถุประสงค์
ให้เป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ การเข้าถึงบริการกองทุนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เข้าถึงกองทุน
ผ่านหน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนตําบล ส่วนการรับรู้สิทธิการได้รับบริการกองทุนผู้สูงอายุนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
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กองทุนผู้สูงอายุ เห็นว่าผู้ได้รับการสนับสนุนทุนมีความรู้ต่อการได้รับสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุในระดับตํ่า แต่กลุ่ม 
ผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุประเมินตนเองว่ามีการรับรู้สิทธิการรับบริการอยู่ในระดับสูง ด้านการประเมินผลกองทุนนั้น  
ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนส่วนใหญ่มีการนําเงินไปใช้ตามแผนการเงิน มีความพึงพอใจต่อกองทุนฯ ปัญหาอุปสรรคของกองทุนผู้สูงอายุ 
มีสาเหตุจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก 1. ปัญหาท่ีเกิดจากกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาด้านการประสานงาน ปัญหาด้านหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการพิจารณาสนับสนุน ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์  2.ปัญหาจากผู้รับบริการ ได้แก่ การขาดความรู้ ขาดบุคลากร  
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ควรมีพัฒนาการบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ และปรับปรุงกฎเกณฑ์เงื่อนไข 
การพิจารณาสนับสนุนทุน  

ประเด็นท่ี 9 สิทธิของผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร และ คณะ (2551) และ พัชรี มนจิตร (2552)) ในภาพรวมพบว่า 
ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เฉพาะมาตรา 11 ในระดับสูง แต่ในการใช้บริการ
ตามสิทธิดังกล่าวพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีการจัดบริการตามสิทธิในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในแต่ละหน่วยงาน 
ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งแม้รู้ว่ามีบริการให้แก่ผู้สูงอายุแต่ก็ไม่ได้ใช้บริการเหล่านี้ และมีผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยท่ีได้ใช้บริการตามสิทธิของ
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุท่ีใช้บริการตามสิทธิผู้สูงอายุโดยเฉล่ียแล้วมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  สาเหตุท่ีทําให้ผู้สูงอายุไม่สามารถ
เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีจัดบริการ มาจากขาดการรับรู้ และขาดความเข้าใจต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ สภาพร่างกาย 
ไม่เอ้ืออํานวยต่อบริการท่ีจัดให้ บริการตามสิทธิบางอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้จริง แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุพิทักษ์
สิทธิตนเอง เชื่อว่า บุคคลโดยเกิดข้ึนพร้อมกับสิทธิ เสรีภาพ คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  การพิทักษ์สิทธิผ่านดําเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆ การระบุหรือเสนอปัญหา
ต่างๆ ให้ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหา เม่ือถูกปฏิเสธจากการได้รับบริการ การร้องเรียน การเจรจาต่อรองและพิทักษ์สิทธิ  

ประเด็นท่ี 10 ท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (เล็ก สมบัติ และคณะ (2555) และ ปิลันธนา วสุรัตน์  (2551)) พบว่า บริการ
ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุท่ีจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและท่ีพักอาศัยภายในบ้าน  
การช่วยเหลือในการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงผู้สูงอายุท่ีได้รับบริการดังกล่าว มีความมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นระดับมากต่อรูปแบบการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความรู้สึกปลอดภัยในการจัดรูปแบบท่ีอยู่อาศัย ด้านความรู้สึกปลอดภัยทางด้านร่างกาย ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านการใช้ประโยชน์ ปัจจัยความสําเร็จในการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุของผู้เกี่ยวข้อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุง การให้ผู้ท่ีมี
ความรู้เฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  

ประเด็นท่ี 11 การทดสอบเครื่องมือวิจัย (สุวรา แก้วนุ้ย (2551); ธีราวุฒิ วังสมบัติ (2552); พระมหาบรรเรง ขัดสุข (2553) 
และ พรชนก ณรงค์มี (2554))  

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบเคร่ืองมือวิจับพบว่าเป็นกลุ่มท่ีทําการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย โดยมีผู้สูงอายุหรือ
หน่วยบริการผู้สูงอายุเป็นพ้ืนท่ีศึกษาหรือการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ 
การสนทนา และการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลการสนทนาให้ความละเอียดและคมชัดมากกว่าข้อมูลท่ีได้
จากการใช้แบบสอบถาม การสร้างตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชนในการจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุฯ ซ่ึงได้มาจากการทบทวน
แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารวิชาการงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารศูนย์อเนกประสงค์ฯ ในพ้ืนท่ีชุมชน 
เขาสวนกวาง พ้ืนท่ีเทศบาลสกลนคร และศูนย์อเนกประสงค์ฯ โรงพยาบาลเขาชัย สามารจัดแบ่งมิติของศักยภาพชุมชนในการจัดต้ัง
ศูนย์อเนกประสงค์ฯ ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านความพร้อมของชุมชน (2) มิติด้านความสามารถของผู้นํา (3) มิติด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของชุมชน และ (4) มิติด้านความสามารถของทีมงาน/เครือข่าย ซ่ึงชุมชนท่ีจะจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์
ฯ ควรผ่านเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของชุมชนทุกตัว นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา การใช้แบบจําลอง CIPP ในการประเมินการรับ
เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ แสดงถึงข้อดีของแบบจําลอง CIPP ว่าข้อมูลยังมีความสมบูรณ์อยู่เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ถึงแม้เป็น 
การประเมินย้อนหลัง ทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นข้อดี ข้อบกพร่อง คุณค่า ความสําคัญของคุณภาพการให้บริการต่างๆ ส่วนข้อจํากัดท่ีพบ 
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ได้แก่ ไม่สามารถนําผลไปประกอบการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานวิธีการ ต้ังเป้าหมายหรือวางแผนการดําเนินงาน
ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน  
 
การอภิปรายผล    

การสังเคราะห์งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้านผู้สูงอายุท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551-2556  ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุอยู่เพียง 52 เล่ม  เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์กลุ่มชํานาญการผู้สูงอายุมีจํานวน 11 เป็นการศึกษาเรียบเรียงในลักษณะ
ผลงานวิทยานิพนธ์จํานวน 29 เร่ือง สารนิพนธ์ จํานวน 12 เร่ือง มีความหลากหลายในเชิงประเด็นท่ีศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีวิทยา 
ขอนํามาวิเคราะห์อภิปรายผลในประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1. งานวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาลและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ.2545-2564) 

เม่ือวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีงานวิจัยด้านผู้สูงอายุในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาท่ีสถานการณ์การเข้าสูงสังคม
ผู้สูงอายุมีการกล่าวถึงยังไม่แพร่หลายและยังไม่สร้างความต่ืนตัวหรือความตระหนักในการเป็นสังคมผู้สูงอายุมากพอท่ีจะมี 
การศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติจะสรุปสถานการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing 
Society) ต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 และได้พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ถึงร้อยละ 
12.2 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนถึง 8,266,304 คน และจะมีจํานวนถึง 8,970,740 คน หรือร้อยละ 14 ซ่ึงควรจะเป็นข่าวสารท่ี
น่าจะสร้างความสนใจและตื่นตัวมาก ประเทศไทยประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) กําหนดยุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี พ่ึงตนเองได้และมีหลักประกันท่ีม่ันคง และในปี 
พ.ศ.2546 ก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซ่ึงมีความสําคัญท่ีต่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย  จึงพบว่างานวิจัยในช่วงแรกของคณาจารย์กลุ่มชํานาญการผู้สูงอายุจะเป็น การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าถึง 
สิทธิของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และการศึกษาตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีดีของครอบครัวและชุมชนใน 
ชนบทไทย (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551) และการศึกษาสํารวจปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ (ณัฏฐพัชร สโรบล, 2552) ซ่ึงเป็น 
การติดตามผลการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุตามมาตรา 11 ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าสิทธิท่ีรับรู้
มากท่ีสุดคือ การได้รับเบี้ยยังชีพ ส่วนสิทธิด้านอ่ืนเช่นการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้รับรู้เลย และพบว่าต้ังแต่ปี  
พ.ศ.2554 มีการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุมากขึ้น (ร้อยละ 21.2) นับตั้งแต่การศึกษาเกี่ยวกับการขับเคล่ือนระบบบริการอย่างบูรณาการ
เพ่ือสิทธิและสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ เล็ก สมบัติ, 2553) การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ  เป็นต้นแสดง
ให้เห็นถึงประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุท้ังท่ีเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและ การร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุ
และการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวและชุมชนตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดบริการผู้สูงอายุ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางาน/วิชาชีพ (ร้อยละ 53.8) และเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ การพ่ึงพาตนเอง และเพ่ือศึกษา
ความสุขของผู้สูงอายุ งานวิจัยของคณาจารย์จะมีท้ังงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) เช่น เร่ืองการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
2546 ของ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร และคณะ (2551)  การสํารวจความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด เชียงราย ขอนแก่น 
นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี ของณัฎฐพัชร สโรบล (2552) เร่ืองภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย ของ เล็ก สมบัติ, และคณะ (2553) งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิ
และสุขภาวะผู้สูงอายุในระดับชุมชน ของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2553) การขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิ
และสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชน พ้ืนท่ีศึกษาชุมชนวัดไชยทิศ ของ เล็ก สมบัติ (2553) และเร่ืองการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมและถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต้นแบบงานผู้สูงอายุ ของเล็ก สมบัติ และคณะ (2555) เป็นต้น ส่วนแหล่งทุนสนับการวิจัยในช่วง 
พ.ศ.2551-2556 เป็นหน่วยงานภายนอก อาทิ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) (ร้อยละ 5.8) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ร้อยละ 3.8 เท่ากัน 
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ส่วนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษามีความหลากหลายในการกําหนดประเด็นท่ีศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอยู่บ้าง ประกอบกับการได้รับมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานในองค์กร หรือเป็นไปตาม 
ความสนใจของนักศึกษาและการปฏิบัติหน้าท่ีของนักศึกษาในหน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมูลเพ่ือนําไปพัฒนางานในหน่วยงานท่ีต้อง
รับผิดชอบในการจัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุนักศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารระดับกลาง เป็นนักปฏิบัติการในหน้าท่ี 
นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ทําหน้าท่ีในการจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงรวมท้ังผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเร่ืองท่ีศึกษา เช่น  
การพัฒนาการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ เช่น แนวทางการพัฒนาการจัดท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง ของ ปิลันธนา 
วสุรัตน์ 2551 การพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์บริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน เช่น เร่ืองแนวทางการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด โดยชุมชน ของ มานิดา ศรีเทพ (2551) การพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบล การพัฒนาการเข้าถึงบริการกองทุนผู้สูงอายุ ของ อัจฉริยา ทวาโรจน์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
แนวทางการส่งเสริมการได้รับสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ และณิชานันท์ ไชโย (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการเข้าถึงบริการกองทุนผู้สูงอายุ  ฯลฯ เป็นต้นและงานวิจัยส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน (ร้อยละ 
9.6) งานวิจัยของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัยและพัฒนาและส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาตามจุดประสงค์ของแหล่ง
ทุนสนับสนุนการวิจัย พบว่า แหล่งทุนร้อยละ 80.0 เป็นเงินทุนส่วนตัวของนักศึกษา 

จากการสงัเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านผู้สูงอายุท้ังหมดทําให้ทราบว่าประเด็นท่ีมีการศึกษาในช่วงเวลาท่ีกําหนดมี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียม 
ความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน
ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับ 

การดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุโดยองค์กรต่างๆ จากการ
สังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า มีการจัดสวัสดิการของแกนนําผู้สูงอายุท้ังในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุหรืออาสาสมัครในชุมชน อาทิ
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ซ่ึงส่วนมากเน้นการดูแลในด้านสุขภาพร่างกาย
ผู้สูงอายุมากกว่าประเด็นด้านสุขภาพด้านจิตใจและด้านการทํากิจกรรมทางสังคม แม้จะพบว่ามีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งมีการดําเนินงานในระดับท่ีดีมาก บางแห่งมีการดําเนินงานในระดับน้อย เพราะมีปัญหาอุปสรรคในเร่ือง
งบประมาณในการดําเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งมีการจัดทําระบบทะเบียนและฐานข้อมูลผู้สูงอายุ มีการวางแผน 
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคประชาชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุในรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านท่ีอยู่อาศัยในกลุ่มตัวอย่างต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพรับ
ราชการและไม่ได้รับราชการ พบว่า ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพรับราชการมีการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุในระดับน้อยส่วนผู้ประกอบอาชีพ
รับราชการมีการเตรียมการในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงน่าจะเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องมีระบบและแนวทางใน 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างมีความตระหนักในการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุต้ังแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว 

ด้านการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ การทํางานและการสร้างรายได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นประเด็นท่ีสนับสนุนค่านิยม 
การพ่ึงพาตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ มีงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนี้จํานวนน้อยซ่ึงถ้าวิเคราะห์สถานการณ์
ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ตามลําพังมากข้ึนจะต้องให้ความสําคัญต่อการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุต้ังแต่ยังไม่
เข้าสู่วัยสูงอายุโดยต้องให้ความสําคัญท้ังการเตรียมการสู่วัยสูงอายุและการเตรียมการในการประกอบอาชีพภายหลังการเกษียณอายุ
หรือเม่ือเข้าสูงวัยสูงอายุ การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องการเป็นผู้สูงอายุท่ียังประโยชน์ (Productive Ageing) ของเล็ก สมบติั และคณะ (2554) 
พบว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการทํางานหรือกิจกรรมท้ังท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อชุมชนและสังคม     

2. งานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุและบริการสําหรับผู้สูงอายุ 
ในการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุควรมีองค์ประกอบในการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมให้มีความครอบคลุมและ

สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและในเชิงพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ดังนี้ (ระพีพรรณ คําหอม, 2554)  
1) การบริการสังคม (Social Service) เป็นการจัดบริการโดยรัฐ เพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนครอบคลุม 4 ด้าน
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หลัก ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอํานวยความสะดวก และที่พักอาศัย 2) การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) เป็น
การดําเนินงานของภาครัฐในการให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ท่ีมีปัญหา
ความเดือดร้อน3) การประกันสังคม  (Social  Insurance) เป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐ  เพ่ือคุ้มครองป้องกันประชาชนท่ีมี
รายได้ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เม่ือต้องสูญเสียรายได้ท้ังหมด หรือบางส่วน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ให้ยังมี
หลักประกันท่ีสามารถบรรเทาความเดือดร้อน สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร โดยครอบคลุมท้ังกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มข้าราชการ  
และประชาชนท่ัวไป 4) การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน (Social Supporting) เป็นการดําเนินการขององค์กรชุมชน ภาคธุรกิจ
เอกชนท่ีเข้ามาช่วยเหลือรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม และกิจการประกันภัยของเอกชน  

ผลการสังเคราะห์ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการจัดสวัสดิการซ่ึงเป็นการดําเนินการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยองค์กร
ภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคธุรกิจ และหน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุในระดับชุมชน เช่น ชมรม
ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด ศูนย์เอนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ต่างๆ ท่ีกล่าวมา เป็นการริเร่ิมและสนับสนุนให้จัดต้ังโดย
หน่วยงานภาครัฐท้ังโรงพยาบาลในแต่ละพ้ืนท่ี หน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค แต่พบว่า มีการดําเนินงานไม่ต่อเนื่องไม่สมํ่าเสมอเนื่องจากขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและขาดสนับสนุนด้านการจัด
กิจกรรมและงบประมาณ การขอรับเงินสนับสนุนการทํากิจกรรมโครงการต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจาก
ข้อจํากัดในการเขียนโครงการและระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุนผู้สูงอายุในระยะเริ่มแรกท่ีจัดต้ังมีข้อกําหนดท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเสนอโครงการของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุท้ังท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ท่ีมีข้อจํากัดด้านบุคคลากรและการมีบทบาทเป็นศูนย์การเรียนรู้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ส่วนสถานสงเคราะห์คนชรา
จํานวน 13 แห่ง ท่ีถ่ายโอนไปอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสบปัญหาในด้านการจัดบริการท้ังด้านการบริหาร
จัดการ ด้านงบประมาณ บุคลากร การจัดบริการรวมท้ังความรู้ในการดําเนินงาน สิ่งท่ีเป็นข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยทําให้
ทราบว่าหน่วยบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุยังมีประเด็นท่ีต้องศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีสะท้อนแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ โดยมีจุดเน้นท่ี 
การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง การรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ การสะสมภูมิปัญญาในตนเอง    
ประเด็นท่ีน่าสนใจจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ท้ังการดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน เช่น การทําความ
สะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพสายตา สุขภาพหู สุขภาพช่องปาก พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ระดับสูง ได้แก่ เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์เหมาะกับวัย และด้านการดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  
นอกจากนี้พบว่าการดูแลผู้สูงอายุโดยบุคคลอ่ืนได้แก่ครอบครัว อาสาสมัคร สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ การดูแลในชุมชนหรือ 
องค์ในชุมชนท่ีจัดต้ังโดยองค์ภาคเอกชน ผลจากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงถึงการเริ่มต้นความสนใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุใน
การใช้ชีวิตประจําวันและความสนใจของบุคลอ่ืนท่ีเป็นระบบสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ  

อย่างไรก็ตามใน มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเองของผู้สูงอายุท้ังด้านความสุขของผู้สูงอายุ การพ่ึงพาตนเอง
ของผู้สูงอายุและการเห็นคุณค่าของตนเองของผู้สูงอายุมีผู้ทําการศึกษาค่อนข้างน้อยแต่พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือผู้สูงอายุประเมิน
ตนเองด้านการพึ่งพาตนเองท้ังด้านร่างกาย จิตใจสังคม และด้านการเงินอยู่ในระดับท่ีพ่ึงพาตนเองได้  และการเห็นคุณค่าของตนเอง
อยู่ในระดับสูงด้านการมีคุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม การแสดงภูมิปัญญาของตนเองต่อผู้อ่ืน ด้านความสุขในชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ให้ความสําคัญกับความสุขเกี่ยวกับตนเอง คือ การมีปัจจัยพ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิต ความสุขเกี่ยวกับครอบครัว 
คือ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น ความสุขเกี่ยวกับชุมชนคือการเป็นแบบอย่างท่ีดีในชุมชน  

ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเป็นข้อค้นพบจาก ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในระยะท่ีผ่านมาพบประเด็นเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตาม
มาตรา 11 ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พบว่ามีความรู้ในระดับสูงแต่เฉพาะบางเรื่องเช่นด้านการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
แต่ขาดการรับรู้ ขาดความเข้าใจต่อข้อมูลข่าวสารเก่ียวสิทธิด้านอ่ืนๆและไม่ทราบหน่วยบริการตามสิทธินั้นๆ แม้ว่าจะประกาศใช้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุมาต้ังแต่ พ.ศ.2546 แล้ว 
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3. งานวิจัยเก่ียวกับการทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 พบงานวิจัยท่ีทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 4 เร่ือง เป็นการทดสอบเคร่ืองมือวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มท่ีทําการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 
โดยมีผู้สูงอายุหรือหน่วยบริการผู้สูงอายุเป็นพ้ืนท่ีศึกษาหรือการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเปรียบเทียบการใช้แบบสัมภาษณ์ การสนทนา และการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลการสนทนาให้ความ
ละเอียดและคมชัดมากกว่าข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม อภิปรายได้ว่าในการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายในงานสวัสดิการสังคม
เป็นการเก็บข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาวะความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ท่ีเกี่ยวกับ 
การเจ็บป่วย การใช้สิทธิรักษาพยาบาลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องการทํางานท่ีมาของรายได้ การออม 
และข้อมูลด้านสังคมก็เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการรับรู้ข้าวสาร การดูแลซ่ึงกันและกัน สัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็น ซ่ึงข้อมูลท่ี
ได้จากการสนทนาจะได้ข้อมูลเชิงลึกมีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลจากแบบสอบถาม การสร้างตัวชี้วัด ก็เป็นเคร่ืองมือหนึ่งของการวิจัยท่ี
ต้องการได้ตัวชี้วัดท่ีเป็นผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีได้จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
นั้นหรือในชุมชนมาเป็นแนวทางในการพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัว และตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์คัดเลือกในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรผ่าน
เกณฑ์ในการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ ของ สุวรา แก้วนุ้ย (2551) เป็นการสร้างตัวชี้วัด
ศักยภาพของชุมชนในการจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุฯ ซ่ึงได้มาจากการทบทวนแนวคิด/ทฤษฎี เอกสารวิชาการงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารศูนย์อเนกประสงค์ฯ ในพ้ืนท่ีชุมชนเขาสวนกวาง พ้ืนท่ีเทศบาลสกลนคร และ 
ศูนย์อเนกประสงค์ฯ โรงพยาบาลเขาชัย สามารจัดแบ่งมิติของศักยภาพชุมชนในการจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์ฯ ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
(1) มิติด้านความพร้อมของชุมชน (2) มิติด้านความสามารถของผู้นํา (3) มิติด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของชุมชน และ (4) มิติ
ด้านความสามารถของทีมงาน/เครือข่าย ซ่ึงชุมชนท่ีจะจัดต้ังศูนย์อเนกประสงค์ฯ ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการประเมิน
ศักยภาพของชุมชนในการจัดบริการประเภทหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา การใช้แบบจําลอง CIPP ของ 
พรชนก ณรงค์มี (2554) ท่ีนําเคร่ืองมือนี้มาประเมินการดําเนินการจัดบริการตามนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  
ซ่ึงได้พบข้อดีของแบบจําลอง CIPP ว่าข้อมูลยังมีความสมบูรณ์อยู่เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ถึงแม้เป็นการประเมินย้อนหลัง ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นข้อดี ข้อบกพร่อง คุณค่า ความสําคัญของคุณภาพการให้บริการต่างๆ ส่วนข้อจํากัดท่ีพบ คือไม่สามารถนําผลไป
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือ กําหนดโครงสร้างการดําเนินงานวิธีการ ต้ังเป้าหมายหรือวางแผนการดําเนินงานได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
เร่งด่วน   
 
ข้อเสนอแนะ    

จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรกําหนดให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ 

มหาวิทยาลัย  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2(พ.ศ.2545-2564)หรือนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ  
2. คณะฯควรจัดให้มีกิจกรรมวิชาการอบรมความรู้ด้านการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง

นวัตกรรม ระเบียบวิธี วิจัย เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการวิจัย   
3. ควรมีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีขยายขอบเขตไปถึงสถาบันอ่ืน เพ่ือ  

ทราบถึงองค์ความรู้ท่ีกว้างขวางข้ึน  
4. สนับสนุนให้มีการทําวิจัยในประเด็นท่ียังมีการศึกษาจํานวนน้อยหรือในประเด็นเดิมซํ้า เพ่ือให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยท่ี 

สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่นประเด็น การวิจัยด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การวิจัยแบบสหศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ  

5. คณะหรือกลุ่มชํานาญด้านผู้สูงอายุควรมีการกําหนดทิศทางการวิจัยยุทธศาสตร์การวิจัยด้านผู้สูงอายุประจําปีเพ่ือเป็น
แนวทางสําหรับการวิจัยและกํากับให้มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด เช่น การวิจัยด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า การวิจัยแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนการนําผลการวิจัยผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในในแต่ละ  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาชุมชนเมืองภายใต้การเปล่ียนแปลงของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตาม 

ความต้องการของมนุษย์ ทําให้มนุษย์เกิดการคํานึงถึงการพัฒนาที่ไม่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเคร่ืองมือ
เป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกของชุมชน ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการอย่างย่ังยืน เป็นเป้าหมายของ
การพัฒนาในอนาคต ทําให้เกิดการผลักดันนวัตกรรมจากโลกตลาดไปสู่การปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวกลางเช่ือมความสัมพันธ์ พร้อมกับการจัดการเมืองของคนยุคใหม่ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําหรับการพัฒนาท่ีท้าทายในอนาคต 
คําสําคัญ: ชุมชนเมือง, บ้านจัดสรร, นวัตกรรม, ความย่ังยืน 

 
ABSTRACT 

Urban development under the changing world of 2 1 st century has changed over the time and human 
needs.  This makes human consider about the development of no impact to natural resources and environment 
which is the tool is important in driving mechanism of community by using the concept of public participation and 
the sustainable management. This is the goal of future development, and it generate the world's innovations push 
from the market world to real performance along with effective and sustainable development.  Innovation is a 
central link relationship, and new generation’ s city management, in order to facilitate convenience, fast, and 
modern with is consistent with technology that has a role for the challenging future 
development. 
Keywords: Urban community, Housing estate, Innovation, Sustainable 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันหลายภูมิภาคของประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงประชากรซ่ึงในแต่ละเมืองมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จนเกิดปัญหาทางสังคมและความม่ันคงในชีวิตประจําวัน เมืองจึงมีบทบาทท่ีสําคัญมากข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและการค้า และทิศทางท่ีจะนําเมืองไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงผู้อยู่อาศัยจึง
จะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รับรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้อยู่อาศัย เมืองในอดีต
ทางประวัติศาสตร์จะมีลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ เมืองจึงมีความเป็นอัตลักษณ์และความหลากหลายมากมาย 
 ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายตามลักษณะได้ คือ 1. ชุมชนอาคารสูง หมายถึง กลุ่มห้องอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคาร ซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือน โดยห้องนี้จะต้องมีห้องครัว ห้องน้ํา ตลอดจนทางเข้าออกห้องชุดเป็นของตนเอง เช่น 
แฟลต แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม 2. บ้านจัดสรร หมายถึง บ้านท่ีรัฐหรือบริษัทเอกชนลงทุนสร้างให้ก่อน โดยผู้ซ้ือสามารถ

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาควิชาการพัฒนาชมุชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
*
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ผ่อนชําระได้ อาศัยอยู่ด้วยกันหลายครัวเรือนเป็นหมู่บ้าน อาจประกอบไปด้วยบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม มีพ้ืนท่ีส่วนกลางสามารถ
ใช้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ 3. ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนท่ีมีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชํารุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออัด  
มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 4. เคหะชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีได้รับการจัดต้ังดําเนินการและดูแล
โครงการจากเคหะแห่งชาติ มีสภาพเป็นแฟลต โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าไปดําเนินการในด้านทางเดินเท้า ทางระบายน้ํา เศรษฐกิจ 
สังคม อนามัย ขยะและอ่ืนๆ 5. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีกรุงเทพมหานครได้จัดทําเป็นประกาศกําหนดชุมชน โดยมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการด้านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป็น ส่วนใหญ่มีบ้านเรือนไม่แออัด แต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน 
เช่น ทางระบายน้ําทางเดินเท้า เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่วมขัง การสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน 6. ท่ีอยู่อาศัยส่วนบุคคล
ประเภทอ่ืนๆ หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนท่ีไม่อาจจําแนกเข้าอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้นได้ เช่น ใต้สะพาน และบ้านท่ี
คนงานก่อสร้างอาศัยอยู่ชั่วคราว (รายงานการศึกษา: ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2548, 2548) 

การทํางานของภาครัฐ รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพฯ ว่ามีจํานวนชุมชนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง 2,067 ชุมชน 
ซ่ึงทางกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ คือ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
พ.ศ.2554 แต่ด้วยระเบียบดังกล่าว บางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับสภาพเมืองในปัจจุบัน ท่ีบ้านเรือนเพ่ิมจํานวนมากย่ิงข้ึน และการอยู่
อาศัยเปล่ียนเป็นรูปแบบ อาคารสูง มากข้ึนทําให้ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเร่ืองชุมชน ท่ีจะใช้ในการดูแลชุมชน และจัดสรร
งบประมาณด้านต่างๆ เกิดช่องว่างข้ึน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงการอยู่อาศัยในรูปแบบอาคารสูง มีการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชนตามกฎหมายได้ จึงถือเป็นชุมชนนอกระบบ เม่ือเขตพ้ืนท่ีจะดําเนินโครงการใดๆ จึงเกิด
อุปสรรคในการทํางาน อีกท้ังระเบียบท่ีบังคับใช้ปัจจุบัน กําหนดเกณฑ์การจัดต้ังจดทะเบียนเป็นชุมชนจะต้องมีบ้านเรือนไม่น้อยกว่า 
100 หลังคาเรือน ทําให้ชุมชนท่ีไม่เข้าเกณฑ์อาจ ไม่ได้รับการดูแล ขณะนี้กรุงเทพมหานครจึงอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปรับปรุงระเบียบด้าน
การดูแลชุมชนท้ัง 2 ฉบับ เพ่ือประกาศใช้ต่อไป อย่างไรก็ตามสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครจึงมุ่งเน้นการดูแลท่ีอยู่อาศัยท่ีไม่ได้
จดทะเบียนเป็นชุมชน รูปแบบคอนโดมิเนียม หรือรูปแบบหมู่บ้านเอกชนให้มากย่ิงข้ึน โดยขณะนี้เขตฯพ้ืนท่ีเข้าสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนนอกระบบ เพ่ือรับทราบปัญหาและวางแนวทางแก้ไข สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ประชาชนมากย่ิงข้ึน (วิภารัตน์ ไชยานุกิจ, 2561) 

ข้างต้นจึงเป็นท่ีมาของสาเหตุการเจริญเติบของชุมชนเมืองท่ีอยู่ใต้อิทธิพลเมืองขนาดใหญ่ โดยเน้นการพิจารณาปัจจัยหลักท่ี
จะทําให้การใช้ท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนั้นอาจกําหนดเป็นปัจจัย 4 ตัว คือ 1) ประชากรที่เพ่ิมข้ึน (Population) มีจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจึงทําให้มีความต้องการพ้ืนท่ีสําหรับอาศัย พักผ่อน ทํางานมากขึ้น 2) การให้บริการด้านคมนาคมและการเข้าถึง 
(Transportation Services & Accessibility) 3) การควบคุมของรัฐ (State Control) การท่ีมีการควบคุมการใช้ท่ีดินจากรัฐใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการกําจัดทําผังเมือง และผังเมืองเฉพาะการวางแนวชี้แนะควบคุม 4) ราคาท่ีดิน (Land Cost) ปัจจัยหลักท่ี
สําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดการใช้ท่ีดินในอนาคต คือ ราคาท่ีสูงย่อมจะใช้ในกิจกรรมท่ีให้ผลตอบแทนสูง ราคาท่ีดินตํ่าจะใช้ในกิจกรรมท่ีให้
ผลตอบแทนตํ่าด้วย ดังนั้นราคาที่ดินจะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการระบุถึงกิจกรรมท่ีจะใช้ในอนาคตอีกด้วย (มานพ พงศทัต, 2527) และ
การขยายตัวท่ีมากข้ึนอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2504 (รัฐบาลนําโดย จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัช) ได้ประกาศให้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายมากข้ึน โดยเริ่มพัฒนาจากชุมชน
เมืองแล้วขยายไปสู่ชนบท จึงเป็นอีกสาเหตุ ท่ี ทําให้ผู้คนจากต่างจังหวัดอพยพเข้ามาต้ัง ถ่ินฐานในชุมชนเมืองเพ่ือหวัง 
ความสะดวกสบาย และมีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงทําให้เกิดสาเหตุดังกล่าวข้างต้นและทําให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมามากมาย เชน่ ปัญหาความ
แอดอัดของท่ีอยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาส่ิงแวดล้อม มลพิษ ปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปัญหาด้าน
สังคม จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในเมืองน้อยลง จึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองและเสริมสร้างให้ชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเข้มแข็งข้ึน หน่วยงานภาครัฐการเคหะแห่งชาติมี
วัตถุประสงค์ก่อต้ังข้ึน เพ่ือจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัย พร้อมท้ังจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก

                                                 
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2504-2506) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แก่ผู้อยู่อาศัย ปรับปรุงและพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรวมไปถึงด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ประสงค์จะร่วมดําเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้
ประชาชนเช่า เช่าซ้ือ หรือซ้ือ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาท่ีดิน การปรับปรุง (การเคหะแห่งชาติ, 2558)  

หมู่บ้านจัดสรรจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ ด้วยพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีใช้สอย 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่อชีวิตประจําวัน หากมองย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2509 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบายสนับสนุน 
ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยให้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยการค้ําประกันเงินกู้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือได้เกิดการพัฒนาโครงการใน
ด้านท่ีอยู่อาศัยดังกล่าว โดยการนําเงินกู้มาให้ประชาชนกู้ยืม สําหรับนําไปซ้ือบ้านเพื่อเป็นการตอบสนองในโครงการนี้ บริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับบริษัทอเมริกาแห่งหนึ่งจัดสร้าง “หมู่บ้านมิตรภาพ” ซ่ึงประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ประมาณ 800 
หลัง ให้ประชาชนเช่าซ้ือใน อัตราดอกเบี้ยตํ่า โดยมีระยะเวลาผ่อนชําระคืน 20 ปี ซ่ึงประสบความสําเร็จอย่างมาก และนับว่าบริษัทฯ 
เป็นผู้บุกเบิก และริเร่ิมบริการสร้างหมู่บ้านจัดสรรผ่อนส่งระยะยาวข้ึนจนเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน การจัดสรรท่ีดินจึงมีตัวบท
กฎหมายมารองรับ ผู้เขียนขอแบ่งเป็น 5 ยุค คือ ยุคท่ี 1 “ยุคก่อนมีพระราชบัญญัติบังคับใช้” ต้ังแต่การจัดสรรท่ีดินเร่ิมเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยจนถึง พ.ศ.2515 ไม่ต้องย่ืนขอจัดสรรต่อกรมท่ีดิน และไม่มีหน่วยงานภาครัฐควบคุม ยุคท่ี 2 “ยุค ปว.286”3 สมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตกอยู่ในปี พ.ศ.2515 การพัฒนาท่ีดินช่วงระยะเวลาในยุคสอง
นั้น จะต้องย่ืนขอจัดสรรต่อกรมท่ีดิน จะต้องจัดทําสาธารณูปโภคตามข้อกําหนด และจะต้องรับผิดชอบดูแลซ่อมถนนทางเดินเท้า ร้ัว 
และสะพานรวมทั้งบ่อบําบัดน้ําเสียตลอดอายุขัย ยุคท่ี 3 “ยุคประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.อาคารชุด”4 คร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ.
2522 ส่งผลให้เจ้าของท่ีดินใจกลางกรุงหลายร้อยรายพบวิธีเพ่ิมตัวเลขบัญชีเงินฝากแบงก์หลากหลายช่องทาง แบบง่าย “ปักป้าย
ประกาศขายที่ดิน” ในราคาแพงๆ จ้างสถาปนิกออกแบบตึกสูง ถัดมามอบหมายบริษัทตัวแทนนายหน้าทําการขาย ปลูกสร้างเสร็จ
เม่ือไหร่ ก็จะจ้างมืออาชีพทางด้านบริหารทรัพย์สินทําการย่ืนจดทะเบียนคอนโดฯ โอนให้ผู้ซ้ือทุกราย จะได้รับเงินทองมากกว่าแบบ
บอกขายท่ีดินเปล่าๆ หลายสตางค์ ยุคท่ี 4 “ยุค พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน” ท่ีเพ่ิงประกาศบังคับใช้มาไม่นาน นับต้ังแต่ พ.ศ.2543 จนถึง
ปัจจุบัน พร้อมกับการยกเลิก ปว.286 ผลของกฎหมายฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ายุคสมัยหลายประการอาทิ ผู้จัดสรรท่ีดินจะต้อง
จัดสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้าน และวางเงินค้ําประกันการก่อสร้างต่อทางราชการ ผู้จัดสรรจะต้องดูแลบํารุงรักษาถนน
ทางเท้า บ่อบําบัดน้ําเสีย สวนสาธารณะ สะพานและรั้วรอบๆ โครงการอย่างน้อย 1 ปี พร้อมวางเงินค้ําประกันการซ่อมแซมในอัตรา 
7% ของค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง ผู้จัดสรรสามารถแจ้งพ้นภาระการดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมได้ พร้อมๆ กับ 
เปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือบ้านในโครงการมีทางเลือกในการบริหารการจัดการ 3 วิธี คือ จดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือ
มอบอํานาจให้ผู้ประกอบการทําหน้าท่ีดูแลต่อไป และหรือลงมติเสียงส่วนใหญ่มอบถนนทางเท้า สะพาน สวนสาธารณะ และบ่อบําบัด
น้ําเสียให้เทศบาลและอบต.ดูแลต่อไป ยุคท่ี 5 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเป็นเวลากว่า 16 ปี ท่ีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังไม่ได้มี 
การแก้ไขปรับปรุง ซ่ึงอาจแตกต่างจากพระราชบัญญัติอ่ืน โดยเฉพาะ อาคารชุดหรือคอนโดมิเนี่ยม ซ่ึงมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
"กรมท่ีดิน" จึงได้ประกาศและบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) 25585 เม่ือพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา มี 5 เร่ือง
ใหม่คือ 1."พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง" 2. "เพ่ิมหน้าท่ีผู้จัดสรรท่ีดินก่อนการจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"  
3. "ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ และลงลายมือชื่อผู้ซ้ือท่ีดินจัดสรรเป็นพยาน" 4. "จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้  
หากขาดหนังสือรับรองการตรวจสอบสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน" 5. "กําหนดหลักเกณฑ์การอายัดโฉนดท่ีดินแปลง 
ซ่ึงค้างชําระค่าส่วนกลาง ต้ังแต่หกเดือนข้ึนไป" 

ท้ังนี้การยึดถือแนวทางการพัฒนาท่ีทําให้ประเทศสามารถดํารงอัตลักษณ์วิถีไทยและควบคุมการพัฒนาให้มีความย่ังยืนควบคู่
กับการตอบรับกระแสการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ซ่ึงสังคมไทยไม่อาจว่ายทวนน้ําได้นั้น แนวคิดการพัฒนาจึงควร ให้ความสําคัญในสาม
ประเด็นหลักร่วมด้วย คือ การยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกควบคู่ไปกับการสร้าง 

                                                 
3 ปว.286 คณะปฏิวัติฉบับท่ี 286 จอมพลถนอม กิตติขจร (หัวหน้าคณะปฏิวัติ) ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515  
4 พ.ร.บ.อาคารชดุ พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2522  
5 การจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี 2 ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2558  
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ความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดข้ึนไปพร้อมๆ กัน (กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง, 2551, น. 80) และการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
ภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่ การขยายตัวของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน การจัดสรรท่ีดินท่ีมีขอบเขตจํากัด ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกรอบภายนอกท่ีเรามองหาแต่สิ่งท่ีเราสามารถทําให้เกิดการจัดการอย่างย่ังยืนในอนาคตได้
คือ การบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน ทําให้คนในชุมชนคํานึงถึงบทบาทหน้าท่ี การรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  
หวงแหนชุมชนมากย่ิงข้ึน ทําให้ชุมชนน่าอยู่ พ้ืนท่ีส่วนกลาง ไม่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี ชีวิตมีความปลอดภัย 
หลังจากที่มีการส่งมอบนิติบุคคล หรือการจัดต้ังคณะกรรมการ ประธานชุมชนเพ่ือข้ึนมาเป็นผู้นํา ตัวแทน ในการออกเสียงหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีการจัดการดูแลชุมชน เนื่องด้วยอาจมีข้อกําจัดท่ีมีความปัจเจกบุคคลสูง จึงต้องมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาช่วยส่งเสริม
สนับสนุน และผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนจากภายใน
ชุมชน และหลังจากการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสิ้นสุดลงแล้ว ชุมชนแห่งนี้ก็จะเกดิความสัมพันธ์ ความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วม (participation) ระหว่างคนในชุมชนมากข้ึน และอาจทําให้คนในชุมชนเรียนรู้ท่ีจะบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง (Self-
Governance) ซ่ึงอาจนําไปสู่การจัดการอย่างย่ังยืน (Sustainable)  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการมองเห็นภาพในการประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือการบริหารจัดการชุมชนเมืองหรือหมู่บ้านจัดสรรที่นําไปสู่
การจัดการอย่างย่ังยืนในโลกสมัยใหม่ ผู้เขียนขอเสนอบทความวิชาการฉบับนี้ เพ่ือต้องการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและแนวทาง เพ่ือ
เปิดมุมมองเสรีทางชุมชนสมัยใหม่ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน และยังคํานึงถึงการเป็นชุมชนเมืองท่ียังคง 
อัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ความเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม แต่ก็ยังเท่าทันความเป็นสากลท่ีจะย่ังยืนในอนาคตควบคู่ไปตามกาลเวลา โดย
ผู้เขียนขอเสนอผ่านประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 

1. วิวัฒนาการของชุมชนเมืองและหมู่บ้านจัดสรร นวัตกรรมใหม่ท่ีท้าทายชุมชนเมือง 
2. การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่และความต้องการของคนยุค Smart City 
3. ความย่ังยืนท่ีมาพร้อมกับ “การตลาดและโปรโมชั่น” 
 

วิวัฒนาการของชุมชนเมืองและหมู่บา้นจัดสรร นวัตกรรมใหม่ท่ีท้าทายชุมชนเมือง 
มองย้อนกลับไปในช่วง 40-50 ปีท่ีผ่านมา หมู่บ้านในภาคกลางเป็นหมู่บ้านท่ีเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง

กว่าภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย เป็นสาเหตุและท่ีมาของ 2 ประการ คือ ความพร้อมของพลังการผลิต และความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร เพราะว่าอยู่ใกล้กับเมืองหลวงซ่ึงเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การขยายตัวของระบบทุนนิยมนั้นได้
เปลี่ยนหมู่บ้านจากสภาพพอยังชีพและทําการค้าเล็กๆ เช่น หมู่บ้านท่ีอยู่ริมแม่น้ําต้ังบนท่ีราบอันสมบูรณ์ และหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเมือง
ชุมชนซ่ึงมีเงื่อนไขอันเหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น ซ่ึงอยู่ในเงื่อนไขท่ีไม่เหมาะสมค่อยๆ เข้า
สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ มีข้ันตอนยาวนาน เงื่อนไขท่ีชนชั้นสูงได้ทําการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น การขุดคลอง การชลประทาน และ
การจัดระบบการค้าราชธานี เป็นเงื่อนไขสมทบให้มีการเปล่ียนแปลงเร็วกว่าภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย (ฤทัย ใจจงรัก, 2539)  
การเกิดหมู่บ้านหรือการต้ังหลักแหล่งในภาคกลางของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. หมู่บ้านริมน้ําลําคลองและ
หมู่บ้านริมทาง 1) สภาพของหมู่บ้านท่ัวไป เกิดการรวมตัวโดยธรรมชาติตามลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัจจัยในการประกอบ
อาชีพของคนไทยซะส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เช่น ทําไร่ ทํานา ทําสวน ซ่ึงอาชีพเหล่านี้จําเป็นต้องอาศัยน้ําเป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังมีความจําเป็นในเรื่องของการกิน อาบ และเส้นทางคมนาคม ซ่ึงทางคมนาคมสมัยนั้นมีท้ังทางบกและทางนํ้า แต่โดยท่ัวไป
แล้วจะมีความสะดวกทางน้ําเสียมากกว่า 2) ลักษณะหมู่บ้านท่ีเกิดข้ึนริมทาง ในสมัยโบราณได้ใช้เกวียนเป็นยานพาหนะทางบกโดยใช้
สัตว์ลากจูงหรือขับข่ี เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ดังนั้นการเดินทางจึงมีขีดจํากัดตามกําลังความสามารถของสัตว์เหล่านั้น หากระยะทางท่ี
เดินทางไปไกลเกินกําลังของสัตว์ เกวียนก็ไม่สามารถท่ีจะไปถึงปลายทางตรงน้ันได้ภายในหนึ่งวันจึงจําเป็นต้องพักแรม ซ่ึงบริเวณท่ี
เกวียนพักแรมก็มักจะมีชาวบ้านชาวป่าอาศัยอยู่ในละแวกนั้นมาปลุกเพิงขายอาหารและส่ิงของเคร่ืองใช้แก่ผู้สัญจรไปมา รวมท้ังหา
สิ่งของมาแลกเปล่ียนกับชาวเกวียนอีกด้วย ซ่ึงต่อมากิจการค้าได้เจริญมากข้ึนและเกวียนก็ผ่านไปมามากข้ึน จึงมีชาวบ้านมาปลูกเพิง
ค้าขายเหล่านี้ขยายออกไปตามแนวทางยาว จากหนึ่งแถวกลายเป็นสองแถว และเม่ือเวลาผ่านไปผู้อยู่อาศัยก็มีความคุ้นเคยชินกับ
สถานท่ีบริเวณน้ันมากข้ึนจึงได้ปลูกเรือนถาวรจึงได้กลายเป็นหมู่บ้านในท่ีสุด 2. หมู่บ้านดอน ในกรณีท่ีนา ไร่ อยู่ห่างจากแม่น้ําลําคลอง
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ก็อาจจะมีหมู่บ้านเกิดข้ึนได้เช่นกัน แต่บริเวณอันเป็นท่ีต้ังหมู่บ้านมักจะต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีสูงกว่านา ไร่ ชาวบ้านจะสร้างเรือนอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มและแยกออกไปทํานา ในหมู่บ้านมักจะมีสระน้ําหรือบึงขนาดใหญ่เพ่ือไว้กินใช้ ส่วนน้ําเพ่ือการเกษตรนั้นก็ได้มาจากน้ําฝนและ
น้ําบ่าในเดือน 11 หรือเดือน 12 หมู่บ้านลักษณะนี้เรียกว่า “บ้านหรือดอน” ตัวอย่างเช่น บ้านสระยายโสม บ้าโพธิ์ ดอนมะนาว  
ดอนเจดีย์ เป็นต้น 3. หมู่บ้านกระจัดกระจาย หมู่บ้านในลักษณะท่ี 3 เกิดจากการรวมตัวกันของบ้านเรือนหลายๆ หลัง ซ่ึงแต่ละหลัง 
ก็อยู่อย่างกระจัดกระจายและโดดเด่ียว กล่าวคือ อยู่เป็นหลังๆ ห่างกันมาก โดยท่ัวไปแล้วเรือนแต่ละหลังมักจะต้ังอยู่ในท่ีนาหรือ 
สวนของตน หมู่บ้านในลักษณะนี้จะลําบากต่อการพัฒนาเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากหมู่บ้านในบางส่วนของภาคกลางซ่ึงสภาพ 
ความเป็นอยู่สังคม ประเพณี และคตินิยมฉันเครือญาติของหมู่บ้านในลักษณะข้ีจะไม่เข้มแข็งเหมือนหมู่บ้านอ่ืนๆ  

ในปี พ.ศ.2504 (รัฐบาลนําโดย จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัช) ได้ประกาศให้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 16 และด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายมากข้ึน โดยเริ่มพัฒนาจากชุมชนเมืองแล้วขยายไปสู่
ชนบท จึงเป็นอีกสาเหตุท่ีทําให้ผู้คนจากต่างจังหวัดอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในชุมชนเมืองเพ่ือหวังความสะดวกสบาย และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และจากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ในแต่ละยุคสมัยข้างต้นนั้น  
จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 นี้คือ การปูพ้ืนฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเน้น
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Facilities) อันได้แก่การเร่งรัดสร้างระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและ 
การคมนาคมอื่นๆ รวมท้ังโครงการบริการต่าง (Services Project) เช่น โครงการวิจัยทดลองด้านเกษตร อุตสาหกรรม และโครงการ
พัฒนาการศึกษาสาธารณสุข และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 97 เป้าหมายสําคัญของแผนฯ ฉบับนี้ คือ การสร้าง
ดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการระบบราชการท้ังส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ินท่ีดี กระจายอํานาจ
ให้เกิดการบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดผล มีการดําเนินการทางเศรษฐกิจท่ี
เอ้ืออาทรต่อคนจน เปิดโอกาสและสร้างศักยภาพในการพัฒนาให้คนจนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารพ่ึงตนเองได้ สามารถ 
ลดอัตราคนจนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 12 ของประชากรท้ังประเทศ จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การจัดการเชิงพ้ฎนท่ีในมิติใหม่ท่ีมุ่งปรับ
โครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้เข้าสู่สมดุลและย่ังยืน เป็นการพัฒนาท่ีประสานเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล นําไปสู่
เป้าหมายระยะยาวในการกระจายโอกาสการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและให้เท่าเทียมกันตามศักยภาพในทุกพ้ืนท่ี โดยนําหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”8 ท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนมาเป็น
รากฐานท้ังในชนบทและเมืองเป็นพ้ืนฐาน ให้คนเพิ่มพลังความสามารถด้วยตนเอง และพึ่งตนเองได้รวมท้ังใช้ทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างรอบคอบ และสามารถรองรับการกระจายภารกิจด้านการพัฒนาได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในอนาคต  

ซ่ึงในปัจจุบันเกิดนวัตกรรม (Innovation) ข้ึนมากมาย เพ่ือเป็นตัวช่วยในการเพ่ิมศักยภาพ การบริหารการจัดการ และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีทําหน้าท่ีเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างบุคคลกับบุคคล และระหว่างบุคคลกับองค์กรทําให้เกิด
ความย่ังยืนหรือชุมชนเข็มแข็งในอนาคต จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม การมีพ้ืนท่ีประชาธิปไตยให้

                                                 
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2504-2506) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2545-2549) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนท่ีได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2545-2549) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
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เรียกร้อง ออกเสียงในพ้ืนท่ีเหล่านั่นได้ ในโลกสมัยใหม่คงจะไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีส่วนช่วยในการอํานวยความสะดวก 
รวดเร็วทันใจ และยังมีประสิทธิภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็น แอพลิเคชัน โปรแกรมแชทไลน์ เฟชบุ๊ค ทวิตเตอร์ เช่น การทําแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจลูกบ้านในเว็บไซต์บริษัทผู้จัดสรร แบบสํารวจเยี่ยยมบ้านลูกบ้านในเว็บไซต์บริษัทผู้จัดสรร แอพลิเคชันท่ีสามารถ
แจ้งซ่อม แจ้งร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ และ โปรแกรมแชทไลน์กลุ่มของชุมชนท่ีสื่อสารพูดคุย สอดส่องดูแลความเรียบร้อย มีเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ หรือขอความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันผ่านโปรแกรมแชท ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 และ 2 แสดงคําอธิบายของแอพลิเคชันของหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง. 
 

จากคําอธิบายภาพท่ี 1 และ 2 ข้างต้นคือนวัตกรรม (Innovation) และการมีส่วนร่วมแนวใหม่ท่ีพบเห็นจากชุมชนเมืองหรือ
หมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบัน ทําให้เกิดกระบวนการความเป็นเมือง และเป็นตัวการสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Semler, 1993) เชื่อว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ จากแบบด้ังเดิมมาเป็นใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเคล่ือนย้ายของประชากรจากชนบทเข้าสู่ในเมืองเป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีทําให้ประเทศเกิดการพัฒนา 
และกระบวนการเป็นเมืองนี้นอกจากมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจแล้ว ยังสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่ท่ีสร้างความทันสมัย
ให้แก่ชนบทโดยผ่านทางการกระจายนวัตกรรม (Innovation Diffusion) และสร้างความทันสมัยให้แก่คนในเมืองโดยผ่านทาง
สภาพแวดล้อมแบบเมือง (Friedman, 1973) 
 
การเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม่และความต้องการของคนยุค Smart City 

ปลายศตวรรษท่ี 20 คงจะมีคําพูดท่ีคุ้นหูกันเป็นอย่างดีกับคําว่า “Smart City” และ “Smart City” คืออะไร “แนวคิด 
Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ” เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการทรัพยากรของเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ําเสีย ขยะ  
การระบายน้ํา ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) ทาง
หน่วยงานภาครัฐของไทยอย่างกระทรวงพลังงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย เดินหน้า
พัฒนา โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ และมีการประกวดการออกแบบพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ มหาวิทยาลัย คอนโด 
ชุมชนเมืองและจังหวัดต่างๆ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และองค์กรหรือหน่วยงาน โดย Smart City จะมีระบบ
บริหารงาน 4 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 2. ระบบบริหารจัดการขยะ 3. ระบบบริหารด้านระบบขนส่งและจราจร 
4.ระบบบริหารการให้บริการของหน่วยงานราชการ (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2559) มีเกณฑ์ประเมิน Smart City มีดังนี้  
1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การผลิตพลังงานทดแทน (Solar Cell) ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การส่งเสริมการใช้
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รถไฟฟ้า 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ระบบการจ่ายน้ํา ระบบการขนส่ง ระบบโดยสารสาธารณะ การบริหารท่ีจอดรถ 
การส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยาน การจัดเตรียมสถานพยาบาล ระบบฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย สถานศึกษา สถานท่ีท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการขยะและน้ําเสีย 3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา  
การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การรักษาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ 
การส่งเสริมการเกษตร แหล่งผลิตอาหารในเมือง สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียว การบริหารจัดการน้ํา มลภาวะทางนํ้า มลภาวะทาง
อากาศ ปรากฏการณ์เกาะความร้อน 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โมเดลทางธุรกิจ นวัตกรรมรูปแบบการลงทุน  
ความสร้างความสามารถในการแข่งขัน การมีส่วนร่วม ความเป็นหุ้นส่วน การบริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเมืองท่ีย่ังยืน 
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขต 6. อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) อาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย การพัฒนาอาคาร
ท่ีใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ระบบอาคาร/บ้านอัจฉริยะ 7. การปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance) ความเป็นเมืองอัจฉริยะ  
ภาวะความเป็นผู้นํา ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร กระบวนการบริหารจัดการ ระบบการวัดผลสําเร็จ โดยแนวคิด Smart City ได้
แพร่หลายไปยังองค์กร หน่วยงานต่างๆ บริษัท ห้างร้าน เอกชน สถานศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่างๆ อีกด้วย จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้มี 
การประยุตก์และปรับเปลี่ยนไปใช้กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น พัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 ผสมผสานกับเทคโนโลยี
เพ่ือให้เข้าในชีวิตประจําวัน นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนสะดวกสบายทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ท่ี
เกิดข้ึน เปิดพ้ืนท่ีประชาธิปไตยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แจ้ง ร้องเรียน และเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

หากมองไปยังสถานการณ์ท่ัวโลกตอนนี้ Smart City ได้นําไปใช้กันยังแพร่หลายนําเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไปพัฒนาเมือง ให้
เข้ากับชีวิตประจําวัน ด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีควรจะมีเพ่ือความสะดวกและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เมือง 
Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa SST) ในจังหวัดคานากาวะ เป็นเมืองอัจฉริยะท่ีได้รับการร่วมมือจากท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยเมืองนี้มีบ้านท้ังหมด 1,000 หลัง และมีวิสัยทัศน์ของเมือง 100 ปีแรก ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีเทคโนโลยีระดับสูง ท่ีสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันของทุกคนได้บ้านแต่ละหลังในเมืองนี้จะมีหลังคาเป็น 
แผงโซลาร์เซลล์ พร้อมแบตเตอรีสํารองพลังงานภายในบ้าน และยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ซ่ึงไฟฟ้าส่วนเกินท่ี
ผลิตได้ แต่ไม่ได้ใช้สอยนั้น จะถูกขายกลับไปให้หน่อยงานผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า ท้ังตามสถานท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีส่วนกลางเอง 
ก็ยังมีการติดต้ังแผงโซลาร์เซลเช่นกัน และหากเกิดเหตุแผ่นดินไหว ภัยพิบัติ หรือถูกตัดไฟขึ้นมา เมืองนี้ก็สามารถผลิตพลังงานใช้เอง 
และมีแหล่งทรัพยากรสํารองไว้ใช้สอยอย่างต่อเนื่องได้ถึง 3 วัน และนอกจากการผลิตไฟใช้เองแล้ว ในการใช้น้ําเขายังกักเก็บน้ําฝน
เอาไว้ใช้รดน้ําต้นไม้ ล้างรถ ล้างห้องน้ํา ท้ังพาหนะของท่ีนี่จะใช้พลังงานสีขาว เช่น รถยนต์และรถจักรยานไฟฟ้า โดยมีจุดสําหรับชาร์จ
พลังงานในบ้านแต่ละหลังและตามพื้นท่ีสาธารณะ เมืองนี้ยังมีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ํา และการใช้
พลังงานทดแทน ความปลอดภัยและความม่ันคงทางทรัพย์สินก็เป็นสิ่งสําคัญของเมืองนี้ โดยได้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดและระบบ
รักษาความปลอดภัยไว้ท่ัวเมือง และยังมีเป้าหมายในการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์อันดี และมีความสุขร่วมด้วย 
และเมือง Barcelona ประเทศสเปน เขาต้ังเป้าให้ตัวเองเป็น Digital City ด้วยการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีมารองรับ ปรับปรุงชีวิตผู้คน
ในเมืองนี้ โดยเน้นไปท่ีการลงทุนในโครงสร้างดิจิตอลพ้ืนฐานสาธารณะ โดยความเป็น Digital ของเมือง Barcelona แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ด้านแรก คือ Digital transformation ท่ีจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูล ในการบริการประชาชน สร้างความโปร่งใสของรัฐบาล และ
ปลูกฝังการมีส่วนร่วม เช่น การมีช่องทาง ‘Ethical Mailbox’ ท่ีให้ประชาชนแจ้ง ร้องเรียนการทุจริตโดยตรง หรือโครงการ ‘Open 
Budget’ ท่ีเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ ตรวจสอบการใช้เงินส่วนรวมของภาครัฐได้ตลอดเวลา ด้านท่ีสอง คือ 
Digital Innovation ท่ีสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์ท่ีใช้ในระบบน้ําของสวนสาธารณะ ซ่ึงคอย
ส่งข้อมูลระดับน้ําท่ีจะใช้สําหรับต้นไม้และพืชต่างๆ เทคโนโลยีเครือข่ายรถบัส ท่ีมีการเก็บและวิเคราะห์การเดินรถของรถบัสในแต่ละ
สาย และแต่ละเส้นทาง เพ่ือลดปัญหาจราจร และเทคโนโลยีไฟจราจรอัจฉริยะ ท่ีเม่ือรถฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล หรือรถตํารวจผ่าน
เส้นทางท่ีมีไฟจราจร จะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวอัตโนมัติ ด้านสุดท้ายคือ Digital Empowerment ท่ีจะใช้เทคโนโลยีในการสร้างสังคม 
และชุมชนท่ีดี เช่น การผลักดันการศึกษา เปิดคอร์สการฝึกอบรมเทคโนโลยีและการเผยแพร่โปรแกรม การเปิด Fab Labs บริการ
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สาธารณะที่ให้ประชาชนมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของการผลิตแบบดิจิตอล และเทคโนโลยีต่างๆ ท้ังยังมีการเปิดพ้ืนท่ีประชาธิปไตย ให้
ประชาชนได้ร่วมเสนอนโยบาย เพ่ือให้ภาครัฐได้ทํางานกับประชาชนมากข้ึน 

จะเห็นได้ว่า แนวคิด Smart City ตอบสนองความต้องการของคนยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยคํานึงถึงผลกระทบซ่ึงตามมา
อีกด้วย ซ่ึงทางกระทรวงพลังงานมุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะแรกได้จัดให้มี
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ซ่ึงได้รับการตอบสนองจากนักพัฒนาเมืองในทุกระดับเป็นอย่างดี และสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง ซ่ึงชุมชนเมืองในยุคปัจจุบันได้มีการนําแนวคิด Smart City มาประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรอีกด้วย โดยบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการนําแนวคิดมาปรับเปล่ียน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้จัดโครงการ รักษ์โลก รักเรา (Sustainable Happiness) สร้างสุขย่ังยืน บนสังคม
คุณภาพ โดยเน้นใน 5 ด้านหลัก ดังนี้ 1. แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการมาเป็นสวนผัก เพ่ือให้ลูกบ้านได้
บริโภคผักปลอดสารพิษท่ีสดใหม่และตรงความต้องการบริโภค นอกจากนั้นยังแฝงนัยของการสานสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างคนครอบครัว 
และระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านซ่ึงขาดหายไปในสังคมไทยปัจจุบัน เกิดเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟ้ือ เพ่ิมพลังความสามัคคีและสร้างชุมชน
เข้มแข็งโดยการเน้นให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแล 2. ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  
ท่ีสามารถนําน้ําเข้าสู่กระบวนการบําบดัพิเศษ ได้พัฒนาขึ้นมา จนได้ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 3. การคัดแยกขยะ มีนโนบายในการรณรงค์และปลูกฝังให้ลูกบ้านตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ 
เพ่ือลดปัญหาการจัดเก็บโดยจัดให้มีพ้ืนท่ีสําหรับคัดแยกขยะ และอยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรมการนําขยะเปียกมาผลิตเป็นปุ๋ยพืช
สด เพ่ือใช้ในโครงการ “ปลูกผัก ปลูกรัก” 4. ไฟส่องสว่างด้วยระบบ Solar Call การจัดให้มีไฟส่องสว่างภายในสวนบริเวณส่วนกลาง 
ทางเดินสวน จากการใช้ ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบริเวณส่วนกลาง 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนด้านพลังงาน โดยผู้จัดสรรประเมินว่าโครงการระบบ Solar Call นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ประมาณ 18,000 บาทต่อปีต่อโครงการ5.เลนจักรยาน สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของลูกบ้านเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับ
ต้นๆ จึงจัดให้มีเลนจักรยานภายในบริเวณส่วนของถนนส่วนกลางท่ีมีความปลอดภัย เพ่ือรณรงค์สงเสริมให้ลูกบ้านได้ออกกําลังกาย
ง่ายๆ รวมท้ังสามารถใช้เดินทางภายในโครงการแทนการใช้รถยนต์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้คือสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีส่วนร่วมในการลด
มลภาวะของโลกอีกด้วย (วิวัฒน์ เลาหพูนรังสี, 2560) 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่และความต้องการของคนยุคศตวรรษท่ี 21 ทางผู้เขียนเห็นว่าต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันโลก
ของเราถูกพัฒนาไปตามกาลเวลาและเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) และถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovation) มากย่ิงข้ึน ซ่ึงในขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคของ Digital 
Technology ท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากมาย เทคโนโลยีมีท้ังด้านดีและด้านไม่ดี แต่ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ไปใน 
ทางท่ีดี ก็อาจเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะเทคโนโลยีมีความสะดวกรวดเร็วทันใจ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อภาครัฐและเอกชน ทําให้มีพ้ืนท่ีประชาธิปไตยมากข้ึนในการร้องเรียน  
การเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบของรัฐบาลได้อย่างโปร่งใส ซ่ึงก็ถือว่าประชาชนนั่นจะมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา และทําให้ประชาชนได้รับ
ความวางใจในความม่ันคงมากย่ิงข้ึน จริงๆ แล้ว Smart City คือการจัดการปัญหาต่างๆ ของเมืองซะมากกว่าโดยการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับประชากรทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกันกับชุมชน ช่วยในการแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนของการบริหารจัด
การเมือง ซ่ึงในตัวผลลัพธ์ก็คือเป็นประโยชน์กับตัวประชาชนผู้อาศัยของเมือง รวมไปถึงผู้ท่ีมาเยือนประเทศ หรือนักท่องเที่ยว ทําให้
สามารถมองภาพรวมของการพัฒนาชุมชนไปอีกระดับ 
 
ความยั่งยืนท่ีมาพร้อมกับ การตลาด และ โปรโมชัน  

สถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงแนวโน้ม
ทางธุรกิจ เป้าหมายต้องการมุ่งเน้นในเร่ืองการพัฒนาและสร้างการเติบโตเพ่ือให้ประเทศไทยมีรายได้ท่ีสูงข้ึนตามนโยบาย
อสังหาริมทรัพย์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านท่ีอยู่อาศัยด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยแห่ง 
สายพันธ์ุใหม่แห่งโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการปรับสัดส่วนทางการตลาดด้านการแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึนและยังต้องมี 
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การปรับเปลี่ยนการตลาดเพ่ือให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ส่งผลไปสู่การท่ี
ผู้ประกอบการมองหาช่องทางการลงทุน ด้วยการอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาตอบสนองความต้องการในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน “การพัฒนาเมืองให้เกิดข้ึนได้นั้น บางคร้ังคุณก็ต้องลองสร้างสถานการณ์ (Scenario) หรือดีไซน์บางอย่างให้ทุกคนหรือ 
คนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และผมบอกได้เลยว่ามีเพียง 2 เร่ืองหลักๆ เท่านั้นท่ีทุกเมืองควรตระหนัก นั่นคือ เร่ืองการสัญจร 
(Mobility) และความย่ังยืน (Sustainability)” (Lerner, 2007) ในปัจจุบันชุมชนเมืองและชุมชนหมู่บ้านจัดสรรได้มีโครงการท่ีเกี่ยวกับ
ความย่ังยืนมาประยุกต์ใช้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยโปรโมชันและการตลาดของทางผู้จัดสรรมีมากมายให้ผู้อยู่อาศัยได้เลือก 
และรับรู้ถึงรูปธรรมท่ีเป็นจริงได้ ปัจจุบันจึงมีการตลาดท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการของชุมชนเมืองมากย่ิงข้ึน ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ประกอบด้วยทุกสิ่งอย่างท่ีสามารถโน้มน้าวความต้องการของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ได้ ส่วนประกอบการตลาดแบ่งออกเป็น 4 อย่าง คือ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. การจัดจําหน่าย (Place)  
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือเรียกว่า “4Ps” (Kotler, 2003)  

การสัญจร (Mobility) ประกอบด้วยการวางผังโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบพลังงาน ระบบการขนส่ง ระบบโดยสารสาธารณะ 
การส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยาน ปัจจุบันเส้นทางการจราจรในกรุงเทพฯ ได้ติดขัดอย่างมากในช่วงเช้าและเย็นของวันทํางานและ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่แปลกใจท่ีประชาชนจะหันมาสนใจพ้ืนท่ีอาศัยท่ีสะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงทําเลก็มีส่วนในการตัดสินใจ 
ความต้องการของผู้บริโภคสูง ท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีสะดวก รวดเร็ว ในการใช้ชีวิตประจําวัน ซ่ึงแน่นอนว่าทําเลท่ีประชาชนต้องการ
มากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีติดกับขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และเส้นทางขนส่งสาธารณะต่างๆ 
เป็นท่ีมาของการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน ท่ีมีนโยบายให้ช่วยลดมลพิษ มลภาวะ ด้วยการใช้ขนส่งสาธารณะมากย่ิงข้ึน  
การส่งเสริมพฤติกรรมการเดินในเมืองและลดการใช้รถยนต์ สามารถสร้างประโยชน์ได้หลายนัยยะ เช่น การเดินเพ่ือสุขภาพท่ีดี  
เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองและร้านค้าขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมในเมืองไม่ให้ 
ผู้ขับข่ีรถยนต์มีศักด์ิเหนือคนเดินถนน นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในเมืองท่ีส่วนใหญ่มาจากภาคการขนส่ง จะเห็นได้จากการ
ท่ีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีการออกแคมเปญกระตุ้นยอดซ้ือ อาทิ ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน การจดจํานองการให้โปรโมชั่น
ส่วนลดและของแถม เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจการซ้ือของผู้บริโภค ปัจจุบันจะมีโปรโมชั่นให้เห็นมากมาย เช่น โครงการ Friend get 
Friend แนะนําเพ่ือนหรือญาติ ซ้ือบ้าน ซ้ือคอนโด โดยผู้แนะนําจะได้ Gift Voucher คือ เงิน ทอง ต๋ัวเคร่ืองบินท่องเที่ยว (ผู้แนะนํา
ต้องเป็นผู้ท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิบ้านพร้อมท่ีดิน ท่ีดินเปล่า หรืออาคารชุดจาก บริษัทดังกล่าวข้างต้น) หรือเทรนนวัตกรรมท่ีมาพร้อมกับ
คําว่า Sustainable ซ่ึงเป็นตัวเลือกสําหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 ผู้อาศัยท่ีต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มากมายหลังจากการซ้ือ 
ท่ีอยู่อาศัย บริษัทเอกชนหลายแห่งได้นําเทคโนโลยีนวัตกรรม Sustainable มาใช้กับชุมชนเมือง คอนโด หมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงถือว่าเป็น
การตลาดท่ีตอบสนองความต้องการของคนสมัยใหม่เลยทีเดียว ซ่ึงนวัตกรรมนั้นมีแรงขับเคลื่อนอยู่ 2 ทาง คือ จากภายนอกและภายใน 
ภายในองค์กร นวัตกรรมอาจจะถูกขับเคลื่อนจากความคิดผู้บริหารระดับสูงท่ีวิเคราะห์มองอนาคตจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ฝ่ายการตลาด
ท่ีมีความเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของตลาดและภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจ ถ้ามองจากภายนอก การจัดการ
นวัตกรรมจะถูกขับเคล่ือนโดยองค์กรท่ีใช้ความรู้เข้มข้น (Knowledge-Intensive Organizations-KIOs) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใช้ใน 
การสร้างความรู้เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม กลุ่มนี้คือบริษัทท่ีปรึกษา จะมีการลงทุนท่ีเพ่ิมเป็นมูลค่าทางการเงินน้อยแต่จะมีทุน
ปัญญาสูงมาก องค์กรท่ีใช้ความรู้เข้มข้นเหล่านี้เป็นผู้ขับเคล่ือนเรื่องการจัดการนวัตกรรมต่างๆ จะนําความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใน
หน่วยงานของลูกค้า และสร้างสรรค์ให้เกิดการจัดการนวัตกรรมข้ึนอย่างมืออาชีพ (โกวิทย์ พวงงาม, 2558, น. 15) อาทิ หมู่บ้าน
จัดสรรวิลโลส์ฟอร์ด (Willowsford) ในมลรัฐเวอร์จิเนีย มีลูกบ้าน 2,130 หลัง ได้จัดสรรเนื้อท่ีมากถึง 5,000 ไร่ เพ่ือเป็นฟาร์มเกษตร 
และพื้นท่ีสีเขียว แถมยังกันพ้ืนท่ี 700 กว่าไร่ เพ่ือทําสวนผลไม้ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และแพะให้นมอีกด้วย ซ่ึงถ้าเรามองไปยังอนาคต
ข้างหน้าหมู่บ้านท่ีปลูกผัก ผลิตอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยไม่เพียงแต่ลูกบ้านท่ีสามารถบริโภคเองได้ และยังสามารถส่งขายไปยังตลาด 
ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารได้อีกด้วย และกระแสนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทย ในปัจจุบันสามารถ
มองเห็นโครงการท่ีเป็นรูปธรรมนี้ได้จริงตามกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โครงการสวนผักคนเมือง นวัตกรรมท่ีนําไปสู่การพึ่งพา
ตนเอง เป็นชุมชนท่ีพร้อมจะใส่ใจตนเองและผู้อ่ืน เกิดการแบ่งปันซ่ึงกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน เกิดการปลูก
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ผักสวนครัวบนดาดฟ้าคอนโด ทําให้เกิดความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร คอนโดท่ีสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้จากการติดโซลาร์เซลล์ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ มีการตรวจสอบคํานวนค่าพลังงานจากแอพพลิเคชันได้อีกด้วย รวมไปถึง
มีเลนส์จักรยาน การบําบัดนํ้าเสีย และการคัดแยกขยะ มีกิจกรรมให้ลูกบ้าน ทําสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ภายใน
ครัวเรือน  

จากข้างต้นอธิบายได้ถึงองค์ประกอบ 3 มิติของความย่ังยืนคือ 1. มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การเติบโตขององค์กรในมุมมองทาง
เศรษฐกิจท่ีมีในระยะยาว มีกระบวนการวางแผน มีเป้าหมายที่ชัดเจน การเจริญเติบโตจะต้องมาจากกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
รายได้จากการทําธุรกิจต้องคํานึงถึงการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิต ลดปริมาณ 
สามารถพัฒนาสินค้าท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความต้องการของตลาด (market pull) (โกวิทย์ พวงงาม, 2558, น. 13) 2. มิติ
ทางสังคม หมายถึง การพัฒนาพนักงานและสังคมให้เชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยให้สิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการดูแล
และผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม เกิดความซ่ือสัตย์ต่อองค์กร มีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีระบบการจัดการท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สร้างสังคมรอบข้างให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ มีความ 
เอ้ืออาทร หรือการรเคล่ือนไหวของทรัพยากรใหม่ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนผ่าน 
การจัดการปัญหาสังคม (Westley, 2006) 3. มิติทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ลดการปล่อยของเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตท่ีคงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟ้ืนให้กลับคืนสู่
สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดํารงชีพ ไม่สร้างมลพิษท่ีจะกลายมาเป็นต้นทุน
ทางการผลิตระยะต่อไป (Daneshpour, 2016) และชุมชนสามารถมีสุขภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึนไปจากเดิม 
 
บทสรุป  

การพัฒนาชุมชนเมืองและวิวัฒนาการของหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ท่ีชุมชนสามารถร่วมกัน
สร้างการพึ่งพาตนเอง การบริหารการจัดการตนเอง และการมีส่วนร่วมจนเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีจากข้างในชุมชน โดยมีเทคโนโลยีเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์หรือเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน การมีประชาธิปไตยมากขึ้นการในการแสดงความคิดเห็น 
แจ้งร้องเรียน หรือคําแนะนําอ่ืน ย่ิงเมืองมีความโปร่งใส มีการเข้าถึงของข้อมูลได้มากย่ิงข้ึน ก็ย่ิงทําให้เมืองนั้นมองเห็นถึงการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสมัยใหม่ได้อย่างคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย คือ  
ความเอื้ออาทรต่อกัน ความเห็นอกเห็นใจ ให้อภัยซ่ึงกันและกัน สอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน ทําให้เกิดการรับรู้ติดต่อ
ข่าวสารไม่ว่าจะบุคคลต่อบุคคล หรือทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ผู้เขียนขอสังเคราะห์หลักการข้างต้นออกมาเป็นข้อสนับสนุน กล่าวคือ 
ชุมชนเมืองท่ีสามารถพัฒนาไปพร้อมกับทุกมิติอย่างครบถ้วนได้อย่างย่ังยืนในอนาคต 1. ด้านความย่ังยืนควบคู่ไปกับธรรมชาติ และ
ย่ังยืนด้วยการจัดการพ่ึงพาตนเอง ชุมชนเมืองท่ีสะอาด มีการจัดการขยะ บําบัดน้ําเสีย ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เกิดการจัดการดูแล
ท่ีดีจากคนในชุมชนเอง 2. ด้านจิตใจและจริยธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ให้อภัยซ่ึงกันและกัน เคารพ 
การตัดสินใจของทุกฝ่ายเม่ืออยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีของส่วนร่วม จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งในอนาคตได้ 3. ด้าน
เทคโนโลยี รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสากล แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะนําเทคโนโลยีเหล่านั่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไปในทางท่ีดี หรือใช้
เทคโนโลยีในการดูแลบริหารจัดการชุมชนร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย จะเห็นได้ว่าชุมชนเมืองนั่นส่วนมากจะเป็น
ครอบครัวเด่ียว ซ่ึงมาจากหลายถ่ินฐาน ทําให้มีหลายวัฒนธรรมในชุมชน แต่ชุมชนก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ด้วยการมีส่วนร่วม 
การหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน โดยมีเคร่ืองมือท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคลได้ดีในสมัยนี้คือโลกของ
เทคโนโลยีท่ีเราสามารถพูดคุยกันได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีพ้ืนท่ีให้แสดงความคิด แต่ทุกคนก็ยังต้องอยู่ภายใต้การเคารพซ่ึงกัน
และกัน เนื่องจากเราอยู่ชุมชนเดียวกัน และถ้าเรามีความสัมพันธ์ท่ีดียาวนาน เราอาจจะไม่ต้องมีองค์กร หรือภาครัฐเข้ามาช่วยใน 
การดูแลจัดการ หรือสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมด้วยซํ้า ชุมชนแห่งนี้อาจพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต  
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการ เร่ือง แนวทางการพัฒนาชุมชนกับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห ์

ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการวิเคราะห ์
ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ การกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวหรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การกําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแนวคิดประเทศไทย 4.0 เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน ผลจาก 
การวิเคราะห์มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 1) การพัฒนากระบวนการชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีศักยภาพ มีพลังชุมชน ได้แก่ การวิเคราะห์ชุมชน การจัดเวทีชุมชน การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และการสรุปบทเรียนชุมชน  
2) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความม่ังคั่งของชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และ 3) การพัฒนาองค์ความรู้ชุมขน เพ่ือการพัฒนาสู่ชุมชนย่ังยืน ได้แก่ การเก็บรวบรวมและสะสม
องค์ความรู้ชุมชน การถ่ายทอดและสืบทอดคุณค่าของชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ชุมชนสู่
นวัตกรรมชุมชน 
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, ทิศทางการพัฒนาประเทศ, การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

 
ABSTRACT 

The objective of this academic paper on Community Development approach to Driving Forward the 
National Development is to analyze integral national development prospects and reach a community 
development approach conforming to said prospects.  The analysis will be based on long- term national 
development framework or 20- Year Strategic Plan, drafting of the twelfth National Economic and Social 
Development Plan, and implementation of Thailand 4. 0 Scheme and present a conformed approaches on 
community development.  Analysis results yielded community development approaches which include 
1) development of community processes toward community empowerment with activities such as analyzing the 
community, setting up a community forum, developing community innovations and lesson- learned report;  
2)  development of community economy through utilizing local capitals as basis for building prosperity and 
encourage honest livelihood, community enterprise and community tourism; 3)  development of community 
explicit knowledge that results in a learning- based community through activities such as collecting and 
accumulating community explicit knowledge, transferring and passing on community values, developing 
community learning center, and building explicit knowledge towards community innovations. 
Keywords: Community Development; National Development Prospect; Driving Forward the National Development  
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บทนํา 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้กําหนดกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-

2579 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ซ่ึงสอดคล้อง
กับกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังได้นําแนวคิดประเทศไทย 4.0 มาใช้โดยมีเป้าหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนประเทศไทย และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

การพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ท้ังนี้การพัฒนาชุมชน เป็นท้ังศาสตร์และ
ศิลป์ ซ่ึงปาริชาติ วลัยเสถียร (2556) กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนว่าเป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติ (Theory Of Practice) ประกอบไปด้วย
จุดมุ่งหมาย (Purpose) ในการพัฒนาคน มีฐานคติ (Assumption) ท่ีให้ความหวังและความเชื่อม่ัน มีหลักการ (Principle) เป็น
แนวทางในการทํางาน และมีข้อกําหนด (Imperative) เพ่ือควบคุมให้การทํางานดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ดังนั้นในการทํางานพัฒนา
ชุมชนจึงต้องใช้องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการปรับประยุกต์วิธีการทํางานเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันท้ังสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ชุมชน การทําความเข้าใจ
ชุมชน เข้าใจคนและศักยภาพของชุมชนเพ่ือสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนมีความเชื่อพ้ืนฐานในปรัชญา 
การพัฒนาชุมชน ท่ีเชื่อม่ันในตัวมนุษย์ คุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์ว่าสามารถพัฒนาได้หากมีโอกาส มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริม มีกระบวนการและวิธีการท่ีเอ้ืออํานวยให้ชุมชนมีความเชื่อม่ัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ท้ังนี้ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะมีกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน คือการเรียนรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ท้ังด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมืองรวมท้ังความรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนอย่างย่ังยืน  

ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ีกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน การพัฒนา
ชุมชนจึงต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือให้ชุมชนมีการเรียนรู้ การปรับตัว มีความพร้อม มีศักยภาพ มีพลัง ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างย่ังยืนและสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้ 

แนวทางการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ
และเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นโลกท่ีไร้
พรมแดน มีการเคล่ือนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการต่างๆ ซ่ึงการพัฒนาของสังคมไทยท่ีผ่านมามี
การรับแนวคิดและวิธีการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ความทันสมัย โดยขาดการพัฒนาชุมชนและ ภาคเศรษฐกิจหลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 
ส่งผลให้การพัฒนาไม่ย่ังยืน ขาดความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเทศไทยจึงมี
การปรับตัวและปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย โดยมีการกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ซ่ึงทุกภาคส่วนจะต้องตระหนัก เรียนรู้เพ่ือการปรับตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาประเทศบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 

 1) การกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ความม่ันคง 2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 5) การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 กําหนดวิสัยทัศน์ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ประกอบด้วย 
10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

3) แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดท่ีนํามาใช้เพ่ือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเชื่อว่าเม่ือภายในเข้มแข็งแล้วจะสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะนําพาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนได้ เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) มีความสุข 
(Happy) และสมานฉันท์ (Harmony) ซ่ึงให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายในมีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก คือ 1) การ
ยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในสังคม 2) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur Driven Proposition) และ 3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition) 
ซ่ึงท้ัง 3 กลไกนี้จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน (สุวิทย์ เมษินทรีย์) 
 

 
  

จากทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 และการนําแนวคิดประเทศไทย 4.0 มาใช้ โดยกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความม่ันคงทางสังคม มีความอยู่ดีกินดี และความ
ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศดังกล่าว ชุมชนจะต้องมีการเรียนรู้ และ 
การปรับตัวในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดีชุมชนควรได้มีการตระหนักว่าทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็นท้ังโอกาสของชุมชนท่ีจะ
เอ้ือให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง ขณะเดียวกันชุมชนจะต้องเตรียมตัวเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนสามารถขับเคลื่อนชุมชนไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงทิศทางการพัฒนาประเทศดังกล่าวมี
ปัจจัยท่ีเอ้ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาสูชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ได้แก่  

1) การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง มีภูมิคุ้มกัน มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน ซ่ึงเป็น 
การวางรากฐานการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืนท้ังในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จึงเป็นการให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากและการพัฒนาท่ีสมดุล  
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2) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนา ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการพัฒนาและเป็นองค์รวม โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพคน มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม การใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย โดยการพัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างพลังชุมชน การพัฒนาคน  
ภูมิปัญญา องค์ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนตนเอง มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกชุมชน การประสานความรว่มมือจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  

4) การยกระดับนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง Smart 
Enterprise เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน การพัฒนาและต่อยอดการผลิตและ 
การบริการ ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสสําหรับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาได้ชุมชนจึงต้องมีการปรับตัว และเตรียมความพร้อม
ชุมชนเพ่ือเป็นพลังสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา ดังนี้  

1) การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยพลังชุมชน ได้แก่ คน ภูมิปัญญา องค์ความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน มีการค้นหาผู้รู้ ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาชุมชน นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์
เพ่ือให้ชุมชนสามารถนําองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้  

2) การพัฒนานวัตกรรมชุมชน โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณค่าและคุณภาพ ท้ังการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมของชุมชนท่ีเน้นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสร้างนวัตกรรมท่ีมีคุณค่าของชุมชน  

3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท่ีมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา และมุ่งสร้างพลังขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การสร้างผู้ประกอบการชุมชนเพ่ือต่อยอดการผลิต
และการบริการของชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชน มีการพัฒนาความรู้เร่ืองการตลาด การจําหน่าย 
การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน เป็นต้น 
 
การพัฒนาชุมชน 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันทําให้การพัฒนาชุมชนเข้ามีบทบาทเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากการพัฒนาชุมชนต้ังอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อม่ันในตัวคน เชื่อม่ันและศรัทธาในคุณค่าของคนและศักยภาพของคนว่า
สามารถเรียนรู้ได้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ และพัฒนาความสามารถและทักษะให้สูงข้ึนได้ นอกจากนี้ยังต้ังอยู่บน
รากฐานแห่งความศรัทธาในตัวคนว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสําคัญท่ีสุด คนทุกคนสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนได้ถ้ามี
โอกาส โดยมีกลยุทธ์ในการทํางานท่ีมีกระบวนการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทาง เป็นมรรควิธีเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ก้าวไปสู่ผลท่ีต้องการ (Mean to an end) มีวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนยังเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน ดังนั้นในสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน การพัฒนาชุมชนจึงเป็น 
กลยุทธ์สําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน โดยการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง มีความผูกพันความสามัคคีในชุมชนเพ่ือความม่ันคงของชุมชน การสร้าง
ความม่ังคั่งให้ชุมชนโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาจากทุนชุมชนท่ีมีอยู่ในชุมชน และการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพ่ือ
สร้างความสมดุลในทุกๆ ด้านเพื่อมุ่งให้ชุมชนมีการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนโดยมีแนวคิดท่ีสําคัญในการพัฒนา ได้แก่ 1) การสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน 2) การพัฒนาทุนชุมชน และ 3) การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยพลังของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเองอันจะนําไปสู่การพ่ึงตนเองของชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและม่ันคง โดยอุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยา
พงษ์ (2540) ได้นําเสนอลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง คือ 1) ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้น สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ
ท่ีจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมท้ังมีอุดมการณ์ ค่านิยมร่วมกัน ทําให้สมาชิกชุมชนรู้สึกตัวว่าเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน  
มีความผูกพันกับชุมชน 2) ชุมชนมีศักยภาพท่ีพ่ึงตนเองได้ในระดับสูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากรเพ่ือการยังชีพพ้ืนฐาน มีการจัดการ 
การเลือกสรร และมีการตัดสินใจหากชุมชนต้องพ่ึงพาภายนอก 3) ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยอํานาจ ความรู้ และองค์กรชุมชน เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 4) ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการสร้างภูมิปัญญาของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง 

การพัฒนาทุนชุมชน เป็นคุณค่าของชุมชนไม่ว่าจะเป็น คน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นทุน
ชุมชนท่ีควรส่งเสริมและพัฒนาให้เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2559) ได้จําแนกทุนชุมชนเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติและทุนการเงิน 1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ความชํานาญ
ด้านต่างๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ได้แก่ ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านภูมิปัญญา เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นํา
ชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ กลุ่มองค์กรต่างๆ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  
เด็กกําพร้า เป็นต้น รวมถึงผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจท้ังยากจน และร่ํารวย 2) ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่
ประชาชนใช้เพ่ือการดํารงชีพ รวมท้ังความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธา และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน 3) ทุนกายภาพ (Physical 
Capital) หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์ได้สร้างข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการดําเนินชีวิต หรือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตท่ีสนับสนุน 
การดํารงชีพของประชาชน ได้แก่การคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม โบราณวัตถุ
โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น 4) ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ  
ท่ีเป็นตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ําธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน น้ําภูเขา 
ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน น้ําพุ พืชพันธ์ุธัญญาหาร เป็นต้น และ 5) ทุนการเงิน คือ กองทุน เงินทุนท่ีเกิดข้ึนจากการออม 
การสะสมทรัพย์ รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ 
และทุนการเงินท่ีมีอยู่ในชุมชนจึงเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างชุมชนสู่ชุมชนท่ีม่ังคั่ง 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการพัฒนาชุมชนยังคงตระหนักถึงความสําคัญของคน เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ คุณคา่ของความเป็นมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ โดยการเชื่อมโยงบูรณาการการพัฒนา
เข้าด้วยกันอย่างสมดุลเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย พระธรรมปิฎก (2556) กล่าวว่า การพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นระบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ 4 ประการ ท่ีมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมีระบบการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง ได้แก่ 1) มนุษย์ เป็นทุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นกําลังเกื้อหนุนสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 2) สังคม เป็นเคร่ืองมือ เป็นสื่อให้กระบวนการดําเนินไปได้ เช่น ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ซ่ึงระบบเหล่านี้ต้องประสาน กลมกลืน สอดคล้องกันเพ่ือมุ่งสู่
ผลสําเร็จ 3) ธรรมชาติ คือการมองชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มีความกลมกลืน เกื้อกูล ไม่ทําลายและเบียดเบียนธรรมชาติ  
4) เทคโนโลยี คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกื้อกูล ไม่ทําลายธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีท่ีนําของเสียมา
ผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงเป็นท้ังวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบนัเป็นอย่างย่ิง 
 
แนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ีกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืน โดยมีแนว
ทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมุ่งหวังให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน มีความเข้มแข็งท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
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สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างสมดุลและนําไปสู่ประโยชน์สุขอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน แนวทางดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเกิด
การพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนา
ชุมชนจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพและเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมี
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพ มีพลังในการสร้างชุมชนที่ม่ันคง  
เป็นปึกแผ่น การพัฒนาทุนชุมชนซ่ึงเป็นคุณค่าของชุมชนมีการเชื่อมโยงทุนชุมชนกับระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือสร้างความม่ังคั่ง 
แก่ชุมชน และการพัฒนาท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการบูรณาการกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างสมดุลเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท่ีย่ังยืน 

จากทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน เพ่ือมุ่งให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ การปรับตัว มีการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและพลังชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งและม่ันคง มีการพัฒนาทุนชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ม่ังคั่ง 
และการพัฒนาชุมชนที่มีความสมดุลในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังนั้นเพ่ือให้ สามารถขับเคลื่อนชุมชนและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายได้ มีแนวทางการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

1. การพัฒนากระบวนการชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการเรียนรู้ มีศักยภาพ มีความพร้อม สามารถปรับตัวกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีความเป็นปึกแผ่นและความม่ันคงของชุมชน โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ได้แก่  

 1.1 การวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือให้รู้ข้อมูลของชุมชนในทุกด้าน รู้ศักยภาพชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ความรู้
ชุมชน ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ได้ตรงกับสถานการณ์ของชุมชนและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  

 1.2 การจัดเวทีชุมชน เพ่ีอส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ด้วยเวทีสาธารณะเพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  

 1.3 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือการต่อยอดและการพัฒนากิจกรรมของชุมชน เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนท่ี
เหมาะสมกับชุมชน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมชุมชนเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน 
บนพ้ืนฐานของทุนชุมชน โดยเน้นการใช้ประโยชน์เพ่ือชุมชน  

 1.4 การสรุปบทเรียนชุมชน เพ่ือทบทวนและประเมินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน บทบาทของชุมชน ตลอดจน 
การปรับแนวทางและบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้การสรุปบทเรียนร่วมกันของชุมชนยังเป็น
การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนอีกด้วย  

 การพัฒนากระบวนการชุมชน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนมี
ความเชื่อม่ัน มีการพัฒนาศักยภาพและ พลังชุมชนท้ังพลังความคิด พลังปัญญาเพื่อการขับเคลื่อนชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากภายในเพ่ือมุ่งยกระดับสู่นวัตกรรมและการสร้างความม่ันคงแก่ชุมชนต่อไป 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือมุ่งให้ชุมชนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานของทุนชุมชน ให้คนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ให้เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบท่ีเชื่อมโยงกัน เกื้อกูลกัน มีการต่อยอดความรู้ มีการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างความม่ังคั่งของชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  

 2.1 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ซ่ึง ประเวศ วะสี (2522) ได้กล่าวว่า สัมมาชีพชุมชนเป็นการประกอบอาชีพท่ี 
ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพเป็นท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและศีลธรรมไปพร้อมกัน สัมมาชีพจะทําให้เกิดชุมชนท่ีอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสัมมาชีพชุมชน
เกิดจากรูปธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การถ่ายทอดและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง มีการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสัมมาชีพชุมชน 
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 2.2 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบอาชีพขนาดเล็กเพ่ือการจัดการทุนของชุมชน ในชุมชน 
โดยชุมชน เพ่ือชุมชนโดยการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นการรวมกลุ่มกันทํางาน การเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการธุรกจิของชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน บริการของชุมชน การพัฒนาและการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาด วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบท่ีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เน้นระบบเศรษฐกิจท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นรากฐานของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังนี้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
จะต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชน โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้วย 
การส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมสินค้าแนววัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง โดยแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนคือ การขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ของชุมชน การพัฒนากระบวนการคิดของชุมชน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจชุมชนต่อไป  

 2.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน เน้น
กระบวนการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม โดยอิงแอบกับทุนชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน อัตลักษณ์
ชุมชน และพิพิธภัณฑ์ชุมชน เน้นการให้บริการท่ีเป็นวิถีชีวิตชุมชน มีโฮมสเตย์ชุมชน มีครัวชุมชน มีตลาดนัดชุมชนที่เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการวางระเบียบชุมชน และการท่องเท่ียวชุมชนจะต้องมีการประสานและบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนท่ีได้มาตรฐาน มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาการบริการของชุมชน เป็นต้น  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จะทําให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างต่อเนื่องพร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชน เน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ และการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างสรรค์การท่องเที่ยวชุมชน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นการพัฒนาเพ่ือมุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความม่ังคั่งแก่ชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทุนชุมชน ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน เป็นการจัดการทุนในชุมชน 
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน 

3. การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้ชุมชนเพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนาสู่ชุมชน
ย่ังยืน ซ่ึงความรู้ของชุมชนมีอยู่หลากหลายมากมาย เป็นความรู้ในตัวคนในชุมชน เป็นความรู้ท่ีมาจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ของชุมชน ผ่านการสืบทอดและการสะสมองค์ความรู้ องค์ความรู้ชุมชนจึงเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าย่ิงของชุมชน เป็นข้อมูลชุมชน 
เป็นภูมิปัญญาของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ชุมชนสามารถดําเนินโดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 

 3.1 การเก็บรวบรวมและสะสมองค์ความรู้ชุมชนซ่ึงเป็นคุณค่าของชุมชน เพ่ือการใช้ประโยชน์ซ่ึงในชุมชนมีองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าอยู่มากมาย จึงต้องมีการบริหารจัดการความรู้ชุมชนเพ่ือให้องค์ความรู้ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด  

 3.2 การถ่ายทอดและการสืบทอดคุณค่าของชุมชน รวมท้ังภูมิปัญญาของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างจิตสํานึก
ให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของชุมชน  

 3.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  

 3.4 การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ชุมชน เพ่ือให้องค์ความรู้เป็นทุนชุมชนและเป็นรากฐานในการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชนต่อไป 

 การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความพร้อม มีศักยภาพเพ่ือการ ต่อยอดใน 
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ มีการบูรณาการ การเชื่อมโยงความรู้เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 
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จากทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ีกําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน โดยใช้

การพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งให้เกิดกระบวนการพัฒนาตามทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ โดยการพัฒนา
กระบวนการชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและม่ันคง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือมุ่งสร้างความม่ังคั่งให้ชุมชนบน
พ้ืนฐานของทุนชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนเพ่ือใช้องค์ความรู้ขับเคล่ือนชุมชนสู่ความย่ังยืน อย่างไรก็ตามมีชุมชนหลายๆ 
ชุมชนท่ีมีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชนและทุนชุมชน สามารถ
ขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ชุมชนท่ีมีศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน อีกท้ังยังมีความพร้อมรับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาชุมชน ควนรู จังหวัดสงขลา กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และกรณีศึกษาชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี 

ชุมชนควนรู จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบการเมือง การกระจายอํานาจและการจัดการ
เลือกต้ัง ซ่ึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกข้ึนในชุมชน ชุมชนควนรูจึงใช้ศักยภาพและพลังภายในชุมชนมาแก้ปัญหาชุมชน  
ใช้ทุนชุมชนท่ีมี ได้แก่ ผู้นําชุมชน ครู ชาวบ้านท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ รักถ่ินฐานบ้านเกิด รวมท้ังผู้อาวุโสในชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน์ ใจกว้าง 
และมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิด พูดคุย ปรึกษาหารือ และเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชุมขน นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นพลังความร่วมมือกันของคนในชุมชน เกิดความสมานฉันท์ข้ึนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางท่ีต้องการได้ โดยชุมชนควนรูมีกระบวนการในการพัฒนา ได้แก่ 

1. การพัฒนากระบวนการชุมชน โดยชุมชนควนรูมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชน ทําให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  
การสะสมองค์ความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเกิดการค้นพบตัวเอง เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน รากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ทรัพยากรตลอดจนทุนชุมชนต่างๆ ท่ีเป็นของดีของชุมชน มีการวิเคราะห์และกําหนดทิศทาง เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน มีเวที
ชุมชนซ่ึงเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยการปรึกษาหารือ การสรุปงาน การถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนของชุมชน นอกจากนี้
ชุมชนควนรูยังมีกระบวนการบูรณาการของชุมชน โดยการสานพลังผู้นําชุมชน ผู้อาวุโสของชุมชน ทําให้เกิดพลังในการมีส่วนร่วม  
เกิดความร่วมมือ เกิดเป็นพลังของชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีการบูรณาการระหว่างชุมชน ท้องท่ี ท้องถ่ินและองค์กรชุมชน ทําให้เกิดเครือข่าย
ท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนชุมชน ซ่ึงกระบวนการชุมชนของชุมชนควนรูนอกจากสามารถแก้ปัญหาของชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย อีกท้ังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนควนรูมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนจากทุนชุมชน เพ่ือมุ่งให้เกิดสัมมาชีพ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาอาชีพและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มน้ําพริกสมุนไพร กลุ่มเลี้ยงโคขุน  
กลุ่มขนมไทย โรงผลิตขนมจีนชุมชน โรงสีข้าวชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ สวนสมรม เป็นต้น ซ่ึงเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้แก่คนในชุมชน อันจะนําไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

3. การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน ชุมชนควนรูมีระบบการจัดการความรู้ชุมชน เพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู้ของชุมชน โดยมี
การรวบรวมความรู้ชุมชนไว้รวม 9 ระบบ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการตําบล ระบบการเรียนรู้สู่ความย่ังยืน ระบบการเรียนรู ้
ความม่ันคงทางอาหารและสัมมาชีพ ระบบการบริหารจัดการทุน ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชน ระบบเด็ก เยาวชนและ
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สตรี ระบบการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาและยกระดับพ้ืนท่ีของการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาพลเมือง ซ่ึงท้ัง 9 ระบบครอบคลุม 
วิถีชีวิตของคนควนรู จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ อีกท้ังยังสามารถ 
นําความรู้ไปต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาของชุมชนควนรู สามารถจัดการแก้ปัญหาของชุมชนได้ด้วยศักยภาพของชุมชน ท้ังนี้ชุมชน 
ยังมีกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ และการวิเคราะห์ชุมชน จนเกิดเป็นพลังความคิด  
พลังปัญญาของชุมชน มีการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทํางานพัฒนาชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของ
ชุมชน ตลอดจนรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนได้ตลอดเวลา จึงเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ีนําไปสู่ 
ความย่ังยืนของชุมชนได้  

ชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งสร้างรายได้ 
สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มุ่งทําการเกษตรเชิงเด่ียว คือการปลูกยางพารา เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ยางพาราราคาตกตํ่า จึงส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน เกิดปัญหาภาวะหนี้สิน แต่ชุมชน ไม้เรียงก็สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพลิก
ฟ้ืนชุมชนได้ โดยมีปัจจัยสําคัญคือ แกนนําและผู้นําชุมชน คือ นายประยงค์ รณรงค์ ซ่ึงเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความต้ังใจจริง
ในการทํางานเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีแกนนําจากหมู่บ้านต่างๆ และกลุ่มกิจกรรม เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนไม้เรียงให้เป็น
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง โดยใช้ทุนชุมชนท่ีมีอยู่มากมายในชุมชน ชุมชนไม้เรียงมีกระบวนการในการพัฒนา ได้แก่ 

1. การพัฒนากระบวนการชุมชน ชุมชนไม้เรียงมีกระบวนการชุมชน โดยการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ศึกษาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน นํามารวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดแนวทาง ทิศทางและ
เป้าหมายของชุมชนจัดทําเป็นแผนแม่บทชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  
มีกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ดังนั้นกระบวนการชุมชนของชุมชนไม้เรียงจึง
นําไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง สามารถกําหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน นําไปสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยชุมชนไม้เรียงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีการประเมินตนเอง มีความ
พอประมาณ รู้จักตนเอง เน้นความมีเหตุผลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ มีการวางแผนการทํางาน และการกําหนดเป้าหมาย
การพัฒนา มีการผลิตสินค้าท่ีจําเป็นเพ่ือใช้เองในชุมชนทําให้เกิดเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน มีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคที่เหลือ 
ก็แบ่งปันและจําหน่ายซ่ึงสามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ครัวเรือน มีการจัดทํารายรับรายจ่ายของครัวเรือนทําให้รู้ข้อมูลตนเอง 
รู้จักตนเองและสามารถวางแผนชีวิตตนเองได้ นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ซ่ึงเศรษฐกิจชุมชนของ
ชุมชนไม้เรียงมุ่งส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนท่ีอยู่เย็นเป็นสุขและชุมชนเข้มแข็งต่อไป 

3. การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน ชุมชนไม้เรียงมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ชุมชน ซ่ึงจาก
การรวบรวมความรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่าชุมชนมีองค์ความรู้มากกว่า 50 เร่ือง จึงเป็นคุณค่าและความภาคภูมิใจของ
ชุมชน ส่งผลให้องค์ความรู้ของชุมชนมีการรวบรวม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนซ่ึงจะนําไปสู่การเรียนรู้ของชุมชนได้ 
อย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดความรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต่อไป 

กระบวนการพัฒนาของชุมชนไม้เรียง เป็นชุมชนท่ีมีกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนโดยการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนเพ่ือกําหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ่ืนๆ อีกด้วย ทําให้ชุมชนไม้เรียงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน ส่งผลให้ชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและ
เป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ 

ชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
ละเลยเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้คนในชุมชน ประสบปัญหาหลักคือ มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ครัวเรือนประสบปัญหาหนี้สิน ชุมชน
หนองสาหร่ายจึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยมีแกนนําของชุมชนและคนในชุมชนร่วมกันสํารวจข้อมูลชุมชนและ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาชุมชน เร่ิมจากการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้านการพัฒนาโดยการเร่ิมต้นไปศึกษาดูงานท่ี ชุมชนเขา
คราม จังหวัดกระบี่ และชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให้มองเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ชุมชนหนอง
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สาหร่ายจึงได้มีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพ่ือให้ชุมชนหลุดพ้นจากปัญหาและสามารถดํารงชีวิต อยู่ได้อย่าง
ม่ันคง และย่ังยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมุ่งการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง มีความม่ันคง มีความ
พอเพียง เพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งและสร้างความสุขท่ีย่ังยืนแก่ชุมชน โดยชุมชนหนองสาหร่ายมีกระบวนการในการพัฒนาชุมชน 
ได้แก่ 

1. การพัฒนากระบวนการชุมชน ชุมชนหนองสาหร่ายมีกระบวนการจัดทํา แผนแม่บทชุมชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสํารวจข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลและการกําหนดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเป็น
ประจําทุกเดือนหมุนเวียนกันไป ทําให้ได้รับรู้สถานการณ์ของชุมชน ปัญหาและความต้องการของชุมชน มีเวทีชุมชนเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนบทเรียนและร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการทําปฏิทินชุมชนเพ่ือกําหนดกิจกรรมของ
ชมุชนท่ีเกิดจากการบูรณาการกิจกรรมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน กระบวนการชุมชนหนองสาหร่ายนอกจากจะส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอีกด้วย 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนหนองสาหร่ายเป็นชุมชนเกษตรกรรม อาชีพหลักคือการทํานา จึงมีการรวมกลุ่มกัน
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือมุ่งลดรายจ่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราสาหร่ายทอง น้ําด่ืมตรา
สาหร่ายทอง พริกแกงตราสาหร่ายทอง น้ํายาเอนกประสงค์ โรงสีข้าวชุมชน ข้าวอินทรีย์ สมุนไพรสบู่ดํา การแปรรูปจากข้าวและกล้วย 
เป็นต้น มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรท่ีนําเสนอวิถีชีวิตชุมชนและวิถีชีวิตชาวนา นอกจากนี้ ยังมี
สถาบันการเงินชุมชนที่รวบรวมกองทุนต่างๆในชุมชนมาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเศรษฐกิจชุมชน มุ่งแก้ปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือน โดยใช้ความดีในการเข้าถึงแหล่งทุน มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายด้านอาชีพในชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ 
ท้ังนี้สถาบันการเงินชุมชนจึงเป็นพ้ืนท่ีในการเรียนรู้และพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน ชุมชนหนองสาหร่ายเป็นชุมชนท่ีมุ่งสร้างค่านิยมท่ีดีในการดํารงชีวิต สร้างชุมชนคุณธรรม
โดยใช้คุณธรรมเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคนในชุมชน มุ่งสร้างคนดีและทุนความดีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการนําดอกผลจาก
สถาบันการเงินชุมชนมาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นทุนชุมชน เป็นทรัพย์สินชุมชน เป็นองค์
ความรู้ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนและสร้างความสุขท่ีย่ังยืนแก่ชุมชน ชุมชนหนองสาหร่ายมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่ีสําคัญเพ่ือ 
การพัฒนาคน ผู้นํา กลุ่มและเครือข่ายชุมชนเพ่ือให้มีความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชน เช่น 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารความดี เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชุมชน เช่น ประเพณีรําเหย่ยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีรําไทย กลองยาว เพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

กระบวนการพัฒนาของชุมชนหนองสาหร่าย เป็นการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการพัฒนาชุมชน มีการ
ขับเคล่ือนชุมชนด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน จนเกิดเป็นความรู้และประสบการณ์ของชุมชน  
เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน อีกท้ังยังมีกระบวนการต่อยอดและ
พัฒนานวัตกรรมของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน กระบวนการชุมชนเหล่านี้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจนทําให้ชุมชนหนองสาหร่าย 
เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 

จากกรณีศึกษาของชุมชนควนรู ชุมชนไม้เรียง และชุมชนหนองสาหร่าย ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีกระบวนการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญ
กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนฐานของทุนชุมชน เป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้
และมีกระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน ท้ังนี้ ชุมชนควนรูเป็นชุมชนท่ีมี 
การจัดการตนเอง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียกว่า “สภาพลเมือง” ซ่ึงเป็นเวทีระดมความคิดและร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนมีการสรุปบทเรียนร่วมกันเพ่ือให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนไม้เรียงมีการบริหารจัดการชุมชน เรียกว่า “สภาผู้นําชุมชนไม้เรียง” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทํางานจากผู้รู้และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ชุมชน
หนองสาหร่ายเป็นชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการตนเองท่ีม่ันคง มีสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและการสร้างชุมชนคุณธรรมท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนเพ่ือสร้างความสุข ท่ีย่ังยืนแก่ชุมชน จากกรณีศึกษาของชุมชน 
ควนรู ชุมชนไม้เรียง และชุมชนหนองสาหร่าย จะเห็นรูปธรรมของงานพัฒนาชุมชนท่ีชัดเจน เป็นชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการตนเอง 
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มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยศักยภาพของชุมชนตนเอง จึงเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 
บทส่งท้าย  

การพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บทบาทสําคัญคือชุมชน โดยชุมชนเป็นท้ังเป้าหมาย (As Ultimate 
Goal) และเป็นกลไกของการพัฒนา (As a Mean) เพ่ือมุ่งเสริมสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ท้ังนี้การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศยังคงให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาทุนชุมชน อันจะนําไปสู่ประโยชน์สุขของชุมชนอย่างย่ังยืน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน ด้วยแนวทาง 1) การพัฒนากระบวนการชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพในการปรับตัวกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของชุมชน 2) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเชื่อมโยง เกื้อกูล
กับทุนชุมชน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมุ่งสร้างรายได้ชุมชนและความม่ังคั่งของชุมชน 3) การพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน 
ซ่ึงเป็นคุณค่าของชุมชน (Community Values) เพ่ือมุ่งส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

การพัฒนาชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของชุมชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันใน
พลังอํานาจของชุมชนและศักยภาพของชุมชน ให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้และเป็นชุมชนท่ีมีความม่ันคง การพัฒนานวัตกรรมของชุมชนบนฐานของทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน ให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดี มีความม่ังคั่ง และการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความพร้อม  
มีศักยภาพและมีพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ดังนั้นหากชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยแนวทางดังกล่าวไม่ว่า
ชุมชนจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การพัฒนา หรือสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
ชุมชนก็จะสามารถเรียนรู้ปรับตัว รับมือกับสถานการณ์ได้ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้อย่างย่ังยืน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังนี้ มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไก และกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทุนชุมชน
ท่ีนํามาใช้ในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็นและข้อมูลจากเอกสารประกอบกันกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาได้
พลิกฟ้ืนข้ึนมาใหม่อีกครั้ง ด้วยกลไกและกระบวนการของการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชน 
โดยมีกระบวนการทํางานร่วมกันท่ีเรียกว่า การทําประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงมีกระบวนการเร่ิมจาก ระยะท่ี 1 เข้าใจกับปัญหา ระยะท่ี 2 เข้าถึงชุมชน 
และระยะท่ี 3 ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาในการจัดการตนเองที่เกิดข้ึนภายในชมุชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา กลไกท่ีเข้ามา
มีบทบาทและสนับสนุนท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) คณะผู้บริหารชุมชน 2) กลุ่มชาวบ้าน คือ ผู้ผลิต และผู้ซ้ือ และ 3) ทุนชุมชน 

ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวานั้น มีทุนชุมชนถือเป็นฐานสําคัญท่ีนําไปสู่การจัดการชุมชน คือ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และทุนทางสังคม ด้วยความเข้าใจในชุมชนตนเอง จึงได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนทําให้เกิดการจัดการ
ชุมชนโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และนํามาสู่บูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมีความสมดุลท้ังด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
คําสําคัญ: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การทําประชาคมหมู่บ้าน, ทุนชุมชน 
 

ABSTRACT 
  This research purposed to study the mechanism, process and Community capital of Amphawa Floating Market in 
apply the philosophy of sufficiency economy: a case study at Amphawa Floating Market, Samutsongkhram Province. This is a 
qualitative research. The tool for study was compiling opinion data, information for document and combining in-depth 
interview. Regarding the study, Amphawan Floating Market has been recovered by the mechanism and process in apply the 
philosophy of sufficiency economy for community management.  The process for cooperation calls village community.  
It began as follows: stage 1) Understanding with problem 2) Approaching in community 3) Understanding with problem to 
expand the project to community development in Amphawan Floating Market. The strategy having the role and major 
supports included  (1Government Leader  (2Members of the community; Producer, Sale, and Community capital and  
3) Community capital. 
 Amphawa Floating Market has the community’s capitals as the foundation to manage every aspect of the community 
such as cultural capital, wisdom capital, and Social capital. With the self-understanding of the community, we can see that its 
proficiency and participatory learning that led to apply the philosophy of sufficiency economy for community management and 
to the integrity, resulting in benefits to the community balance in economy, society, culture and environment. 
Keywords: The philosophy of sufficiency economy, Village community, Community capital 
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บทนํา  
การพัฒนาประเทศตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 พ.ศ.2504-2509 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ข้ึน มีฐาน 
การผลิตและบริการท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และมีความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาค ีรวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึน และการบริการทางสังคมทุกด้านมีความครอบคลุมท่ัวถึง แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึนจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะท่ี
ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดําเนินการได้น้อย ทําให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และภาพการบริกาในประเทศ
ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข 
สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ําสูงก่อให้เกิดความแตกแยก ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ.2560-2564 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคล่ือน 
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 4) หลักการท่ีสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนทางสายกลาง 
ความไม่ประมาท พ่ึงตนเอง โดยคํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้เท่าทัน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงต่อมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้รับ 
ความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, น. 54)  

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ทําการปรับปรุงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2540–2544 โดยการหันมาให้ความสําคัญกับคน และมองว่าคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ต่อมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 พ.ศ.2545–2549 ได้ยึดแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางใน 
การพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาชน และต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550–2554 ได้น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการจัดทําแผน เพ่ือสร้างให้สังคมทุกระดับชั้นเกิดความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนําไปเป็นพ้ืนฐาน โดยแนวทางในการดําเนินชีวิตตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุล
ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ, 2548, น. 41) ในปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงานชุมชนและองค์การต่างๆ ให้สามารถดําเนินงานอยู่ได้ท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินได้
อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือ 
ก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554, น. 6-7) 

ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆ ต้ังอยู่ริมน้ํา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาสืบทอดกันมาช้านาน อยู่ในลุ่มนํ้า 
แม่กลองอยู่บริเวณก่ึงกลางค่อนมาทางใต้ของ จังหวัดสมุทรสงคราม มีแม่น้ําแม่กลองไหลผ่านทิศตะวันตกในแนวเหนือใต้ โดยมี 
คลองอัมพวาเป็นจุดท่ีแยกจากแม่น้ําแม่กลองไหลผ่านกลางชุมชน นอกจากนี้ยังมีคลองท่ีแยกมาจากแม่น้ําแม่กลองและเชื่อมกับ 
คลองอัมพวาอีกหลายสาย ทําให้มีความสะดวกสบายในการคมนาคมทางนํ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสัญจรทางเรือ ปัจจุบันวิถีชีวิตของ
ชุมชนอัมพวาในอดีต ยังปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้จนปัจจุบัน แม้จะลบเลือนไปบ้างตามกาลเวลาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังพยายาม
รักษาให้คงสภาพเหมือนเดิมให้ได้มากท่ีสุด ภาพบ้านเรือนไม้ท่ีขนานไปตามริมสองฝั่งคลอง ควบคู่ไปกับการค้าขาย และการใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย พร้อมๆ ไปกับการรักษาวัฒนธรรม รวมถึงศิลปะต่างๆ ในชุมชนยังปรากฏให้เห็นเด่นชัด สิ่งเหล่านี้ล้วนดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาเยือนอัมพวาอยู่เป็นนิจ ชุ 
  ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาเป็นตัวเลือกต้นๆสําหรับคนท่ีอยากไปเที่ยวตลาดนํ้าท่ีเป็นการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค 
นักท่องเที่ยวท่ีโหยหาอดีต ความโด่งดังของอัมพวาไม่ได้หยุดมีอยู่แค่ในเมืองไทย แต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เร่ิมท่ีรู้จักอัมพวาในฐานะของ
ชุมชนท่ีมีการรักษารูปแบบการดําเนินชีวิตแบบไทยโบราณ อีกท้ังเนื่องจากในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นท่ีนิยม 
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อย่างมากในเกือบคนทุกกลุ่ม ชุมชนตลาดนํ้าอัมพวาก็เช่นกัน แต่เดิมเป็นชุมชนท่ีชาวบ้านมีความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบ
ชาวชนบททั่วไปแต่เม่ือตลาดนํ้าอัมพวาได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นทําให้คนในชุมชนตลาด
นํ้ายามเย็นอัมพวามีรายได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงชาวบ้านในชุมชนได้มีการประกอบธุรกิจต่างๆมากมาย ชาวบ้านในชุมชนต่างแข่งขันกันประกอบ
ธุรกิจทําให้ค่านิยมในการดํารงชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ในปีพ.ศ.2550 ชุมชนริมคลองอัมพวาของตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ได้รับ
รางวัลชมเชย (Honorable Mention) จากการประกวดรางวัลเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่ง
องค์การยูเนสโก (UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation) ซ่ึง เป็นเค ร่ืองรับประกัน
ความสําเร็จแห่งการพัฒนาท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคครัวเรือนได้เป็นอย่างดีในร่วมกันอนุรักษ์อาคาร
บ้านเรือน และภูมิปัญญาซ่ึงสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นชุมชนริมน้ําได้อย่างดี  

จากที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-
2564 ท่ีน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ผนวกกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้ามามีบทบาทกับชุมชน
ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยพบว่า การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา
ยามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความน่าสนใจท่ีจะทําการศึกษากลไก และกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา นอกจากนี้ยังทําการศึกษาเร่ือง การใช้ทุนชุมชนในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลอดจนนําไปสู่การสร้างคนต้นแบบของการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1. การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการและนักวิจัยทําการศึกษาไว้หลากหลาย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548), กรมการปกครอง (2542) และ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550) ซ่ึงผู้วิจัยได้
สังเคราะห์และนํามาเป็นฐานแนวคิดในการทําวิจัยว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู่การพ่ึงตนเองโดย
อาศัยความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีบนหลักความรู้และหลักคุณธรรมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงประเด็นท่ีผู้วิจัยศึกษา คือ ห่วงท่ี 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความประหยัด ห่วงท่ี 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ รู้ว่า
อะไรคือ สิ่งท่ีจําเป็นหรือไม่จําเป็นสําหรับชีวิต ห่วงท่ี 3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ 
โดยพิจารณาเร่ืองการออมเงิน เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ในอาชีพของตนเอง และการใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต และเงื่อนไข
คุณธรรม คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน และความเพียร  

2. การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการตนเอง มีนักวิชาการได้อธิบายไว้ท่ีมีความหมายสอดคล้องกัน คือ โกวิทย์ พวงงาม 
(2553), วิรัช วัรัชนิภาวรรณ (2550) และสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (2554) ซ่ึงผู้วิจัยได้สังเคราะห์และ
นํามาเป็นฐานในการศึกษากลไก และกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชนโดยนํามา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินงานท่ีได้มีการวางแผนหรือกําหนด
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ เป็นการบริหารงานท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานตามนโยบายแผนแผนงานและโครงการต่างๆท่ีกําหนดไว้ให้สามารถดําเนินไปได้และตรวจสอบนโยบายแผน
แผนงานโครงการว่า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จะได้เตรียมการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมร่วมกับทุนในชุมชน ท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมาให้
คนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่าของชุมชน ได้แก่ การประชาคมหมู่บ้าน การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม คน วัฒนธรรมประเพณี หรือปัจจัยบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึง “เงิน” เป็นต้น  
  3. ประเด็นทุนชุมชน พบว่ามีนักวิชาการและผู้วิจัยหลายท่าน ได้อธิบายถึงลักษณะทุนชุมชนไว้หลากหลาย คือ โกวิทย์  
พวงงาม (2553), สํานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2558), วิสมัญญา ทุยไธสงค์ 
(2544) จากการสังเคราะห์ประเภทของทุนชุมชนข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุนชุมชนมี องค์ประกอบท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีทุน
ชุมชนท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีนักวิชาการและผู้วิจัยงานวิจัยได้ให้อธิบายสอดคล้องกัน ซ่ึงผู้วิจัยสามารถนําไปพัฒนากรอบแนวคิด ได้ดังนี้  
1. ทุนวัฒนธรรม 2. ทุนภูมิปัญญา 3. ทุนทางสังคม 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษากลไก และกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการชุมชนตลาดนํ้า 

ยามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพ่ือศึกษาทุนชุมชนท่ีใช้ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็น 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
วิธีการศึกษา  
  การศกึษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ์จากประชากร 3 กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการบริหารตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ซ่ึงเป็นผู้ดูแลและจัดการตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา 2. ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ํายามเย็น 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน คือ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า และกลุ่มผู้ซ้ือ 3. พระอาจารย์ผู้สอนแง่
คิดในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต คือ พระครูโสภณคุณาภรณ์  
 
ผลการศึกษา 

การจัดการตนเองของตลาดชุมชน  
จากการศึกษากลไกสนับสนุนและกระบวนการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา พบว่า ชุมชนมีกระบวนการจัดการ

ตนเองท่ีเร่ิมต้นมาจากการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภาคีเครือข่าย และทุนชุมชน ท่ีเป็นกลไกสําคัญท่ีทําให้เกิดการจัดการ
ท่ีเป็นระบบ จากกระบวนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนํามาสู่การขยายผลในการต่อยอดกิจกรรมให้ชุมชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน ท้ังด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมนั้น ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาได้ใช้เวทีการทําประชาคมหมู่บ้านเป็น
เคร่ืองมือในการดําเนินงานทุกข้ันตอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเข้ามาสนับสนุน 
ในการพัฒนาชุมชนตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวาให้เป็นชุมชนท่ีเกิดความเข้มแข็ง (ประธานชุมชน,สัมภาษณ์,วันท่ี 10 เมษายน 2561)  
ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ กลไก และกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้ 

กลไกการสนับสนุนการจัดการตลาดชุมชน 
มีกลไกหลัก 3 กลไก ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาให้

สําเร็จได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย  
1. กลุ่มผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการโดยการวางแผน ให้

ข้อมูล และประสานงานกับทางชุมชน ตลอดจนดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดข้ึน ซ่ึงบทบาทของกลุ่มผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการ
ในชุมชนแต่ละฝ่ายจะใช้ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ นําไปสู่การจัดระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้นกลุ่มผู้บริหาร
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จึงมีส่วนสําคัญหลักท่ีทําให้เห็นถึงพลังอํานาจของชุมชนในการจัดการตนเอง
โดยชุมชนอย่างแท้จริง โดยบุคคลในชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาท่ีมีส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตําบล
อัมพวา รองนายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา คณะกรรมการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา และคณะกรรมการบริหารตลาดน้ํายามเย็น
อัมพวา ถือว่าเป็นกําลังสําคัญท่ีทําให้เกิดแนวคิดในการจัดการด้านการรวมกลุ่มผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการชุมชน อีกท้ัง 
ยังกระตุ้นการสร้างความเข้าใจถึงหลักการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า 
และกลุ่มผู้ซ้ือ ซ่ึงชาวบ้านทุกกลุ่มในชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในชุมชนเกิดการรวมตัว
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบร้านค้า/แม่ค้าชมรมแผงลอยอัมพวา/กลุ่มโฮมสเตย์ และผู้ซ้ือ ทําหน้าท่ีผลิต จัดจําหน่าย และซ้ือของใช้ในชุมชน 
โดยส่วนใหญ่ท้ัง 3 กลุ่มผู้ผลิตจะมีความเชื่อมโยงกัน อาศัยในชุมชนเดียวกันมีความเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
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3. พระอาจารย์ผู้สอนแง่คิดในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต คือ พระครูโสภณ
คุณาภรณ์ ทําหน้าท่ีของพระสงฆ์ในการไปเทศน์ท่ีบ้านตามท่ีเจ้าของบ้านได้นิมนต์ให้ไป ส่วนใหญ่ก็จะพูดกลางๆ กล่าวคือ เป็นเร่ืองของ
ปากท้อง การทํามาหากิน โดยหลักใหญ่ๆ จะเน้นท่ีคนเราต้องรักงานท่ีทํา ทําด้วยความขยัน และมีความพอประมาณ (พระครูโสภณ
คุณาภรณ์, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2561) 

ท้ังนี้ สามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กลไกในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
   
กระบวนการในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา มีดังนี้ 

ระยะที่ 1 เข้าใจปัญหา  
  ในการเข้าใจปัญหาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช 2547 ซ่ึงเป็นปฐมบทของระยะกระตุ้นชาวอัมพวา มีการจัดประชุม 
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชน ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ซ้ือ โดยสํารวจพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือหาความต้องการของชุมชน
อัมพวา ชาวบ้านในชุมชนมีบทบาทของการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนท้องถ่ิน และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา รวมท้ัง
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างงานให้แก่คนท้องถ่ิน ให้มีความพออยู่พอกิน (ประธานชมรมร้านค้าและแผงลอย, สัมภาษณ์, 3 
พฤษภาคม 2561) 

ระยะที่ 2 เข้าถึงชุมชน  
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่แต่เดิมทําอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนผลไม้ อีกท้ังมีภูมิศาสตร์ของชุมชนท่ีติดแม่น้ํา  

ลําคลอง แต่ในปัจจุบันบริบททางสังคมของชุมชนกับแนวโน้มท่ีเปลี่ยนไปทําให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนเป็นสังคมผู้ประกอบการผลิต และ
การค้าขาย บางธุรกิจก็กลายเป็นธุรกิจท่ีส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เม่ือเข้าใจในบริบทชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านในชุมชนเป็นเจ้าของ
พ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์จากการค้าขายประกอบธุรกิจจากการใช้พ้ืนท่ีในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทําให้ทุกคนในท้องถ่ินรักและหวงแหนใน
แผ่นดินมากข้ึน เพราะไม่มีใครอยากให้น้ําในคลองอัมพวาเน่าเสีย จึงช่วยกันดูแลความสะอาด และรักษาธรรมชาติไว้ให้ดีท่ีสุด และไม่มี
ใครอยากให้พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งทํามากินของตนเองเสียหาย  

ระยะที่ 3 ชุมชนพัฒนา 
ในระยะนี้เป็นการสร้างจิตสํานึกชุมชนอัมพวา และการรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนไม้ริมน้ํา คลองอัมพวา 

รวมท้ังการจัด กิจกรรมฝึกอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสํานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงเป็นระยะท่ีชุมชนมีการพัฒนาให้มีความม่ังมีศรีสุข ชาวบ้านในชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของภาครัฐ นั่นคือ เทศบาล ได้มีการวางแผนและลงมือพัฒนาชุมชน ในระยะสั้นให้ความสําคัญกับเด็ก และ
เยาวชน โดยการจัดต้ังทีมฟุตบอล ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนออกมาเล่นกีฬา เพ่ือลดปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์ หรือยาเสพติด 
เพราะหากเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อีก 10 ปีข้างหน้าก็จะมีผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ ชุมชนก็มีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน ส่วนระยะยาว 
คือ การพัฒนาไปตามกรอบนโยบายของเทศบาล เน้นการพัฒนาคน คือ รักษาความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
ทําให้เมืองอยู่อย่างมีความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และให้ทุกคนมีโอกาส มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  
 

คณะผู้บริหารชุมชน 

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า  
 และกลุ่มผู้ซื้อ  พระครูโสภณคุณาภรณ์ 

กลไกในการจัดการ 
ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา 
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ทุนชุมชนท่ีถูกนํามาใช้ในการจัดการตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ทุนชุมชนท่ีถูกนํามาใช้มี 3 ทุน ได้แก่ 
1. ทุนวัฒนธรรม เป็นชุมชนมีการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของชาวอัมพวาท่ีสืบทอดกันมาช้านาน เป็นแนวทางใน 

การดําเนินชีวิตของคนชุมชนตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวา ซ่ึงในในชุมชนมีทุนวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้สังคมมีความหลากหลาย 
และมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะยังคงรักษาวัฒนธรรมการตักบาตรทางน้ํา ประเพณีลอยกระทบกาบกล้วย ซ่ึงวัฒนธรรม 
การลอยกระทบกาบกล้วยท่ีมีวัตถุประสงค์ในการนําวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่มากมายในท้องถ่ิน คือ ต้นกล้วยน้ําว้าท่ีออกเครือติดผลแก่
แล้วซ่ึงจําเป็นต้องตัดท้ิงมาใช้เป็นวัสดุในการทํากระทง ซ่ึงเป็นทุนชุมชนท่ีมีคนมาอนุรักษ์เพ่ือสืบต่อให้เป็นมรดกให้เด็กและเยาวชน 
เป็นทุนชุมชนท่ีสอดรับกับพืชเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

2. ทุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในชุมชนนี้มีการกระบวนการจัดการชุมชนด้วยทุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นระบบความรู้แบบ 
ภูมิปัญญาในท้องถ่ินเป็นพลังท่ีมีผลในทางบวกทําให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา คือ สถาปัตยกรรมเรือนแถว
ไม้ชั้นเดียวท่ีสร้างต่อเนื่องยาวเป็นแถว หลังคาบ้านเป็นทรงปั้นหยาจั่วเด่ียวและจั่วคู่ มุงด้วยกระเบื้องว่าวหรือสังกะสีลูกฟูก ประตูบาน
เฟ้ียมไม้สักบานใหญ่ เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในการทําการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และการทําน้ําตาลมะพร้าวเพ่ือท่ีจะได้เป็นรายได้อีก
ทางหนึ่ง เพราะถ้าหากชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าวรอเพียงผลผลิตท่ีได้จากสวนมะพร้าวรายได้คงไม่พอใช้ในการดําเนิน
ชีวิต เนื่องจากสวนมะพร้าวจะให้ผลผลิตต้องรอให้ครบ 1 เดือน หรือ 45 วัน จึงจะสามารถตัดมะพร้าวขายได้ นอกจากนี้ชุมชนยังมี 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนํามาประยุกต์เพ่ือนํามาต่อยอดเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้
ด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทย การรํานาฎศิลป์ การรําโขน องค์ความรู้ด้านการทําอาหารและขนมโบราณฯลฯ มาจัดเป็นแสดงใน
โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ และสาระบันเทิงจิตใจ  

3. ทุนทางสังคม ชาวบ้านภายในชุมชนนั้นความมีน้ําใจต่อเพ่ือนมนุษย์ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความเป็นเมืองของการค้าขาย
บนความพอเพียง มีการออมทรัพย์เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังมีบริบททางสังคมท่ีเป็นมนต์เสนห์ของอัมพวาท คือ  
ความเงียบสงบหลังจาก 22.00 น. เป็นการเคารพกฎกติกาทางสังคมท่ีมีการวางไว้เป็นบรรทัดฐาน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอัมพวัน
วิทยาลัย เป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และที่ห่างออกมาก่อนถึงตลาดน้ําสัก 1 กิโลเมตรมีโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภ
ย่ิงประชานุสรณ์) ท่ีมีบริบทท่ีเป็นสถานท่ีสําคัญในเชิงบริบททางสังคมเรื่องของศาสนาพุทธ  

สามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพท่ี 2 ข้ันตอนของกระบวนการในการจัดการชุมชนตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ข้ันตอนของกระบวนการในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 
 

ทุนวัฒนธรรม 

. ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทุนทางสังคม 

ทุนชุมชนในการจัดการตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา
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กล่าวโดยสรุป จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทุนชุมชน จึง
ได้นําทุนชุมชนมาจัดการและการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายด้าน ถือเป็นการจัดการท่ีเกิดมา
จากฐานทุนชุมชนของชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ซ่ึงนําไปสู่การต่อยอดพัฒนามิติด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

1) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้นําเอาทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ่านความคิดท่ีสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชน คือการส่งเสริมในการผลิตสินค้าชุมชน ด้วยการแปรรูป และมีการประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย เช่น ข้าวเกรียบปลาทู งานฝมืีอ
และของท่ีระลึกตะเกียง เบญจรงค์ และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น  

2) ด้านสังคม ด้วยฐานบริบททุนทางสังคมท่ีมีศักยภาพสามารถนําฐานบริบททางสังคม ในด้านของระบบคุณค่า ความเชื่อ 
ค่านิยมจารีตประเพณี ตลอดจนระบบเครือญาติ การมีจิตสํานึกสาธารณะ การมีน้ําใจและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน ท่ีสามารถดึง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสงบสุข
ให้แก่ชุมชน 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนําเอาทุนชุมชนมาจัดการโดยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีคนในชุมชนให้ความสําคัญ เพ่ือนํามาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพท่ีดี
ดังเดิม เช่น การทําบุญตักบาตรพระทางนํ้า การใข้กระทงใบตองหรือภาชนะใส่อาหารจากวัสดุย่อยสลายง่าย เป็นต้น  

4) ด้านวัฒนธรรม การจัดการทุนมาสร้างค่านิยมให้คนในชุมชน ให้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และร่วมกัน
รักษาและอนรัุกษ์ไว้โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนท่ีแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เช่น การรํานาฏศิลป์ โขน
ละคร และการแสดงดนตรีไทย เป็นต้น 
 
กรณีศึกษากลุ่มบุคคลท่ีน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตคู่ได้อย่างกลมกลืน 

1. กลุ่มผู้บริหารชุมชน และคณะกรรมการชุมชน คือ นายกฤษฏี กลิ่นจงกล อายุ 37 ปี ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
อัมพวา  

แนวทางจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา มีความมุ่งม่ันในการทําประโยชน์ให้กับท้องถ่ินชุมชนท่ีอยู่ เน้นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอัมพวามีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิดร่วมกันทํา ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มในรูปแบบของ
ชุมชนย่อย โดยยึดหลักธรรมท่ีใช้ในการทํางานคือ หลักธรรมมาภิบาล ครองตน ครองคน ครองงาน ให้มีความสมดุล และชุมชนมี
ระเบียบข้อคับในการอยู่ร่วมกัน 

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝากเงินออมทรัพย์ หรือซ้ือสังหาริมทรัพย์ ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้ 
ซ้ือเพชรซ้ือทองเก็บไว้ ในสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนการออมจึงเป็นหนทางท่ีสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีท่ีสุด ทุกๆการใช้จ่ายต้องมี
เหตุผลท่ีจําเป็น และมีการวางแผน ตลอดจนสร้างความพอประมาณในการใช้จ่ายร่วมกัน (สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอัมพวา, 
สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561)  

2. ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คือ นางประยงค์ โพธิพิพิธ อายุ 53 ปี อาชีพ ค้าขาย
ตะเกียงแฮนด์เมค   

แนวทางจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน การมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพคือ มี
ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าไม่ฉวยโอกาสเพ่ิมราคาสินค้า ซ่ึงคนในชุมชนส่วนใหญ่สามารถดูแลจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งได้ การไม่ค้า
กําไรเกินควร เน้นความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความพอดีในชีวิต  

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญมากไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตามห็จะสามารถอยู่รอด
ได้ การค้าขายในชุมชนมีความคล่องตัวและมีเงินสะพัด ทําให้การเงินจะมีความสะพัด แต่สิ่งท่ีต้องมีคือ ภูมิคุ้มกันในตนเอง ต้องมี 
การออมทรัพย์เพ่ือไว้ใช้ในการลงทุนหรือ เก็บออมไว้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝากเงินไว้กับทางธนาคาร การเล่นแชร์  
เป็นต้น คุณประยงค์มีวิธีการแบ่งออกมาออมก่อนประมาณ 25% ของรายได้ เพ่ือไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง (ชาวบ้านในชุมชนตลาด
น้ํายามเย็นอัมพวา, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2561) 
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3. พระอาจารย์ผู้สอนแง่คิดในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พระครูโสภณคุณาภรณ์ (พระครูโสภณ
คุณาภรณ์, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) 

แนวทางจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก 
พุทธธรรม คือ สันโดษ ของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย หลักธรรมต้องเรียนรู้เอาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จ คือ 
หลักแห่งการปฏิบัติ มี 3 ประการ ได้แก่ 1. รู้จักประมาณ ในการเป็นอยู่ ในการกระทํา ในการรับจ่าย มุ่งความพอดี พอเหมาะพอควร  
2. มีเหตุผล ในการกระทํา ในการรับจ่าย มุ่งความพอดี พอเหมาะพอควร 3. มีภูมิคุ้มกันในการเป็นอยู่ รับมากกว่าจ่าย ออมก่อนใช้ 
อย่าจ่ายเกินรายจ่ายประจํา และจ่ายเม่ือจําเป็น รักษาความพอดีเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตเอาไว้ให้ดีจะไม่ขัดสน (พระครูโสภณคุณาภรณ์, 
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) 
 
การอภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ือง การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไก และกระบวนการ ตลอดจนทุนชุมชนในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการจัดการชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า  

ประเด็นท่ี 1 จากการวิเคราะห์กลไก และกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตลาดน้ํา
ยามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลไกและกระบวนการในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ คณะผู้บริหาร
ชุมชน ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า และกลุ่มผู้ซ้ือ และพระครูโสภณคุณาภรณ์ พระอาจารย์ผู้สอน
แนวคิดเกี่ยวกับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกระบวนในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
เข้าใจปัญหา โดยสํารวจพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือหาความต้องการของชุมชนอัมพวา เข้าถึงชุมชน เข้าใจในบริบทชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ทุกคนในท้องถ่ินรักและหวงแหนในแผ่นดินมากข้ึน และชุมชนพัฒนา เป็นการสร้างจิตสํานึกชุมชนอัมพวา ปลุกจิตสํานึกการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นท่ี 2 จากการวิเคราะห์การจัดการทุนชุมชน ท่ีใช้ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตลาดนํ้า
ยามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุนชุมชนท่ีประกอบไปด้วยทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา และทุนทางสังคม เพ่ือเป็นจุดขายใน
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสมดุลชีวิต ตลอดจนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการตลาดชุมชน มนต์เสน่ห์แห่งอัมพวาดึงดูดให้ผู้คนมากมายเข้ามาท่องเท่ียวหรือมาพักผ่อน เพราะ
ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวามีความเอาใจใส่ในเรื่อง วิถีชีวิตชุมชน โดยการนําทุนชุมชนมาใช้ ทุนชุมชนสามารถก่อให้เกิด
พลัง เพ่ือให้ขับเคล่ือนชุมชนให้สามารถไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ ตรงกับแนวคิดของ ศ. ดร.โกวิทย์ พวงงาม  

ประเด็นท่ี 3 ตัวอย่างกลุ่มบุคคลท่ีน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตคู่กับวิถีตลาดน้ําอัมพวาได้อย่าง
กลมกลืน การปรับวิธีคิดของกลุ่มบุคคลน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน และการปรับวิถีชีวิตโดยการน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชน ใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ประหยัดและออม รู้เท่าทันตนเอง สามารถ 
ก้าวข้ามวัตถุนิยม และปรับตัวให้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์กระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนทําให้สามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเท่าทัน และย่ังยืนซ่ึงตรงกับผลการวิจัยของ คุณสุภาพร ภู่ไพบูลย์ ซ่ึงได้ทําการวิจัย เร่ือง การจัดการชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการพัฒนา
ทักษะความรู้ ประสบการณ์ เน้นการทํางานเป็นทีม  

 
ข้อสรุป 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากอดีต หรือเกิดข้ึนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านดีท่ีมีการพัฒนา หรือด้านไม่ดีท่ีส่งผลให้เกิดปัญหากับชุมชน อีกท้ังความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผล
กระทบกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน การจัดการชุมชนตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวาด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้เกิดสันติสุขอันย่ังยืนอย่างแท้จริงของสังคมนั้น นอกเหนือไปจากการขึ้นอยู่กับทุกบริบทท่ีประกอบข้ึนมาเป็นระบบสังคมแล้วยัง
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ควรต้องเน้นการข้ึนอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงรอบด้านในองค์ความรู้ท่ีมีต่อทุกระบบของสังคมรวมท้ังระบบปฏิบัติการของคณะผู้นํา
ชุมชน กลุ่มชาวบ้านท่ีเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซ้ือ ตลอดจนพระครูโสภณคุณาภรณ์ ซ่ึงระบบศาสตร์แห่งการพัฒนารวมท้ังบทเรียน และ
องค์ความรู้ในเรื่องการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชน และการดําเนินชวิีตตรงแนวคิดของ โกวิทย์ 
พวงงาม ซ่ึงได้อธิบายการะบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการตนเองของท้องถ่ิน  

การใช้ทุนชุมชนในจัดการชุมชนและการปฏิบัติท่ีทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการทํางานด้วยกันใช้ความพยายามร่วมกัน
และไม่เป็นปกปักษ์ต่อกัน ประกอบไปด้วยทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา และทุนทางสังคม การออมทรัพย์อย่างมีเหตุผล มีความพอดี 
เพ่ือท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในทุกสถานะ และบริบททางสังคมด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน ใช้
ทุนชุมชน เพ่ือชุมชน  

สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ด้วยแผนภาพท่ี 3 รูปแบบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจดัการชุมชน 
ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา 

ทุนทางสังคม 

การน้อมนาํหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะผู้นําชุมชน 

ชาวบ้านในชุมชน 
ตลาดนํ้ายามเย็น 
1. กลุ่มผู้ผลิต 
2. กลุ่มผู้ค้า 
3. กลุ่มผูซ้ื้อ 

พระครูโสภณ 
คุณาภรณ์ 
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บทบาทของบณัฑิตอาสาสมัครกับการเสรมิสร้างพลงัชุมชน 
Roles of Graduate Volunteer in Community Empowerment 

 
ต่วนรุสดี จะนอืรง* 

Tuanrusdee Chanurong* 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้นําเสนอเพ่ือการวิเคราะห์บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนามในการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนระยะเวลา 7 เดือน บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร ได้แก่ (1 การเป็นกระจกเงาของชุมชน 
สะท้อนภาพปัญหาชุมชนให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหาความต้องการของตน โดยใช้ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลชุมชน เพ่ือให้
เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (2 เป็นกําลังใจ กระตุ้นให้คนในชุมชนต่ืนตัว และเชื่อม่ันในความรู้ ความคิด และความสามารถ
ของตนเอง (3 บทบาทการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการเข้าไปคลุกคลีทําตัวสนิทสนมกับคนในชุมชน เพ่ือท่ีจะให้เกิด
ความคิดริเร่ิม และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน ตลอดจนพยายามกระตุ้น หนุนเสริม ให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหา
เหล่านั้น และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ โดยใช้วิธีการในการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชน ในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ชุมชน 
เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน สามารถนําปัญหามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขในการทํางานชุมชน รวมท้ัง
ในฐานะผู้ประสานงาน โดยประสานงานในระยะแรก จากนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ประสานงานมากข้ึน จนสามารถ
ดําเนินการได้เอง เพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนชุมชน สังคม และประเทศต่อไปในอนาคต 
คําสําคัญ: บัณฑิตอาสาสมัคร, บทบาท, การเสริมสร้างพลังชุมชน 

 
ABSTRACT 

 This article aims to present the analysis of roles of Thammasat University’ s Graduate Volunteers in 
community empowerment during their 7 months fieldwork.  Roles of the graduate volunteer are:  1)  being as the 
mirror to reflect community problems by using community information, expecting people could aware about their 
own needs and ways of living 2)  encouraging people to trust their own capabilities for community development 
3) being as the c hangeagent by getting involved with people in the specific community in order to induce the 
initiative to tackle the problems in their own community. The graduate volunteers also encourage people to aware 
what is the real problem and working with them to release their difficulties. Community empowerment is used as 
an approach for the graduate volunteers to learn and understand community circumstances; learning and working 
hand in hand with local people, they can analyze their own problems and find the appropriate solution.  The 
graduate volunteers firstly cooperate with community leaders and support them and their people to believe that 
they can also develop their own community, society and country. 
Keywords: Graduate Volunteer, Role, Community Empowerment 
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บทนํา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในความรับผิดชอบของ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อต้ังข้ึนโดยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2512 
เป็นต้นมา (สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และคณะ, 2554, น. 5) จวบจนปัจจุบันกําลังจะก้าวสู่คร่ึงศตวรรษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
จิตสํานึกรับใช้สังคม ผ่านการเรียนรู้จากการทํางานร่วมกับชุมชน ตามสภาพความเป็นจริงในชุมชน ภายใต้ปรัชญาการทํางาน 
"การศึกษาและบริการสังคม" (Study & Service) หรือ “การเรียนรู้จากการให้บริการ” (Service Learning) โดยเน้นส่งบัณฑิต
อาสาสมัครไปฝึกปฏิบัติงานในชุมชนชนบท พ้ืนท่ีชายแดน และพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท้ังนี้ผู้ท่ีจะมาเป็นบัณฑิตอาสาสมัครนั้น จะต้อง
สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้ท่ีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ ผู้ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ และยังได้รับเบี้ยเลี้ยงสําหรับการยังชีพตลอดหลักสูตรเป็น
เวลา 1 ปี บัณฑิตอาสาสมัครจะต้องเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ และแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่กับ
ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด (ช่วยเสริมงาน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นเวลา 3 เดือน (พักอยู่ในศูนย์อบรมบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ก่อนท่ีจะลงไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเป็นเวลา 7 เดือนในชุมชน แล้วจึงกลับมา
ทบทวนการเรียนรู้จากภาคสนาม พร้อมเขียนรายงานผลการเรียนรู้คล้ายทําสารนิพนธ์ให้เสร็จภายใน 2 เดือน ในระหว่าง 
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ จะส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาไปนิเทศงานในพ้ืนท่ี และจัดเวทีสัมมนากลางภาค 
และสัมมนาปลายภาค ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เพ่ือให้บัณฑิตอาสาสมัครได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ และร่วมกัน
เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาท่ีตนเองประสบด้วยกัน (สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และคณะ, 2554, น. 10) 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีบัณฑิตอาสาสมัครจัดทําข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานน้ัน มีฐานมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน ใช้
ศักยภาพชุมชน หรือหน่วยงานในพ้ืนท่ีเป็นหลัก โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ จะสนับสนุนทุนจํานวนหนึ่งเพ่ือให้เป็น 
“เคร่ืองมือ” ในกระบวนการสร้างสํานึกของคนในชุมชน สร้างการเรียนรู้ และพลังชุมชน ประสานทรัพยากร เป็นต้น  

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซ่ึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามาเป็นระยะๆ แล้วหลายคร้ัง จนถึงหลักสูตรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2558 การศึกษารายวิชา ในช่วง 3 
เดือนแรกนั้น บัณฑิตอาสาสมัคร จะต้องผ่านการศึกษารายวิชา 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาอาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม วิชาวิธี
วิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิชากระบวนการทํางานชุมชน วิชาสังคมพหุวัฒนธรรม และวิชาชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตน์และ
ท้องถ่ินภิวัตน์ สําหรับช่วงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 7 เดือนนั้น บัณฑิตอาสาสมัครจะไปปฏิบัติงานสนามในชุมชนเรียนรู้สังคม 
พหุวัฒนธรรม และร่วมกับหน่วยงานในชุมชน ทําโครงการท่ีสนองความต้องการของชุมชนต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชนและองค์กรพ่ีเลี้ยง 
อาทิ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม โครงการด้านสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน โครงการด้านการศึกษาในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและการศึกษาทางเลือก โครงการด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ภาคประชาสังคม 
โครงการด้านการสนับสนุนองค์กรชุมชน โครงการลดความเหลื่อมล้ําด้านท่ีดินทํากิน เป็นต้น ท้ังนี้บัณฑิตอาสาสมัครแต่ละคนจะพัก
อาศัยอยู่ในชุมชน หนึ่งคนหนึ่งชุมชน ปฏิบัติตนเสมือนเป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้าน เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 
จารีตต่างๆ ของหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาสมัครเป็นนักศึกษาท่ีเข้าไปในหมู่บ้าน เพ่ือเรียนรู้บริการชุมชน นําความรู้ความสามารถร่วม
ทํางานกับชาวบ้าน (สามชาย ศรีสันต์, 2553, น. 52) 

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้ คือ การสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บัณฑิตท่ีอาจไม่ตระหนักถึงสภาพความเป็นจริง
ของสังคมไทย หรือปัญหาต่างๆ ท่ีคนไทยจํานวนมากท่ีด้อยโอกาสประสบอยู่ สร้างสํานึกจิตอาสา ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหารอบตัว  
สร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนในระหว่างท่ีบัณฑิตอาสาสมัครเข้าไปร่วมใช้ชีวิตด้วย บัณฑิตอาสาสมัครจะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก และเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป รวมท้ังยังคาดหวังว่า กิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดทําข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และในท้ายท่ีสุด คือ การนําเสนอเร่ืองราวสถานการณ์ของสังคมไทย รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ทุนทางสังคมในชุมชน ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสรับรู้ หรือมองข้าม อันจะนําไปสู่การกําหนดนโยบาย แผนงาน และสํานึกช่วยเหลือ
ระหว่างคนท่ีมีโอกาสมากกว่ากับผู้ด้อยโอกาสต่อไป (สามชาย ศรีสันต์, 2553, น. 50) 
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คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตอาสาสมัคร คือ 
1. เป็นผู้เสียสละ บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
2. สามารถทํางานในลักษณะทางสังคมที่แตกต่าง โดยเฉพาะในท้องถ่ินชนบท 
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถทํางานพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน ร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
กระบวนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ช่วงท่ี 1: การศึกษาภาควิชาการ (ประมาณ 3 เดือน) 
ในช่วงเวลา 3 เดือน บัณฑิตอาสาสมัครต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 

อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติ และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ก่อนเดินทาง
ไปปฏิบัติงานสนามในหมู่บ้าน ท้ังการบรรยายในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน การทดลองใช้ชีวิตในชนบท การอบรมความรู้พิเศษต่างๆ 
ฯลฯ 

บัณฑิตอาสาสมัคร จะต้องผ่านการศึกษารายวิชา 5 วิชา ได้แก่ วิชาอาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม วิชาวิธีวิทยา
วิจัยทางสังคมศาสตร์ วิชากระบวนการทํางานชุมชน วิชาสังคมพหุวัฒนธรรม และวิชาชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตน์และท้องถ่ิน 
ภิวัตน์ (สามชาย ศรีสันต์, 2553, น. 54) 

ช่วงท่ี 2: การปฏิบัติงานสนามในหมู่บ้าน (ประมาณ 7 เดือน) 
บัณฑิตอาสาสมัครจะไปปฏิบัติงานสนามในหมู่บ้าน ในรายวิชาการปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้

สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกับหน่วยงานในหมู่บ้าน ทําโครงการท่ีสนองความต้องการของชุมชนต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชนและองค์กร
พ่ีเลี้ยง อาทิ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการด้านสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน โครงการด้านการศึกษาใน
พ้ืนท่ีห่างไกลและการศึกษาทางเลือก โครงการด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนภาคประชาสังคม 
โครงการด้านการสนับสนุนองค์กรชุมชน โครงการลดความเหล่ือมล้ําด้านท่ีดินทํากิน เป็นต้น ท้ังนี้ จะต้องระดมทรัพยากรจากองค์กร
ต่างๆ โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ จะมีงบประมาณสนับสนุนจํานวนหนึ่ง (สามชาย ศรีสันต์, 2553, น. 55) 

ท้ังนี้บัณฑิตอาสาสมัครแต่ละคนจะพักอาศัยอยู่ในชุมชนตลอดระยะเวลา 7 เดือน หนึ่งคนหนึ่งชุมชน ปฏิบัติตนเสมือนเป็น
ลูกเป็นหลานของชาวบ้าน เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจารีตต่างๆ ของหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาสมัครเป็นนักศึกษาท่ีเข้าไป
หมู่บ้าน เพ่ือเรียนรู้และบริการชุมชน ไม่ได้ไปในฐานะนักพัฒนา แต่นําความรู้ความสามารถร่วมทํางานกับชาวบ้าน (สามชาย ศรีสันต์, 
2553, น. 55) 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนาม 
1. พ้ืนท่ีชนบททุกภูมิภาคในประเทศไทย 
2. พ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 
ช่วงท่ี 3: การสรุปบทเรียนรู้ผ่านงานวิจัย (ประมาณ 2 เดือน) 
หลังจากที่บัณฑิตอาสาสมัครออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนามแล้ว มีเวลาประมาณ 2 เดือน ในรายวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง 

สําหรับเขียนและเรียบเรียงรายงานวิชาการวิจัยเฉพาะเร่ือง และเข้าสอบ (รายวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง) (สามชาย ศรีสันต์, 2553, น. 55) 
 
ภาระหน้าท่ีของบัณฑิตอาสาสมัครในช่วงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ 

1) ในฐานะสมาชิกของครอบครัวและชุมชนท่ีตนเองใช้ชีวิตในระหว่างปฏิบัติงานสนาม  
2) นักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ผู้เข้ามาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีชนบท  
3) ให้บริการชุมชน ผ่านหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงาน และดําเนินการโครงการพัฒนาในนามบัณฑิตอาสาสมัคร  
นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทอื่นๆ ประกอบด้วย 
1. ใช้ชีวิตและศึกษาชุมชนในพ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
3. จัดทํา และดําเนินการโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสนาม 
4. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องการวิจัยอิสระ 
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6. ติดต่อและส่งรายงานต่างๆ ให้วิทยาลัยฯ 
7. ติดต่อและส่งรายงานต่างๆ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
8. ติดต่อและส่งรายงานต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
9. ให้ข้อมูลท้ังของตนเองและชุมชนแก่ผู้มาเย่ียมนิเทศงาน  

 
บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครท่ีก่อให้เกิดพลังอํานาจชุมชน 

การเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนน้ัน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญหลายประการ และประชาชนในชุมชนก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ี
สําคัญ ท่ีจะเป็นผู้ริเร่ิม แต่ในบางกรณี หากประชาชนในชุมชนอาจจะยังไม่มีความพร้อม นักพัฒนาหรืออาสาสมัครท่ีเป็นบุคคลจาก
ภายนอก ก็อาจจะเข้าไปเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการกระตุ้นหรือจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน 

การเรียนรู้ในช่วงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 7 เดือน ในพ้ืนท่ีชุมชนชนบทหรือสังคมพหุวัฒนธรรม ของบัณฑิตอาสาสมัคร
นั้น เป็นการทํางานร่วมกับคนในชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี ตอบสนองความต้องการ หรือบรรเทา หรือช่วยป้องกันปัญหาท่ีจะเกิด
ในชุมชน ดังกรณีตัวอย่างของบัณฑิตอาสาสมัคร 

กรณีศึกษาท่ี 1 ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
สมุนไพรและเภสัชกรรมไทยเขาพระ บ้านบนควน หมู่ท่ี 6 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2558-20 พฤษภาคม 2559 กรณีศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทยเขาพระ บ้านบนควน หมู่ท่ี 6 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา เป็นชุมชนท่ีมีสายไฟแรงสูงพาดผ่านประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง จึงได้เข้าไปดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเสริมความเข้มแข็ง และความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างชุมชน และองค์กร โดยโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง ได้ดําเนินกิจกรรมในประเด็นการพัฒนาสมุนไพร
ไทย ด้วยคนสว่นใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีจุดแข็งด้านพ้ืนท่ีท่ีมีสมุนไพรไทย จึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

สิ่งท่ีบัณฑิตอาสาสมัครดําเนินการจัดทําในพ้ืนท่ีระหว่างการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ การจัดทํา
โครงการบริการชุมชน โครงการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชาสมุนไพร, ยาดม
สมุนไพร 

รูปธรรมท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ 
1) ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบ  
 ผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนามาจวบจนปัจจุบันเป็นท่ีต้องการของตลาด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังแปลง

ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ อีกมากมาย และในอนาคตอาจเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ
ต่อไปในอนาคต 

2) กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารงานของสมาชิกศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทยเขาพระ  
 การบริหารจัดการของกลุ่ม ชาวบ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากการดําเนินงานของศูนย์สมุนไพรฯ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเข้ามาหนุนเสริมการดําเนินงานร่วมกับชุมชน  
 การเรียนรู้สมุนไพรในท้องถ่ิน เกิดปราชญ์ชาวบ้าน จนสามารถเป็นวิทยากรของชุมชน เนื่องจากในปัจจุบัน (เร่ิมพัฒนา

จัดต้ังศูนการเรียนรู้เร่ืองสมุนไพรของชุมชน) โดยมีคณะต่างๆ เข้าเย่ียมชม ศึกษาดูงาน 
 
บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร 

บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (Co-ordinator)  
กล่าวคือบัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (Co-ordinator) โดยทําหน้าท่ีประสานงานในระยะแรก จากนั้น

จึงสนับสนุนให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ประสานงานมากข้ึน จนสามารถดําเนินการได้เอง ในการนําการประชุมของกลุ่มในโอกาสต่างๆ  
การประสานงานทําใน 3 ลักษณะ 1) การประสานงานระหว่างผู้นํากับชาวบ้าน 2) การประสานงานระหว่างกลุ่มกับโครงการ และ  
3) การประสานงานระหว่างกลุ่มกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนงานกลุ่ม/ชุมชน 
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บทบาทในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ (Researcher) 
บทบาทในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ (Researcher) บัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทหน้าท่ีในระหว่างการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ภาคสนามคือ ต้องศึกษาเรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้รู้จักรู้จริงในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชาวบ้านและชุมชน แล้วจึงนําปัญหามาวิเคราะห์ 
และหาแนวทางแก้ไขในการทํางานชุมชน เช่นเดียวกับ 

บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) 
บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) หลังจากบัณฑิตอาสาสมัครเรียนรู้สภาพปัญหา และความต้องการของ

ชุมชนแล้ว จึงมีการสนับสนุน กระตุ้นจิตสํานึกให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน จนทําให้เกิดกลุ่ม หรือ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

บทบาทของนักรวมกลุ่ม การดําเนินงานในพื้นท่ีนั้น มีการปฏิบัติต่อเนื่องกัน ต้ังแต่แรกเร่ิมจนกระท่ังหลังจากโครงการได้ 
เสร็จสิ้น กล่าวคือ เร่ิมข้ึนต้ังแต่การให้ข้อมูลให้แก่คนในชุมชน สํารวจความต้องการ วางโครงการ ดําเนินงานตามโครงการ และติดตาม
ผลการปฏิบัติตามโครงการ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติท่ีต่อเนื่องกัน จึงเป็นผลให้งานมีประสิทธิภาพ 

บทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา (Educator) และฝึกอบรม (Trainer) 
บทบาทให้การศึกษา (Educator) ด้วยลักษณะของการพัฒนาชุมชนท่ีเป็นกระบวนการศึกษาอยู่ตลอดเวลา การท่ีประชาชน

ทราบถึงสิ่งใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆ ท่ีพัฒนากรนํามาปรับปรุงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ย่อมต้องมีการติดต่อกันเป็นระยะจนกว่างานจะ
สําเร็จ ซ่ึงพัฒนากรจะต้องเข้าไปกระตุ้นเตือน ชักจูง และให้แนวความคิดวิชาการใหม่ๆ ทําให้ชาวบ้านเริ่มคิด เร่ิมศึกษา เร่ิมเข้าใจ 
ตระหนักในปัญหาต่างๆ ของตัวเอง และชี้ให้พวกเขาเห็นว่ามีความสามารถท่ีจะช่วยตัวเองได้ 

บทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา และฝึกอบรม (Trainer) หลังจากเกิดการรวมกลุ่มแล้ว จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับกิจกรรม 
การบริหารกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม เป็นต้น 

บทบาทเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยการพยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะให้

ชาวบ้านได้มีการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเข้าไปคลุกคลีทําตัวสนิทสนมกับชาวบ้าน 
เพ่ือท่ีจะชักจูงให้ชาวบ้านเกิดความคิดริเร่ิม และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านของตน ตลอดจนพยายามกระตุ้นเตือน หนุนเสริม 
ให้ชาวบ้านได้ตระหนักในปัญหาเหล่านั้น และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องท่ีต้องเผชิญอยู่ 
 
พลังชุมชนท่ีเกิดขึ้น 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพ้ืนท่ีบริบทบ้านบนควน หมู่ท่ี 6 ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้มากมายโดยเฉพาะ

ในด้านสมุนไพร ซ่ึงเม่ือรวมกันหลายคนแล้วก็สามารถทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้ คุณลักษณะของคนในชุมชน มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน 
เรียนรู้จากตัวแบบท่ีดี ประสบการณ์ในการเผชิญ และผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ในชุมชน จากเดิมเม่ือครั้งท่ียังไม่มีศูนย์สมุนไพรเขาพระฯ  
ก็ยังไม่มีการสะสมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเท่าท่ีควร แต่ปัจจุบันเม่ือมีการส่ังสมองค์ความรู้มาสักระยะหนึ่งทําให้มีปราชญ์ชาวบ้าน
เกิดข้ึนมากมาย และนี่เองท่ีทําให้ชุมชนมีพลังท่ีเข้มแข็ง มีอพลังอํานาจในการต่อรองได้ 

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
ในอดีตเม่ือคร้ังยังไม่มีศูนย์สมุนไพรเขาพระฯ ในชุมชนก็ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเลย แต่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นศูนย์ 

การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านสมุนไพร เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ เย่ียมชม และศึกษาดูงาน สร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับ 
ศูนย์สมุนไพรเขาพระฯ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือองค์ความรู้ประจําศูนย์สมุนไพรเขาพระฯ นี้ ซ่ึงเป็นชุดความรู้และ
ประสบการณ์ของเหล่าปราชญ์ชาวบ้านท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท่ีจะกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้านของชุมชนแห่งนี้ 

วิทยากร 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันในชุมชนสามารถสร้างคนให้กลายเป็นวิทยากรประจําหมู่บ้าน ท่ีอยู่ประจําศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนทางด้านสมุนไพรเขาพระฯ ซ่ึงทําให้บุคคลเหล่านี้ได้สะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ ในการถ่ายทอดเพื่อให้บุคคลต่างๆ 
ท่ีมาเย่ียมชม ศึกษาดูงานได้เข้าใจท้ังในแง่ของบริบทชุมชน และความเข้าใจเร่ืองสมุนไพรในชุมชนอีกด้วย 
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กรณีศึกษาท่ี 2 บัณฑิตอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับโครงการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ปฏิบัติงาน ณ บ้านโป่ง  
หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มปฏิรูปท่ีดินโดยชุมชนบ้านโป่ง ในระหว่างวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2558-20 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 5 พ้ืนท่ีโครงการนําร่องธนาคารท่ีดิน โดยปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการผลักดันให้
เกิดธนาคารท่ีดินอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงธนาคารที่ดินจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการจัดสรรท่ีดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตาม ใน
การใช้ประโยชน์จากธนาคารที่ดิน ทางกลุ่มปฏิรูปท่ีดินบ้านโป่งจําเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเนื่องด้วยอาชีพหลักของ
สมาชิกกลุ่มคือ การทําเกษตรกรรม ทางกลุ่มจึงได้มีมติว่า จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงนอกจากประโยชน์จะเพื่อการใช้
ธนาคารท่ีดินแล้ว ทางกลุ่มยังคาดหวังว่า การจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร จะช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาได้อีกด้วย 
นอกจากนี้กลุ่มปฏิรูปท่ีดินบ้านโป่งยังมีจุดแข็งในเร่ืองของกฎ ระเบียบ โครงสร้างของกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสหกรณ์ 
ความสามัคคีของสมาชิก รวมถึงผู้นํากลุ่มท่ีมองเร่ืองประโยชน์ส่วนร่วม แต่จุดท่ีจะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนา คือ แนวคิดท่ีชัดเจน
ของการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ในเรื่องท่ีดิน แต่ต้องรวมไปถึงการบริหารผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ัง
มุมมองของชาวบ้านท่ีมีต่อการจัดต้ังสหกรณ์ ท่ีกังวลว่า จะก่อให้เกิดความแตกแยก หรือเอาเปรียบกัน โดยดูจากบทเรียนความล้มเหลว
ของสหกรณ์อ่ืนๆ ดังนั้นบัณฑิตอาสาสมัครจึงจัดทําจัดทําโครงการบริการชุมชนโครงการ “ส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร  
บ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่” เพ่ือเตรียมพร้อมการจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตรของกลุ่มปฏิรูปท่ีดินโป่ง โดยเน้น
กระบวนการการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องของแนวคิดสหกรณ์การเกษตร รวมท้ังการนําเสนอให้ชาวบ้านได้เห็นตัวอย่างสหกรณ์ท่ี
ประสบความสําเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่าง นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตน เพ่ือก่อให้เกิดการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตรท่ีย่ังยืน 

สิ่งท่ีบัณฑิตอาสาสมัครทําและเกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
1) เกิดโครงการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร 
2) การถอดบทเรียน: ความต้องการสหกรณ์การเกษตร 
3) อบรมให้ความรู้สหกรณ์การเกษตร 

 
บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร 

มีลักษณะเหมือนกรณีตัวอย่างท่ี 1 ได้แก่ บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (Co-ordinator) บทบาทในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ 
(Researcher) บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) บทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา (Educator) ฝึกอบรม (Trainer) 
และบทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในส่วนของบทบาทท่ีเพ่ิมเติม ได้แก่ 

บทบาทเป็นตัวเชื่อม (Link)  
บทบาทเป็นตัวเชื่อม (Link) พัฒนากรต้องเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐ กล่าวคือ เป็นผู้นําความต้องการของ

ประชาชนเสนอลําดับข้ัน ขณะเดียวกันก็ชักนําบริการของรัฐ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ จากรัฐไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนกับรัฐอํานวย
ประโยชน์ซ่ึงกันและกันอย่างเต็มท่ี มีความกลมกลืนสัมพันธ์กัน โดยใช้ระบบสื่อความคิดติดต่อด้วยกันท้ังสองฝ่าย ซ่ึงจะอํานวยให้เกิด
ความเข้าใจซ่ึงกันและกันท้ังสองฝ่าย 

บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) 
บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) นอกจากอํานวยความสะดวกของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยราชการ

แล้ว พัฒนากรต้องช่วยให้ความสะดวกแก่ชาวบ้านในการดําเนินงานของเขาเองในหมู่บ้าน จัดเตรียมประชาชนให้พร้อมท่ีจะทํางาน
ร่วมกับนักวิชาการ ช่วยเหลือในการสาธิตต่างๆ และการช่วยเหลือประชาชนในการทํางานร่วมกัน 
พลังชุมชนท่ีเกิดขึ้น 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
จนสามารถเป็นวิทยากรของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรในปัจจุบัน 
ในพ้ืนท่ีบริบทบ้านบ้านโป่ง หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้มากมาย

โดยเฉพาะในด้านการจัดการท่ีดิน ซ่ึงเม่ือรวมกันหลายคนแล้วก็สามารถทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้ คุณลกัษณะของคนในชุมชน มองโลกใน
แง่ดี มีอารมณ์ขัน เรียนรู้จากตัวแบบท่ีดี ประสบการณ์ในการเผชิญ และผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ในชุมชน จากเดิมเม่ือคร้ังท่ียังไม่มีกลุ่ม
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ปฏิรูปฯ ก็ยังไม่มีการสะสมองค์ความรู้ แต่ปัจจุบันเม่ือมีการสั่งสมองค์ความรู้มาสักระยะหน่ึงทําให้มีปราชญ์ชาวบ้านเกิดข้ึนมากมาย 
และนี่เองท่ีทําให้ชุมชนมีพลังท่ีเข้มแข็ง มีอพลังอํานาจในการต่อรองได้ 

วิทยากร 
จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันในชุมชนสามารถสร้างคนให้กลายเป็นวิทยากรประจําหมู่บ้าน ท่ีอยู่ประจํากลุ่มปฏิรูปท่ีดินฯ  

ซ่ึงทําให้บุคคลเหล่านี้ได้สะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ ในการถ่ายทอดเพ่ือให้บุคคลต่างๆ ท่ีมาเย่ียมชมกลุ่มฯ 
ผู้นําท่ีเข้มแข็ง 
มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีกระบวนการถ่ายทอด ส่งต่อสู่รุ่นต่อไป อีกท้ังสามารถประสานงานกลุ่มคน

ภายในชุมชนได้ ถือเป็นทุนชุมชนท่ีสําคัญ  
สหกรณ์การเกษตร 
เป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนชัดเจนจากการส่งเสริมของบัณฑิตอาสาสมัคร เพ่ือเตรียมพร้อมการจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตรของ

กลุ่มปฏิรูปท่ีดินโป่ง โดยเน้นกระบวนการการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องของแนวคิดสหกรณ์การเกษตร รวมท้ังการนําเสนอให้
ชาวบ้านได้เห็นตัวอย่างสหกรณ์ท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่าง นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตน เพ่ือก่อให้เกิด 
การจัดต้ังสหกรณ์การเกษตรท่ีย่ังยืน 

กระบวนการเรียนรู้ 
ชาวบ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องและพัฒนาตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยการกําหนดประเด็นปัญหาของชุมชน และการพัฒนา
ทางเลือกเพ่ือดําเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้การแก้ไขปัญหาของชุมชนดําเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีความเชื่อมโยงกัน มองการพัฒนา
แบบองค์รวม 

 
ตารางท่ี 1 
สิ่งท่ีบัณฑิตอาสาสมัครจัดทําในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม 

บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 1 บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 2 
1) โครงการบริการชุมชน 
โครงการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 1” 
โครงการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 2” 
โครงการ “เพาะพันธ์ุต้นกล้า” 

1) โครงการบริการชุมชน 
โครงการส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร 
กิจกรรม “ถอดบทเรียน: ความต้องการสหกรณ์การเกษตร” 
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้สหกรณ์การเกษตร” 

รูปธรรมท่ีเกิดขึ้น 
1) ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบ 
2) กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารงาน 
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกพ้ืนท่ี 

รูปธรรมท่ีเกิดขึ้น 
1) เกิดโครงการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร 
2) การถอดบทเรียน: ความต้องการสหกรณ์การเกษตร 
3) อบรมให้ความรู้สหกรณ์การเกษตร 

หมายเหตุ. โดย ต่วนรุสดี จะนือรง, 2561. 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า สิ่งท่ีบัณฑิตอาสาสมัครจัดทําในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม ของท้ังกรณีศึกษาท่ี 1 และกรณีศึกษาท่ี 2 
มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ บัณฑิตอาสาสมัครท้ัง 2 กรณีศึกษาจัดทําโครงการบริการชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทําให้เกิดรูปธรรมท่ี
ชัดเจนข้ึนท้ัง 2 กรณี 
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ตารางท่ี 2  
บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร 

บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 1 บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 2 
1) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน  
(Co-ordinator)  
2) บทบาทในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ (Researcher) 
3) บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) 
4) บทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา (Educator) และฝึกอบรม 
(Trainer) 
5) บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

1) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน  
(Co-ordinator)  
2) บทบาทในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ (Researcher) 
3) บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) 
4) บทบาทในฐานะผู้ฝึกอบรม (Trainer) 

 
5) บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
6) บทบาทในฐานะผู้ติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation)  
7) บทบาทเป็นตัวเชื่อม (Link) 
8) บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

หมายเหตุ. โดย ต่วนรุสดี จะนือรง, 2561. 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของท้ังกรณีศึกษาที่ 1 และ

กรณีศึกษาท่ี 2 มีความคล้ายคลึงกัน 5 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (Co-ordinator) 2) บทบาทในฐานะของ 
ผู้ศึกษาเรียนรู้ (Researcher) 3) บทบาทในฐานะผู้กระตุ้นการรวมกลุ่ม (Organizer) 4) บทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา (Educator) 
และฝึกอบรม (Trainer) 5) บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยบัณฑิตอาสาสมัครกรณีศึกษาที่ 2 มีบทบาทที่
แตกต่างจาก บัณฑิตอาสาสมัครกรณีศึกษาท่ี 1 เพ่ิมเติมอีก 3 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในฐานะผู้ติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) 2) บทบาทเป็นตัวเชื่อม (Link) และ 3) บทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 
ตารางท่ี 3  
พลังชุมชนท่ีเกิดข้ึน 

บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 1 บัณฑิตอาสาสมัคร กรณีศึกษาท่ี 2 
1) ปราชญ์ชาวบ้าน 
2) ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
3) วิทยากร 

1) ปราชญ์ชาวบ้าน 
2) วิทยากร 
3) ผู้นําท่ีเข้มแข็ง 
4) สหกรณ์การเกษตร 
5) กระบวนการเรียนรู้ 

หมายเหตุ. โดย ต่วนรุสดี จะนือรง, 2561. 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่าพลังชุมชนท่ีเกิดข้ึน ของท้ัง 2 แห่ง มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัครกรณีศึกษา

ท่ี 1 พลังชุมชน ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 3) วิทยากร ส่วนชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัคร
กรณีศึกษาท่ี 2 พลังชุมชน ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) วิทยากร 3) ผู้นําท่ีเข้มแข็ง 4) สหกรณ์การเกษตร 5) กระบวนการ
เรียนรู้ 
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ปัจจัยความสําเร็จของบัณฑิตอาสาสมัครในการเสริมสร้างพลังชุมชน 
1) เร่ืองของเวลา เนื่องจากระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานสนาม เป็นเวลา 7 เดือน มีระยะเวลาท่ีมากพอ ทําให้ชาวบ้านเกิด

ความไว้วางใจ ในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ในโครงการท่ีจัดทํา 
2) ความไว้วางใจ บัณฑิตอาสาสมัครค่อยๆ สร้างความไว้วางใจ เม่ือระยะเวลาผ่านไปสักระยะนั้น 
3) ความรับผิดชอบในหน้าท่ีความเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร ท่ีอาจต้องมีความรอบคอบมากกว่าและสร้างความน่าเชื่อถือได้ตาม

คุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตอาสาสมัคร 
บทสรุป: บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครกับการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชน บัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทในด้านการเป็น

ผู้สนับสนุนให้คําปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ โดยคาดหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากข้ึน เพราะประชาชนนั้นมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

บทบาทในเสริมสร้างพลังชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัคร คือ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางาน และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชาวบ้านรู้จักคิด และหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนเอง กําหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยพยายามให้การศึกษาแก่ชุมชนให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ปัจจัยผู้นําในชุมชนมีส่วนช่วยให้บัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทในการเสริมสร้างพลังชุมชน ผู้นําในชุมชนที่เป็นผู้นําท่ีมีความ
เสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีความต้ังใจจริงในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นปัจจัยหลัก ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของ
ชาวบ้านและชุมชน ให้เกิดอุดมการณ์ร่วมและหันมาเข้าร่วมกิจกรรม 

ในข้ันตอน กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งนั้น นักพัฒนาชุมชนนับว่ามีส่วนในการส่งเสริม ขับเคล่ือน 
การดําเนินการดังกล่าว ท้ังนี้ มีผู้กล่าวถึงบทบาทของนักพัฒนาไว้หลายแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์บทบาทท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนท่ีศึกษา โดยบทบาทของนักพัฒนาชุมชนท่ี นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2535, น. 25-27) ได้กล่าวถึงบทบาทพ้ืนฐานท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของนักพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องต้องกันกับบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร ไว้ว่า  
 1. เป็นกระจกเงาของชุมชน สะท้อนภาพปัญหาชุมชนให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาความต้องการของตน โดยใช้
ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลชุมชน เพ่ือให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
 2. เป็นกําลังใจของประชาชน กระตุ้นให้ประชาชนต่ืนตัว และเชื่อม่ันในความรู้ ความคิด และความสามารถของตนเอง โดย
ใช้ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลประชาชน จึงจะสามารถให้กําลังใจแก่ประชาชนได้ 
 กล่าวคือ บทบาทของบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครจากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในการเสริมสร้างพลังชุมชนระยะเวลา 
7 เดือน บทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร ได้แก่ 1) การเป็นกระจกเงาของชุมชน สะท้อนภาพปัญหาชุมชนให้คนในชุมชนได้ตระหนักใน
ปัญหาความต้องการของตน โดยใช้ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลชุมชน เพ่ือให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 2) เป็นกําลังใจ 
กระตุ้นให้คนในชุมชนต่ืนตัว และเชื่อม่ันในความรู้ ความคิด และความสามารถของตนเอง 
 3. บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (Co-ordinator) โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหมู่บ้านจะประสานงานในระยะแรก จากนั้นจึง
สนับสนุนให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ประสานงานมากข้ึน จนสามารถดําเนินการได้เอง การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีกระทําใน 3 ลักษณะ  
1) การประสานงานระหว่างผู้นํากับชาวบ้าน 2) การประสานงานระหว่างกลุ่มกับโครงการ และ 3) การประสานงานระหว่างกลุ่มกับ
สถาบันอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนงานกลุ่ม/ชุมชน 
 ซ่ึงในส่วนนี้เอง บัณฑิตอาสาสมัครในฐานะผู้ประสานงาน โดยประสานงานในระยะแรก จากนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้นําชุมชนเป็น
ผู้ประสานงานมากขึ้น จนสามารถดําเนินการได้เอง เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนชมุชน สังคม และประเทศต่อไปในอนาคต 
 4. บทบาทเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยการพยายามทําทุกวิถีทางที่จะ
ให้หมู่บ้านชนบทได้มีการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเข้าไปคลุกคลีทําตัวสนิทสนมกับ
ชาวบ้าน เพ่ือท่ีจะชักจูงให้ชาวบ้านเกิดความคิดริเร่ิม และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านของตน ตลอดจนพยายามกระตุ้นเตือน  
ยุ หนุน ให้ชาวบ้านได้ตระหนักในปัญหาเหล่านั้น และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องท่ีต้องเผชิญอยู่ 
 เช่นเดียวกับบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการเข้าไปคลุกคลีทําตัวสนิทสนมกับ
คนในชุมชน เพ่ือท่ีจะชักจูงให้เกิดความคิดริเร่ิม และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน ตลอดจนพยายามกระตุ้น หนุนเสริม  
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ให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหาเหล่านั้น และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่ โดยใช้วิธีการในการเสริมสร้างพลังชุมชน  
ในฐานะของผู้ศึกษาเรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้เข้าใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน สามารถนําปัญหามาวิเคราะห์ และ 
หาแนวทางแก้ไขในการทํางานชุมชน 

บทบาทหน้าท่ีในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสนามในหลักสูตร และการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยการพยายามทําทุกวิถีทาง
ท่ีจะให้ชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเข้าไปคลุกคลีทําตัวสนิทสนมกับ
ชาวบ้าน เพ่ือท่ีจะชักจูงให้ชาวบ้านเกิดความคิดริเร่ิม และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านของตน ตลอดจนพยายามสนับสนุนให้
ชาวบ้านได้ตระหนักในปัญหาเหล่านั้น และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องท่ีต้องเผชิญอยู่ 

การเสริมสร้างพลังชุมชนก็เช่นเดียวกัน เป็นความสามารถของชุมชนในการดึงศักยภาพท่ีเคยมีอยู่กลับคืนมา และพัฒนาศักยภาพนั้น
ให้ดีข้ึน เกิดการพ่ึงตนเองของชุมชน เกิดพลังความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน โดยอยู่บนฐานของการรับรู้ และเข้าใจ
ปัญหาร่วมกันแล้วนํามาสู่การปฏิบัติการของชุมชน ซ่ึงเกิดต้ังแต่ระดับจิตใจ ความรู้สึก และตระหนักในปัญหาท่ีชุมชนร่วมกันเผชิญ จนถึง 
การกระทําต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญต่อการดําเนินงานพัฒนาเป็นอย่างย่ิง และมีความสอดคล้องกับบทบาทของ
บัณฑิตอาสาสมัครจากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในการเสริมสร้างพลังชุมชนระยะเวลา 7 เดือน สรุปได้ว่า บทบาทของนักพัฒนา
ชุมชนท่ีสําคัญ และเป็นพ้ืนฐานท่ีจะช่วยในการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน  
 
บทสรุป 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น  
1) ในประเด็นบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัครนั้น เนื่องจากบัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทในด้านการเป็นผู้สนับสนุนให้

คําปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ โดยคาดหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากข้ึน เพราะประชาชนนั้นมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  
 2) วิธีการของบัณฑิตอาสาสมัครท่ีใช้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสนาม ผ่านการจัดทําโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดย
กิจกรรมท่ีบัณฑิตอาสาสมัครจัดทําระหว่างการฝึกปฏิบัติงานนั้น เป็นกิจกรรมของคนในชุมชนร่วมกัน ชุดความรู้ท่ีเกิดข้ึนทําให้คนใน
ชุมชนได้รับรู้การมีอยู่ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินของตน เกิดความตระหนักในคุณค่า และประโยชน์ท่ีได้รับ และใช้กิจกรรม
การถอดบทเรียนรู้ร่วมกัน นําเทคนิควิธีการในการเข้าถึงชุมชน การสื่อสารกับชุมชนผ่านการทํากิจกรรมถอดบทเรียนรู้ มุ่งให้เกิด 
การเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเองโดยมุ่งให้มีการปฏิบัติจริง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  
 3) บทบาทในเสริมสร้างพลังชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัคร คือ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานทํางาน และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชาวบ้านรู้จักคิด และหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนเอง กําหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยพยายามให้การศึกษาแก่ชุมชนให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้นๆ ซ่ึงเป็นแนวทางในการเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

4) ปัจจัยผู้นําในชุมชนมีส่วนช่วยให้บัณฑิตอาสาสมัครมีบทบาทในการเสริมสร้างพลังชุมชน ผู้นําในชุมชนท่ีเป็นผู้นําท่ีมีความ
เสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีความต้ังใจจริงในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นปัจจัยหลัก ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของ
ชาวบ้านและชุมชน ให้เกิดอุดมการณ์ร่วมและหันมาเข้าร่วมกิจกรรม 
 นอกจากนี้มีการหวงแหนในพ้ืนท่ีทํากิน ความสํานึกหวงแหนน้ีเองท่ีทําให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจ เกิดเครือข่าย 
การทํางานร่วมกัน และความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในกลุ่ม ซ่ึงเป็นพลังชุมชน คือ ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน สร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กรเครือข่าย และชุมชนเกิดความร่วมมือกันใน 
การดําเนินงานในท่ีสุด ขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าวเกิดข้ึนได้ เนื่องจากผู้นําของแต่ละกลุ่ม และองค์กรมีลักษณะความเป็นผู้นําท่ี
ดี เช่น มีความเสียสละ มีความต้ังใจ มีวิสัยทัศน์ท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์สุขของคนในชุมชนเป็นสําคัญ เหล่านี้คือตัวอย่างของการเรียนรู้
ในช่วงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 7 เดือน 
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บทบาทภาวะผู้นาํชุมชนและผู้นาํทางจิตวิญญาณ ในการฟื้นฟูและพฒันาตลาดชุมชน ด้วยพลัง “บวร” 
กรณีศึกษากาดวิถีชุมชนคบูวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี 

Community and Spiritual Leadership in community flea market revitalization 
Using "BOR WORN": A case study of Khubua community flea market. 

 
อดิสร กิจประเสริฐ* 

Adisorn Kitprasert* 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันบทบาทความเป็นผู้นํา เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะนําพาให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาร่วมมองถึงปัญหา และร่วมกัน

วางแผนดําเนินงานเพื่อให้ชุมชนสามารถหลุดพ้นจากวังวนปัญหาท่ีมีอยู่ ภายใต้บริบทของชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย  
ซ่ึงแนวคิด บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีได้นํามาใช้เป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันหลักในชุมชนเพ่ือ
สร้างเป็นความร่วมมือซ่ึงกันและกัน โดยกาดวิถีชุมชนคูบัว นับว่าเป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนบทบาทผู้นํา ท่ีมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายใน 
การนําหลัก บวร มาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนจนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงผลการการดําเนินงานในช่วงท่ีผ่านมา 
ทําให้เกิดการสืบสานวิถีชีวิตของชาวคูบัวและเกิดการเรียนรู้สืบทอดทางวัฒนธรรมชุมชน ในพ้ืนท่ีกาดวิถีชุมชนแห่งนี้ อีกท้ังทําให้เกิด
การสร้างรายได้ท่ีหมุนเวียนภายในชุมชนและก่อเกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  
คําสําคัญ: ผู้นําชุมชน, บวร, ตลาดชุมชน 
  

ABSTRACT 
Presently, a leadership role is a very important aspect to all community members where people were 

joining together in order to view and plan their project for the community problem resolution. Under the multiple 
context of public choice, it is very interesting that the concept of BOR WORN is usually obtained to be one of 
many ritual mechanisms for community revitalization.  The BOR WORN concept focuses on institutional 
relationships recreation in order to create a community mutual cooperation.  Khubua is one of the best example 
enlightening leadership role as BOR WORN model.  Khubua’ s BOR WORN model achieved in leadership practices 
which was applying to get community’s visions and goals in a community-driven reconstruction and development. 
This leads to the establishment of new ways of people life in the flea market resulting in public exchange, revenue 
and public activity circulation.  
Keywords: Community leaders, Bor Worn, Community Market 
 
บทนํา 

ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนในประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ปัจจัยประการหนึ่งท่ีสําคัญในการสร้างและก่อให้เกิด
ชุมชนท่ีเข้มแข็งได้นั้น ก็คือ “ผู้นํา” ไม่ว่าจะเป็นผู้นําในฐานะทางการ ผู้นําทางความคิด หรือผู้นําทางจิตวิญญาณ โดยท่ีผู้นํานั้น จะมี
บทบาทและหน้าท่ีอันสําคัญ ในการท่ีจะช่วยโน้มน้าวจิตใจและส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการรวม
พลังความสามัคคีในชุมชนท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสถานการณ์สังคมในปัจจุบันนั้น ชุมชนต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบจาการพัฒนาจากกระแสสังคมภายนอก ท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิต วิถีการผลิต และการอยู่ร่วมกันของชุมชน จนอาจจะ 
ไม่สามารถปรับตัวเองและชุมชนให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นแล้ว บทบาทและภาวะของผู้นําในการปฏิบัติงานฟื้นฟูและ
                                                 
*
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พัฒนาชุมชนนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งท่ีความสําคัญอย่างย่ิง ท่ีต้องรู้เท่าทัน วางเป้าหมาย มีทิศทางในการทํางาน อันส่งผลต่อความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนให้เป็นจริง ดังคํากล่าวท่ีว่า “นกต้องมีจ่าฝูง ผึ้งต้องมีนางพญา คนต้องมีผู้นํา” 
(สัมพันธ์ เตชะอธิก, ธนาคาร ผินสู่ และ จุติมาพร พลพงษ์, 2560) 

ในการดําเนินงานฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน ภายใต้บริบทท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ภูมิสังคม วิถีชีวิต 
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเป็นพลวัตนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้นําภายในชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมเป็นอย่าง
มาก เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีวิธีการการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน หน่วยงานใน
ชุมชนหรือเครือข่ายการพัฒนาน้ัน มีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งท่ีผู้นําภายในชุมชนได้นํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความร่วมมือและ 
การมีส่วนร่วมของสถาบันหลักสําคัญของชุมชน ก็คือ แนวคิดบ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ซ่ึงเป็นแนวคิดในการรวมสถาบันหลัก
สําคัญในชุมชน อันได้แก่ ประชาชนในชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนหรือหน่วยงานในพื้นท่ี อันสถาบันหลักท่ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
สายใยของคนในชุมชนไทยมาต้ังแต่ในอดีต ท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มาเป็นกลไกในงานฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน 
ผ่านการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
โดยมีหลายชุมชนในประเทศไทยท่ีประสบความสําเร็จในการนําแนวคิดดังกล่าว มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและประยุกต์ในงานฟ้ืนฟู
และพัฒนาชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นท่ีและวิถีทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 
พระพุทธบาทน้อย การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง และกลุ่มสัจจะ 
ออมทรัพย์ต๊ิบปาละสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป)  

“กาดวิถีชุมชนคูบัว” เป็นตลาดชุมชนแห่งหนี่งในตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่ีนําแนวคิด “บวร” ไปใช้จนประสบ
ผลสําเร็จ ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดของกํานันตําบลคูบัว และเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ท่ีเป็นผู้นําท่ีเป็นทางการและผู้นําทางจิตใจ
ของชาวตําบลคูบัว ท่ีจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ท่ีรายได้ไม่ได้หมุนเวียนในชุมชนมากนัก การแก้ไขปัญหาด้านรายได้และอาชีพ
เสริมหลังการทํานาของเกษตรกร ซ่ึงประชาชนในตําบลส่วนใหญ่นั้นได้ประกอบอาชีพ การสืบสานและต่อยอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนคูบัวให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันภายในชุมชนท่ียังไม่เกิดความร่วมมือกันพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นบูรณาการ โดยการหาพ้ืนท่ีส่วนกลางของตําบลเพ่ือจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล 
คูบัว อาทิ กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผ้าทอตีนจก กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องไม้บ้านต้นแหน การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน การแต่งกายของผู้ค้าและประชาชนในพ้ืนท่ี และการเข้าชมสถานท่ีสําคัญภายในรอบพ้ืนท่ีกาดวิถีชุมชนคูบัว 
โดยใช้ลานกิจกรรมภายในวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นพ้ืนท่ีศูนย์กลาง ภายใต้การควบคุมและดูแลของคณะกรรมการกาดวิถีชุมชน ซ่ึงเป็น
การแนวคิด มาปฏิบัติในเชิงรูปธรรม โดยมีผู้นําชุมชน เจ้าอาวาสวัดในพ้ืนท่ี ตัวแทนหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและพัฒนาตลาดชุมชนแห่งนี้ ให้มีความเป็นวิถีชุมชนให้ได้มากท่ีสุด  

ผลท่ีได้รับหลังจากการดําเนินงานเปิดกาดวิถีชุมชนคูบัว ต้ังแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้กาดวิถีชุมชน 
คูบัวนั้น มีนักท่องเที่ยวและผู้ท่ีสนใจเข้ามาเย่ียมเยือนสถานที่ดังกล่าว รวมถึงบริเวณโดยรอบชุมชนคูบัว มีจํานวนถึง 2,000 คนต่อ
สัปดาห์ (ตรีพล อารมณ์ชื่น, 2561) ท่ีเกิดจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลภายนอก 
เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชนคูบัวข้ึน โดยมีกาดวิถีชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง เช่น แหล่งโบราณสถานหมายเลข 18 จิปาถะสถาน 
บ้านคูบัว เกิดการสืบสานและสานต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ให้กับกลุ่มต้นกล้าเยาวชน กลุ่มผู้ค้า และนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน 
เกิดการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนคูบัว เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางในการจําหน่ายสินค้าท่ีเน้นขายภายใน
ชุมชน รวมถึงยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในตําบลคูบัวท่ีดีข้ึน ท้ังรายได้ท่ีหมุนเวียนในชุมชน ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 
2,000,000 บาท การใส่ชุดพ้ืนถ่ินท่ีมาจากผ้าทอตีนจกท่ีมากข้ึน เกิดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนคูบัว อีกท้ัง
ยังเป็นตลาดวิถีชุมชนท่ีเกิดข้ึนและสร้างด้วยสองมือและความสามัคคีของชุมชนอย่างแท้จริง มิได้เกิดจากนโยบายของรัฐท่ีมา
ดําเนินการให้กับชุมชนใดๆ ท้ังสิ้น (ตรีพล อารมณ์ชื่น, 2561) 

จากการดําเนินงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงในบทบาทของกํานันตําบลคูบัวและเจ้าอาวาสวัดโขลง
สุวรรณคีรี ในการประสานความร่วมมือร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆ ของตําบลคูบัวในมิติต่างๆ ภายใต้เครือข่าย “บวร” โดยดึงทุนและ
ทรัพยากรท่ีชุมชนน้ันมี อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพย์ของประชาชน ให้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสถาบันหลักในชุมชน โดยให้บทบาทและหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้บริหารจัดการและพัฒนากาดวิถี
ชุมชนคูบัวตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคอยสนับสนุน นับได้ว่าเป็นตัวอย่างท่ีได้
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและภาวะผู้นํา ท่ีเป็นกําลังสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนคูบัว ภายใต้กลไก “บวร” ในการพลิกฟ้ืน 
ความเป็นชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป ผ่านการจัดต้ังกาดวิถีชุมชนคูบัว อันส่งผลให้เกิดรายได้ คุณภาพชีวิต และ
การสืบสานวัฒนธรรมชุมชนอันดีงามให้เกิดข้ึนกับชุมชนได้อย่างชัดเจน  
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วัตถุประสงค์และประเด็นท่ีท้าทาย  
บทความวิชาการฉบับนี้ จึงได้ต้ังประเด็นคําถามท่ีน่าสนใจว่า ผู้นําภายในชุมชนคูบัว มีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินงาน 

กาดวิถีชุมชนคูบัว ภายใต้แนวคิดและกลไกแบบ “บวร” อย่างไร และสามารถเป็นต้นแบบแต่แตกต่างให้ชุมชนอ่ืนในประเทศไทยได้
ศกึษาเรียนรู้อย่างไรบ้าง 

จากประเด็นคําถามท่ีท้าทายดังกล่าวนี้ จึงได้วางวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและอภิปรายถึงบทบาทและภาวะของผู้นําชุมชนและ
ผู้นําจิตวิญญาณในตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่ีส่งผลต่อการการจัดต้ังและการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาชุมชน ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ตามทฤษฎีภาวะผู้นํา (Leadership Theories) อีกท้ังเพ่ือศึกษาและอภิปรายถึงความสําคัญ
ของแนวคิด “บวร” ในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้นําภายในชุมชนได้นํามาปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือและการจัดการกาดวิถีชุมชนคูบัว 
   
ว่าด้วยทฤษฎีภาวะผู้นํา: ความหมาย องค์ประกอบและคุณลักษณะผู้นําท่ีดี 

ทฤษฎีภาวะผู้นํา (Leadership Theories) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงบทบาทและหน้าท่ีของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกและ 
การยอมรับจากประชาชน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการดึงดูดและโน้มน้าวใจของผู้คน ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์หรือแนวทางในการทํางาน 
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน ซ่ึงมีความแตกต่างจากคําว่า “หัวหน้า (Head หรือ Chief)” ซ่ึงเกิดจาก
การแต่งต้ังอย่างเป็นทางการของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงอาจจะได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ได้ (สุเมธ แสงน่ิม
นวล, 2552) โดยคําว่า “ภาวะผู้นํา” ได้มีบุคคลต่างๆ ได้ให้คํานิยามและอธิบายไว้ในลักษณะท่ีมีความสอดคล้องกัน อย่างเช่น Dwight 
Elsenhower (อ้างถึงใน สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552) ได้ขยายความของภาวะผู้นําไว้ว่า เป็นศิลปะในการทําให้ผู้อ่ืนทําในสิ่งท่ีคุณต้องการ 
ให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความเต็มใจของพวกเขาเอง หรือ สุรพล เศรษฐบุตร (2553) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้นํา เป็นความสามารถของบุคคล
หนึ่งท่ีจะจูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือทําให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสถานการณ์ต่างๆ 
สําหรับสุเมธ แสงน่ิมนวล (2552) ได้กล่าวโดยสรุปว่าความเป็นผู้นํามีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ มีความสามารถในการ ชักจูงให้ผู้อ่ืน
คล้อยตาม มีสถานการณ์เป็นตัวกาํหนด และมีการเลือกต้ัง ทําให้ได้รับการยอมรับ 

สําหรับทฤษฎีภาวะผู้นํา ได้มีนักวิชาการจํานวนมาก ท่ีได้ทําการศึกษาและทําความเข้าใจให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภาวะผู้นํา
ในแต่ละยุคสมัย ว่ามีลักษณะและวิธีการการจัดการของผู้นําไว้อย่างไร โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ (สุกฤษฎิ์ 
ขวัญเมือง, 2559)  

1. ภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theories) เป็นแนวคิดท่ีมีความเชื่อว่าภาวะผู้นํานั้น มีมาต้ังแต่กําเนิด ท่ี
สืบเชื้อมาจากพันธุกรรมของแต่ละคน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซ่ึง Ekvall & Arvonen, (1991) ได้อธิบายไว้เพ่ิมเติมว่า หากได้รับ
การศึกษา การเรียนรู้ หรือมีคุณลักษณะบางประการ เช่น ความซ่ือสัตย์ ความขยัน ความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา ก็ย่อมส่งเสริมให้
กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพได้ แต่ทว่าแนวความคิดดังกล่าว ยังไม่มีข้อสรุปอันเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังยัง
เกิดการต้ังคําถามในแนวความคิดดังกล่าวเป็นจํานวนมาก เหตุเพราะมีผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําจํานวนมาก ท่ีอธิบาย
ว่าบุคคลไม่ได้มีภาวะความเป็นผู้นํามาต้ังแต่เกิด 

2. ภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theories) เป็นแนวคิดท่ีเสนอโดยนักวิชาการและนักพฤติกรรม
ศาสตร์ ซ่ึงอธิบายไว้ว่า ความเป็นผู้นําเกิดจากพฤติกรรมท่ีสั่งสมมาต้ังแต่เกิด เป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้และพัฒนาบุคคลนั้นๆ ให้เป็นผู้นํา
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ แนวคิดดังกล่าว ได้รับการศึกษาวิจัยและยอมรับอย่างกว้างขว้าง โดยมีการศึกษาวิจัยในสิ่งท่ีผู้นํา
ได้พูด ผู้นําได้คิดและได้ทํา อาทิ การศึกษาพฤติกรรมของผู้นํา โดย The Ohio State Univ. Studies (อ้างถึงใน สุรพล เศรษฐบุตร, 
2553) ท่ีค้นพบว่าพฤติกรรมของผู้นําท่ีประสบความสําเร็จนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ ผู้นําท่ีมุ่งงาน (Initiating Structure) ท่ีจะกําหนด
บทบาทของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และผู้นําท่ีมุ่งคน (Consideration) ท่ีกําหนดบทบาทหน้าท่ีตามความสัมพันธ์และ
บรรยากาศการปฏิบัติงาน และสามารถไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีอํานาจในการตัดสินใจในบทบาทของตนเอง  

ท้ังนี้ แนวคิดภาวะผู้นําในเชิงคุณลักษณะน้ัน ยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยบางประการของนักวิชาการหรือผู้ท่ีมีความสนใจใน
ด้านนี้มากนัก จนทําให้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปมากนัก 

1. ภาวะผู้นําตามสถานการณ์ (Situational Leadership Theories) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงความเป็นผู้นําท่ีต้องปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใต้สภาพแวดล้อมและความกดดันจากภายในและภายนอกได้ ย่อมจะหมายถึงประสิทธิภาพของ
ความเป็นผู้นํานั้นสัมฤทธ์ิผล เนื่องจากผู้นํานั้น ต้องกําหนดความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีเข้าร่วมวางแผนและการดําเนินงาน
ให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดย Hersey & Blanchard (อ้างถึงใน สุรพล เศรษฐบุตร, 2553) ได้อธิบายไว้เพ่ิมเติมเก่ียวกับความเป็นผู้นําทาง
สถานการณ์ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมด้านงานและด้านความสัมพันธ์ พบว่า ค้นพบการแบ่งภาวะผู้นําออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
1) ผู้นําแบบชี้นํา 2) ผู้นําแบบขายความคิด 3) ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และ 4) ผู้นําแบบมอบอํานาจหรือมอบหมายงาน  
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ท้ังนี้ แนวคิดดังกล่าว ได้มีข้อสังเกตว่าภาวะผู้นําแบบนี้ จะมีบุคคลออกมาในช่วงสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่า จะเกิดบุคคลดังกล่าวข้ึนมาอีกในอีกสถานการณ์หรือ คล้ายกับว่าผู้นําในสถานการณ์หนึ่ง อาจจะเป็นผู้ตามในอีก
สถานการณ์หนึ่ง ซ่ึงไม่ย่ังยืนถาวรเฉกเช่นภาวะผู้นําตามเชิงคุณลักษณะ หรือภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม  

1. ภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theories) เป็นการนําคุณลักษณะเด่นของภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ 
ภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้นําตามสถานการณ์ นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มหรือองค์กร โดยมีความเชื่อว่า
แนวคิดดังกล่าว สามารถทําให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้นําและกลุ่มบุคคลในองค์กร 
โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญของแนวคิดนี้ ได้แก่ 1) ผู้นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) ท่ีเน้นความพิเศษท่ีมีอยู่เหนือกว่า
คนท่ัวไป เน้นความเป็นเทพเจ้าหรือวีรบุรุษ มีลักษณะ 4 ประการ คือ การสร้างความประทับใจ เป้าหมายและอุดมการณ์ชัดเจน  
ความม่ันใจสูง และการสื่อสารท่ีสามารถโน้มน้าวจิตใจคนให้คล้อยตามได้ ซ่ึงผู้นําแบบนี้จะสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาและร่วมกันทํางาน
กับผู้นําอย่างไม่มีข้อสงสัย และ 2) ผู้นําเชิงการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ท่ีเน้นผลประโยชน๋ซ่ึงกันและกันระหว่าง
ผู้นํากับผู้ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการทํางานนั้นประสบผลสําเร็จ  

2. ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories) เป็นแนวคิดท่ีเน้นให้ผู้นํามีอิสระใน 
การทํางาน มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ท่ีมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือสังคมให้ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยการสร้างแรงจูงใจและกระบวนการท่ี
ทําให้ผู้ตามได้ทํางานให้เต็มศักยภาพ อีกท้ังยังจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
อันจะส่งผลให้ความสําเร็จในเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับแนวคิดดังกล่าว มีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 4 ประการ (4l’s) คือ  
1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) คือ การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ตาม ทําให้เกิดความเคารพ 
ศรัทธา และความไว้วางใจ เกิดความภาคภูมิใจในการร่วมงาน และเกิดการปฏิบัติตาม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 
IM) คือ การท่ีผู้นําได้ประพฤติตัว โดยได้สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นจิตวิญญาณของผู้ตามให้มีความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดี
และการคิดในแง่ ซ่ึงทําให้เกิดความเชื่อม่ันและความต้ังใจท่ีจะร่วมกันทําให้บรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ร่วมกัน 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) คือการท่ีผู้นําได้กระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม
หรือองค์กร เพ่ือให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามได้หาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยไม่ถูกจํากัด
ด้วยกรอบความคิดและความเชื่อเดิมๆ และ 4) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) คือ การท่ีผู้นํานั้น 
ดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของสวัสดิภาพ การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมบรรยากาศการทํางาน จน
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญในการทํางาน โดยผู้นําจะอยู่ในฐานะเป็นโค้ช (Coach) หรือท่ีปรึกษา (Advisor) 
เพ่ือติดตามและพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามแต่ละคนได้มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนอย่างเหมาะสม 

เงื่อนไขสําคัญของแนวคิดภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ ผู้นําควรให้ความสนใจกับความต้องการและแรงจูงใจของ
ผู้ติดตาม และพยายามที่จะช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้เป็นวิธีท่ีผู้นํา สามารถนําไปเร่ิมต้นพัฒนา
และใช้การเปลี่ยนแปลงในงานสําคัญๆ ขององค์กรได้ (Steve Wolinski, 2010)  

เม่ือมีองค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของผู้นํานั้น จนต้องมองไปถึงคุณลักษณะ
ของภาวะผู้นําท่ีดี ซ่ึงสามารถแบ่งออกด้วยกันเป็น 8 ประการ ได้แก่ (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552) 1) ไว้วางใจ ไม่หวงอํานาจ กล่าวคือ 
ผู้นําต้องเกิดความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ย่ิงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปมากเท่าไร ก็จะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการมากข้ึน 
เนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระในงานประจํา และสามารถใช้เวลาไปสร้างสรรค์ วางเป้าหมายการพัฒนา ควบคุมและติดตามงาน 2) หย่ังรู้
แล้วเตรียมพร้อม กล่าวคือ ผู้นําต้องสามารถหยั่งรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายภาคหน้า จากการติดตามข้อมูล
ข่าวสารหรือข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนรับมือกับสถาการณ์เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที 3) รู้จักตนเอง กล่าวคือ ผู้นําต้อง
รู้จักข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง เพ่ือท่ีจะได้สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4) มีจิตนาการและการจูงใจ กล่าวคือ ผู้นําควรมีจิตนาการท่ีดีในการริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์และสร้างวิสัยทัศน์ มีกระบวนความคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ผู้อ่ืนให้ร่วมมือกับผู้นําได้ เพ่ือท่ีจะช่วยให้แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ของผู้นําบรรลุผลสําเร็จข้ึนได้ 5) ประพฤติสิ่งท่ีน่านับถือ กล่าวคือ ผู้นําท่ีดีควรเป็นแบบอย่างในความประพฤติท่ีดี เพราะจะ
เป็นแบบอย่างท่ีผู้ตามหรือบุคคลในองค์กรนั้นจะประพฤติตามไปด้วย หากประพฤติดี ก็ย่อมส่งผลถึงผู้นําในแง่ของการเคารพ  
ความศรัทธาและบารมี ความเชื่อใจ เป็นต้น 6) เชื่อม่ันและรับฟัง กล่าวคือ ผู้นําควรต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
นําความคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีได้รับเหล่านั้น มาปรับปรุงการทํางานในองค์กรให้ดีข้ึน อีกท้ังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ผ่านกลไกการมี
ส่วนร่วม 7) รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น กล่าวคือ ผู้นําต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ มีความเข้าใจและเท่าทันในการเปล่ียนแปลงของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน์และยุคดิจิตอล ผนวกกับต้องมีความยืดหยุ่นและผ่อนปรนในบางประเด็นกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สร้างความรัก 
ความศรัทธา และความเชื่อม่ันในตัวผู้นํา 8) ยอมรับความผิดพลาดและความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้นําควรน้อมรับผิดในประเด็นท่ีอาจจะ
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ทําผิดพลาด เพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนอีก ผู้นําต้องรู้จักการกล่าวคําว่าขอโทษ และควรเก็บข้อมูลสถิติในประเด็นต่างๆ เพ่ือหาข้อดีและข้อเสีย ท่ี
สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
แนวคิด บวร: สามประสานพลังขับเคล่ือนชุมชน  

ส่วนแนวคิด บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นแนวคิดเชิงประชาสังคม ท่ีเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันสําคัญ
ภายในชุมชน ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการวางแผนเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนา ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นพลังขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญในงานพัฒนาชุมชน โดยการนําสถาบันสําคัญชุมชนสามสถาบัน ได้แก่ สถาบันการปกครอง (บ้าน) สถาบันศาสนา (วัด) 
และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) อันเป็นกลไกสําคัญในการผนึกกําลังจัดต้ังองค์กรท่ีเรียกว่า บวร เพ่ือนํามารองรับและดําเนินการ
ต่างๆ ตามนโยบายของทางราชการ ฉะนั้น คําว่า บวร จึงนําเอาตัวย่อด้วยการนําพยัญชนะตัวต้นของคําว่า บ้าน วัด โรงเรียน  
มาบัญญัติเป็นคําใหม่ซ่ึงมีองค์ประกอบของ บวร ดังนี้ (ธนพรรณ ธานี 2545, น. 6, อ้างถึงใน ภูวณัฐสร์ หนูมาก, 2549) 

1) สถาบันการปกครอง (บ้าน) ซ่ึงประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เป็นต้น รวมท้ังระบบกลไกการบริหารท่ีมาจากรัฐรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย 

2) สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือกลุ่มหรือชมรมทางศาสนา  
ซ่ึงหมายความในเชิงกว้าง อาจหมายถึงองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่างๆ ในชุมชนนั้นด้วย 

3) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ท้ัง
ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือองค์กรทางการศึกษาอ่ืนๆ ด้วย 

แนวคิดดังกล่าว นับได้ว่าเป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษาและสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการทําหน้าท่ีเป็นแกนกลาง
ในการพัฒนาตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองและชุมชน โดยกําหนดแผนแม่บทชุมชน ภายใต้การร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และร่วมกัน
บริหารจัดการให้คนในท้องถ่ินร่วมกันเป็นเจ้าของ ผนวกกับความผูกพันระหว่างวัด บ้านและชุมชน ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมและ 
เป็นตัวเชื่อมกิจกรรมชุมชนท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ความสําคัญของแนวคิด บวร กับงานพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นการนําเอาสถาบันหลักในชุมชน อันได้แก ่บ้าน วัด และโรงเรียน 
มาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ พัฒนา ติดสินใจ แก้ปัญหา
ตนเอง โดยการกําหนดแผนแม่บทชุมชน ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถ่ินท่ีร่วมกันเป็น
เจ้าของ อันจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนต่อไป (ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ทิพย์ลัดดา ชานิกุล และ ยุมรี ศรีสุรัตน์, 2559) ซ่ึงหาก
มองในแง่การใช้หลัก บวร ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่ามักเกิดข้ึนในการนําไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองการเรียนรู้ของกลุ่มสถานศึกษา ท่ีมุ่งให้
บทบาทโรงเรียนในการบูรณาการความร่วมมือ อันจะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพควบคู่คุณธรรมเป็นหลัก แต่ถ้ามองในมุมของ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนนั้น แนวคิด บวร เป็นแนวคิดท่ีใช้การประสานสามทิศ มาร่วมกันบูรณาการความร่วมมือของสถาบันสําคัญ
ในชุมชน นํามาซ่ึงการแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน ผ่านการวางแผนและดําเนินการร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน ประดุจการสร้างเครือข่ายของชุมชนย่อมๆ อันเป็นความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ท่ีสังคมไทยท่ีมีมาอย่างช้านาน  
  
บทบาทภาวะผู้นํากับการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนด้วยพลัง “บวร”  

ด้วยบทบาทและหน้าท่ีของผู้นําในชุมชนน้ัน นับว่าเป็นภาระและความรับผิดชอบอันใหญ่ย่ิงสําหรับผู้ท่ีได้รับไว้วางใจจาก
ประชาชนในชุมชน ในการสร้างความเชื่อม่ันและความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนให้ได้รับ 
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผู้นําเป็นเสาหลักในการหล่อหลอมชุมชนและสามารถทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็น
ปึกแผ่น ด่ังท่ี ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะฯ (2552) ได้กล่าวไว้ถึงความสําคัญของผู้นําในงานพัฒนาชุมชนว่าเป็นผู้ท่ีสามารถนําพา
ชุมชนไปสู่การพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของตนเองและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้  

โดยผู้นําภายในชุมชนท่ีดีน้ัน จําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทํางานท่ีชัดเจน มีกระบวนการจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะท่ีดีในวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะ ภายใต้บริบทของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย รู้จักประสานงาน
กับบุคคลหรือเครือข่ายต่างๆ เพ่ือระดมทุน ทรัพยากรและความร่วมมือ ในการสรรค์สร้างสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน รวมถึงให้ประชาชนมี
บทบาทและมีส่วนรวมในงานพัฒนาชุมชน ซ่ึงหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างผู้นํากับประชาชนในพ้ืนท่ี อันเป็นแกนสําคัญในงานฟ้ืนฟู
และพัฒนานั้น ย่อมทําให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสําเร็จ  

การนํากลไกความร่วมมือแบบ “บวร” เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชนน้ี นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วยให้ 
การทํางานของผู้นําในชุมชน สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ถ้าหากได้รับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือในการทํางาน มีชุมชนในประเทศไทยท่ีนําหลัก บวร ไปประยุกต์ใช้ในงานฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนจนประสบผลสําเร็จ 
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ดังเช่น ชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ท่ีผู้นําชุมชนได้ชักชวนชาวบ้านในพ้ืนท่ี มาเข้ากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือรู้จักตนเองบนวิถีแห่งการพ่ึงตนเอง นําไปสู่กระบวนการลดภาระหนี้สินในครัวเรือน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และโรงเรียนก็มีบทบาทในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีการบริหารจัดการเงิน เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพ และ
ชุมชนพระพุทธบาทน้อย ตําบลสองแคน อําเภอแห่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่ีได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชนข้ึน เพ่ือให้มี 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน นําไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยชุมชนมีบทบาทในด้านการรักษาและพัฒนา
พ้ืนท่ี วัดมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการโน้มน้าวผู้คน ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับประชาชน 
โรงเรียนและหน่วยงานราชการมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน และการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงานของหน่วยงานราชการ  
 
กาดวิถีชุมชนคูบัว: จากแนวความคิดของผู้นําในชุมชน สู่การขับเคล่ือนด้วยพลัง “บวร”  

ในยุคปัจจุบัน ได้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน มีบทบาทมากในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ เนื่อง
ด้วยเป็นการนําเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท่ีชุมชนแต่ละแห่งมีเป็นทุนเดิม ท้ังทางด้านสถานท่ี วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน นํามา
ประยุกต์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชนมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นกระตุ้น ท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐ ได้มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังตลาดชุมชนข้ึน เพ่ือนําสินค้าอยู่ภายในชุนชนออกมาจําหน่าย เป็นการสร้างโอกาสและรายได้
เพ่ิมให้กับชุมชน นําเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทําให้รายได้กระจายอยู่ภายใน
ชุมชนและสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งได้ (อภิชาต โตดิลกเวชช์, 2561, อ้างถึงใน ไทยรัฐออนไลน์, 2561) ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน เช่น ตลาดประชารัฐ โครงการตลาดน่าชม โครงการตลาดนวัตวิถี เป็นต้น  

โครงการการพัฒนาชุมชนของรัฐเหล่านี้ บางส่วนนั้นก็ประสบผลสําเร็จ แต่ทว่าบางส่วนก็ประสบความล้มเหลว เนื่องจากเป็น
การพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top Down) อันเกิดจากความต้องการและนโยบายของรัฐ มิได้เกิดจากการมีส่วนร่วมหรือการนํามา
ประยุกต์ใช้ตามสภาบริบทของพ้ืนท่ีในแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง จึงสร้างปัญหามากกว่าแก้ไข 

การจัดต้ังตลาดชุมชนท่ีเกิดจากการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom Up) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสถาบันหลักในชุมชน ท้ังวัด ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการดําเนินงานท่ีเป็นระบบ ย่อมจะนําพาให้ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนนั้นประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก ดังจะเห็นได้จากการดําเนินงานของ “กาดวิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี”  
ท่ีเกิดจากปัญหาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเร่ิมเสื่อมถอย จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณค่าของ
ชมุชน จนนําไปสู่การจัดต้ังตลาดวิถีชุมชนแห่งใหม่ ท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนคูบัว ท้ังในปัจจุบันและอนาคตนับจากนี้  

ความเป็นมาในการจัดต้ัง 
กาดวิถีชุมชนคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เกิดข้ึนจากแนวความคิดในการแก้ปัญหาเกษตรกรท่ีประสบ

ปัญหาวิกฤติน้ําน้อยในช่วงปี 2560 ของนายตรีพล อารมณ์ชื่น กํานันตําบลคูบัว ท่ีอยากให้ประชาชนในตําบลคูบัว ได้ประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ือสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถทํานาได้เพียงปีละ 1 
คร้ัง และประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างท่ัวไป ท่ีในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการตลาดท่ีรุนแรงมากข้ึน อีกท้ัง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจําหน่ายออกไปสู่ภายนอกนั้น มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบเดิมๆ ซ่ึงขาดการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ  
ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดการค้าในยุคปัจจุบันได้ ซ่ึงขาดองค์ความรู้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการกลุ่ม และการจัดการ
ระบบตลาดและกลุ่มลูกค้า (กาดวิถีชุมชนคูบัว, 2560) ผนวกกับแนวความคิดในการต่อยอดกิจกรรมปอยขันโตก9 ของพระครูใบฎีกา 
สุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ท่ีเห็นคุณค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตําบลคูบัว อาทิ ผ้าซีนตีนจก การ
ทําอาหารพ้ืนถ่ิน ท่ีสามารถนํามาต่อยอด สร้างมูลค่าให้กับประชาชน รวมถึงอยากสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ท่ีดํารงมาอยู่คู่ตําบลคูบัว 
ซ่ึงในอดีตชุมชนคูบัว เป็นชุมชนโบราณแห่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญในจังหวัดราชบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-17 เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ําแม่กลอง โดยมีฐานะเป็นเมืองท่าทางการค้าริมแม่น้ําสําคัญในยุคประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมทวารวดี มีการรับเอาแบบอย่างการดําเนินชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง การนับถือพุทธศาสนา และการรู้จักใช้ตัวอักษรและ
หนังสือมาปรับใช้ รวมถึงมีการสืบเชื้อสายและวัฒนธรรมไท-ยวน ท่ีอพยพมาจากอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาต้ังแต่รัชสมัย

                                                 
9 กิจกรรมปอยขันโตก เป็นกิจกรรมเป็นงานท่ีจัดเพ่ือความสมานสามัคคีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาว “ไทยวน” หรือ  

“ไทโยนก” ซ่ึงมาต้ังหลักแหล่งอยู่หลายพ้ืนท่ีในจังหวัดราชบุรี โดยในแต่ละแห่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยในภาคเช้าจะเป็น 
การทําบุญถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ส่วนในภาคค่ํา จะเป็นกิจกรรมบันเทิงสร้างสรรค์ เช่น กินเลี้ยงแบบ
ขันโตกประกอบกับการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไท-ยวนในแต่ละท้องถ่ิน อีกท้ังมีการทําสินค้าและหัตถกรรมท้องถ่ินมาจําหน่าย  
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอผ้าตีนจก ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็น
วัฒนธรรมไท-ยวนและชุมชนคูบัวได้เป็นอย่างดี  

จากแนวความคิด สู่การวางแผนและความร่วมมือของคนในชุมชน  
จากแนวความคิดของทั้ง 2 ท่าน นําไปสู่การวางแผนและการระดมสรรพกําลังต่างๆ ท้ังทางด้านบุคลากร งบประมาณ 

สถานท่ี และทุนชุมชนท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสู่การจัดต้ังการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตําบลคูบัว (SWOT) 
อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมผู้ใหญ่บ้านในตําบล คูบัว และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน พบว่า แนวทางการพัฒนาตําบลคูบัวในอนาคต มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ตลาดชุมชน 
2) การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3) เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางท้ัง 3 ประการนี้ ทําให้เกิดแนวคิดในการจัดต้ังตลาดวิถีชุมชนในตําบลคูบัวข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาทางการเกษตรและ
เศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จากอาชีพหลัก และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ให้ดํารงอยู่
ในตําบลคูบัวต่อไป ไม่ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมและการพัฒนาของเมืองท่ีมากจนเกินไป โดยเร่ิมจากชุมชน เพ่ือชุมชน ภายใต้แนวคิด 
“ชุมชนคิด ชุมชนทํา เดินดิน กินขันโตก” รวมถึงเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการตลาดชุมชนและการท่องเท่ียว
โดยชุมชน อันจะนําไปสู่การฟ้ืนฟูและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนแห่งใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน 

แนวทางและกระบวนการการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว  
สําหรับแนวทางการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัวในเบื้องต้นนั้น กํานันตําบลคูบัวและเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ได้วาง

แนวทางท่ีจะเน้นให้ประชาชนในตําบลคูบัวได้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการระดมทรัพยากรและทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมถึงการออกแบบ
และรักษาบรรยากาศแวดล้อมในชุมชน ท่ีมีกลิ่นอายของความเป็นชาติพันธ์ุไท-ยวน ให้ประชาชนในชุมชนสามารถร่วมกันทํางานให้
บรรลุเป้าหมาย การจัดกิจกรรมข้ึนภายในชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกายและสุขใจ พ่ึงพาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเจ้าอาวาสวัดโขลง
สุวรรณคีรี ได้ให้แนวทางในการดําเนินการว่า “เร่ิมทําไปทีละนิด ไม่ใช่เนรมิตให้เสร็จภายในวันเดียว” (พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส, 
2561) สําหรับเหตุท่ีใช้คําว่า “กาดวิถีชุมชน” นั้น เนื่องจากเป็นภาษาถ่ินของภาคเหนือ ท่ีหมายถึงตลาด ตลาดท่ีสะท้อนความเป็นวิถี
ชุมชน โดยนําเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นเมืองประวัติศาสตร์และความเป็นชาติพันธ์ุของชุมชนคูบัว ท่ีมีมาช้านาน ให้มา
รวมอยู่ในตลาดชุมชนแห่งนี้  

ในช่วงแรกของการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว กํานันตําบลคูบัวและเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ได้มีการระดมทุนอยู่
ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนเงินทุนจากเจ้าอาวาสวัดโขลสวุรรณคีรี ซ่ึงได้มาจากการการรับกิจนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนา
ในงานต่างๆ 2) การระดมเงินทุนจากกํานันและผู้ใหญ่บ้านในตําบลคูบัว และ 3) รวมถึงกําลังคนและกําลังทรัพย์ของประชาชนในตําบล
คูบัวท่ีสนใจ โดยใช้พ้ืนท่ีลานกิจกรรม ข้างแหล่งโบราณสถานหมายเลข 18 ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นสถานท่ีจัดต้ังกาดวิถีชุมชน 
คูบัว เนื่องจากเป็นสถานท่ีสําคัญในทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญในพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ในสมัยทราวดี และการเป็นแหล่ง
ต้ังถ่ินฐานแต่เดิมของชาติพันธ์ุไท-ยวน ในระยะแรกของการจัดต้ังได้ กํานันตําบลคูบัวได้ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน นําสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของดีในแต่ละหมู่บ้าน มาจําหน่าย รวม 15 ซุ้ม และสินค้าท่ีให้ประชาชนตําบลคูบัวได้จําหน่ายอีก 5 ซุ้ม รวม 20 ซุ้ม ในส่วน
ของเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีนั้น มีกุศโลบายในการประชาสัมพันธ์โดยให้ถ่ายรูปภายในกาดวิถีชุมชนลงสู่สื่อสังคมออนไลน์ ใน
ปัจจุบัน มีซุ้มร้านค้าเปิดจําหน่ายสินค้าต่างๆ ท้ังสินค้าเกษตร หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ผ้าทอมือลายตีนจก อาหารและเคร่ืองด่ืม รวม 78 ซุ้ม
ร้านค้า รวมถึงร่วมวางแผนกับกลุ่มผู้ค้าในการออบแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจําหน่ายสินค้า ให้เป็นท่ี
ถูกใจของผู้ซ้ือและตรงตามความต้องการของตลาด การจัดพ้ืนท่ีให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูป เป็นต้น 

ส่วนผู้ค้าภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับท่ีกาดวิถีชุมชนคูบัว หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“กฎระเบียบร้านค้ากาดวิถีชุมชนคูบัว” ซ่ึงเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีและกํานันตําบลคูบัว มีส่วนสําคัญในการร่าง การร่วมหา
แนวทางและลงนามรับรอง โดยมีกฎระเบียบสําคัญ เช่น ซุ้มร้านค้าต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน (มุงหลังคาจาก) การให้สิทธิประชาชน
ตําบลคูบัวในการจําหน่ายสินค้า ห้ามจําหน่ายสินค้าเกินราคา หากขายสินค้าหมดก่อน ผู้ค้าจะต้องอยู่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าอ่ืนๆ จนถึง
เวลาปิดกาด การทําความสะอาดพ้ืนท่ี การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการซุ้มร้านค้ากาดวิถีชุมชนคูบัวเป็น
ผู้กํากับดูแล  

 
รูปแบบการนํา บวร มาขับเคล่ือนกาดวิถีชุมชนคูบัว 

เม่ือมีการจัดต้ังกาดวิถีชุมชนคูบัว เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 แล้ว ลําดับถัดมาจึงมีแนวคิดท่ีจะมีคณะผู้ดูแลกาดวิถี
ชุมชนคูบัวข้ึน โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว จํานวน 30 คน ซ่ึงมาจากตัวแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในตําบลคูบัว ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาเป็นผู้ร่วมดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัวในมิติต่างๆ โดยมีเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นท่ีปรึกษา และ
กํานันตําบลคูบัวเป็นประธานกรรมการ การดําเนินงานกาดวิถีชุมชนชคูบัวจะเป็นการดําเนินการในลักษณะความร่วมมือแบบ บวร 
(บ้าน-ชุมชน วัด โรงเรียน) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ ในตําบล โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาร่วมกันสนับสนุนในด้านองค์ความรู้และงบประมาณสนับสนุน ประกอบด้วย สํานักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สํานักวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงได้นําแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาชุมชนของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันพัฒนาให้กาดวิถีชุมชนคูบัวมีความหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน  

แนวคิดบวรนี้ เป็นแนวคิดท่ีพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี ได้นํามาประยุกต์จากการอบรม
โครงการชุมชนคุณธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซ่ึงคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนแห่งนี้ ได้น้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางพระพุทธศาสนา ในเรื่องทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ตลาดวิถีชุมชนแห่งนี้ ท่ีเน้นความพอดี ไม่เกินตัว แต่ทว่าต้องยึดความสามัคคีและสายใยความสัมพันธ์ของชุมชนประกอบกัน  
เน้นความสัมพันธ์ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกันหากมองในแง่การนําลักษณะของการนําแนวคิด “บวร” มาประยุกต์ใช้ใน 
การดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัวนั้น โดยเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี จะเป็นผู้นําทางความคิดในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือด้าน
งบประมาณบางส่วน และให้กําลังใจแก่คณะทํางาน อันมีกํานันตําบลคูบัวเป็นผู้นําไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ทางผู้นํา 
ท้ังสองและคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว ได้มีการแบ่งบทบาทของแต่ละสถาบันของชุมชนในการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว ดังนี้  

บ – ชุมชนในตําบลคูบัว ผู้นําชุมชนมีบทบาทในการประสานความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ในการนําสินค้าเด่นของ 
แต่ละชุมชนมาจําหน่าย ผ่านกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในตําบลคูบัว เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มทอผ้า การนําแนวคิดและ
เป้าหมายไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ผ่านกํานันและผู้ใหญ่บ้านในตําบลคูบัว การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกาดวิถีชุมชน 
คูบัว ของกลุ่มผุ้ค้าและประชาชนในชุมชน เช่น ร่วมกันทําความสะอาดสถานท่ี ร่วมกันออกแบบซุ้มร้านค้า ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
การประชุมประจําสัปดาห์และประจําเดือน การแสดงเต้นบาสโลปของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ค้าในกาดวิถีชุมชน การจัดเทศกาลหรือ
ประเพณีท่ีสําคัญ รวมถึงการควบคุมดูแลภายในกาดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ผ่านคณะกรรมการซุ้มร้านค้าของกาดวิถีชุมชนคูบัว  

ว – วัด วัดโขลงสุวรรณคีรี มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในด้านสถานท่ีการจัดต้ังกาดวิถีชุมชน ในส่วนของเจ้าอาวาส
วัดโขลงสุวรรณคีรี มีบทบาทในการระดมทุนจากทุนส่วนตัวและผู้มีจิตศรัทธาท่ีสนับสนุน เป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนวความคิดเพ่ือการ
กํากับทิศทางการดําเนินงานของกาดวิถีชุมชนคูบัว ท้ังในเรื่องการแต่งกาย การประชาสัมพันธ์ การออกแบบกฎระเบียบของกาดวิถี
ชุมชน การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ท่ีจะน้อมนําแนวคิดในการพัฒนากาดวิถีชุมชน 
คูบัว ผ่านความไว้เนื้อเชื่อใจ ความศรัทธา นําไปสู่การปฏิบัติ จนสามารถให้เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาตําบลคูบัว ผ่านการจัดต้ังกาดวิถี
ชุมชนคูบัวจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ร – โรงเรียนและโรงพยาบาลในตําบล มีบทบาทในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนด้าน
วัฒนธรรมชุมชน ผ่านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสื่อถึงความเป็นชุมชนคูบัว ภายใต้ชื่อว่า “ต้นกล้าเยาวชน” รวมถึงมีบทบาทใน
การสนับสนุนด้านการพยาบาลและสุขภาพ หากกาดวิถีชุมชนคูบัวมีกิจกรรมใหญ่ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว 

ท้ังนี้ ยังมีหน่วยงานของรัฐและท้องถ่ิน ได้เข้ามามีบทบาทภายหลังการจัดต้ังกาดวิถีชุมชนคูบัว ในมิติทางด้านการสนับสนุน
ทางด้านองค์ความรู้หรือการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กาดวิถีชุมชนนั้นได้เป็นท่ีรู้จักแก่คนท่ัวไปได้
รู้จัก หรือสิ่งท่ีคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัวได้ร้องขอ อาทิ การจัดการขยะ การดูแลและรักษาโบราณสถาน การจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้านและตําบล เป็นต้น  
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงถึงบทบาทของสถาบันท้ังในและนอกชุมชน ในการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว. 
 

บทบาทของแต่ละสถาบันในชุมชนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ชุมชนคูบัว ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น รวมถึงการนําสินค้าท่ีขายเฉพาะหมู่บ้านของตนเอง ได้มามีพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชน
มาจําหน่าย ท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําแนวคิด บวร มาใช้นั้น ก็คือความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือร่วมใจท่ีไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนและการทํางานนั้น ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นท่ีน่าพ่ึงพอใจของทุกฝ่าย  
 
ผลที่ได้รับจากการเปิดดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว 

ผลจากการดําเนินงานของกาดวิถีชุมชนคูบัวในช่วงระยะท่ีผ่านมา ผ่านการประชุมประชาคมประจําเดือน พบว่า มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมกาดวิถีชุมชน สินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมในชุมชนคูบัวในช่วงท่ีผ่านมา ได้ถูกจําหน่ายออกไปจาก
ชุมชนและถูกสั่งชื้อข้ึนเป็นจํานวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชน ปัจจุบันผู้ค้ามีรายได้เฉลี่ย สัปดาห์ละ 
10,000 บาท เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดต้ังกลุ่มต้นกล้าเยาวชน คนคูบัว ลานกิจกรรมของวัดได้ใช้ประโยชน์ในการเป็น
ท่ีแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมชุมชน โบราณสถานและสถานท่ีสําคัญภายในวัดได้มีนักท่องเทียวเข้ามาเย่ียมชมเพิ่มมากข้ึน โดย
ปัจจุบันกาดวิถีชุมชนคูบัวมีรายได้รวมกันเดือนละไม่ตํ่ากว่า 2,000,000 บาท จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดน่าชม ประเภทกาดวิถี
ชุมชนแห่งท่ี 3 ของประเทศไทย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีกท้ังมีหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ได้ติดต่อเข้ามาศึกษา 
ดูงานตลาดวิถีชุมชนต้นแบบ ไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 10 แห่ง (พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส และ ตรีพล อารมณ์ชื่น, 2561) มีนักท่องเที่ยว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเย่ียมชมกาดวิถีชุมชนคูบัว เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2,000 คนต่อสัปดาห์ เกิดการแต่งตัวชุดพ้ืนถ่ินทํามา
จากผ้าทอตีนจกของชุมชนมากข้ึน ท้ังผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น รวมถึงเด็กและเยาวชนในตําบลคูบัว อีกท้ังความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ภายในชุมชนก็ย่ิงทวีมากย่ิงข้ึน นําไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไปได้  

แต่สําหรับความเห็นของกํานันตําบลบ้านคาและเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
ดําเนินงานในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประสบความสําเร็จไปได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ แต่จะยังคงต้อง
ปรับปรุงวิธีการและแนวทางดําเนินงานต่อไปจนกว่าบรรลุถึงเป้าหมาย รวมถึงต่อยอดการฟ้ืนฟูแลพัฒนากาดวิถีชุมชนคูบัว ให้เกิดการ
ผลักดันจนนําไปสู่การท่องเท่ียวโดยชุมชนต่อไป โดยในระยะต่อไปในการพัฒนากาดวิถีชุมชนคูบัวนั้น จะดําเนินการให้กลุ่มผู้ค้าสื่อสาร
เป็นภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศให้ได้ เพ่ือปูทางไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างสินค้า สถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญ 
และกลุ่มวิสาหกิจของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคูบัว สนับสนุนงบประมาณและแผนการดําเนินงาน
ประจําปี (ภัคภร แก้วมรกต, 2561) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้การจัดการด้านการส่ือสารและการแลกเปลี่ยนสินค้าและการ
ใช้จ่าย ในลักษณะตลาดสี่จดุศูนย์ต่อไป 
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บทสรุป: พลังความคิดของผู้นําในชุมชน ความร่วมมือแบบ “บวร” สู่การฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน 
ส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดผลความสําเร็จของกาดวิถีชุมชนคูบัวนี้ นั้นคือความเป็นผู้นําและบทบาทของเจ้าอาวาสวัดโขลง

สุวรรณคีรีและกํานันตําบลคูบัว ท่ีมีแนวความคิดท่ีสร้างสรรค์และเกิดแรงผลักดันอย่างแข็งขันท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลคูบัวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาตําบลคูบัวกลับมาอีกคร้ัง 
โดยการค้นหาทุน ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ผนวกกับการค้นหาปัญหาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มาเป็นต้นทุนใน 
การวางแผนและพัฒนา จนนําไปสู่การจัดต้ังตลาดวิถีชุมชนในตําบลคูบัวข้ึน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  

หากมองถึงบทบาทและภาวะผู้นําภายในตําบลคูบัว ก็จะพบว่า เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นบุคคลท่ีประชาชนในชุมชน
ตําบลคูบัวให้ความเคารพศรัทธา มีบทบาทสําคัญในการสร้างวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมกับชุมชนท่ีจะให้ประชาชนได้พ่ึงตนเอง โดย
การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ แทนการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือรอโชคชะตาเพียงอย่างเดียว รวมถึงน้อมนําคําสอนและ
แนวทางของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นผู้นําทางศาสนาที่เข้มแข็ง ท่ีจะหลอมรวม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน และคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของชุมชนตําบลคูบัวให้กลับมาอีกคร้ัง รวมท้ังเป็นศูนย์
รวมจิตใจให้กับประชาชนในชุมชนคูบัว ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของชุมชนอย่างแท้จริง ในส่วนของกํานันตําบลคูบัว ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในฐานะผู้นําชุมชน ท่ีจะร่วมหาหนทางช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนตําบลคูบัวให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยได้ดําเนินการท้ังในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหา ระดมกําลังกาย กําลังทรัพย์
และกําลังความคิดของชาวบ้าน ให้เข้าร่วมในการก่อร่างและดําเนินการจัดต้ังกาดวิถีชุมชนคูบัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และค่อย
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าภายในกาดวิถีชุมชนในภาคปฏิบัติ เช่น นําจุดเด่นและศักยภาพของชุมชนมาต่อยอดการสร้างและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ของชุมชน การนํากลุ่มเด็กและเยาวชนมาช่วยสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านงานแสดงบนเวทีในพ้ืนท่ี การจัดต้ังคณะกรรมการกาด
วิถีชุมชนคูบัว ท่ีนําสถาบันหลักภายในชุมชนนั้นเข้ามาร่วมฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนตําบลคูบัว ภายใต้การมีส่วนร่วมของสถาบันภายใน
ชุมชนและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะนํามาสู่ความร่วมมือและการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนข้ึนได้ในอนาคต  

จากบทบาทและภาวะความเป็นผู้นําชุมชนและผู้นําทางจิตวิญญาณของเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีและกํานันตําบลคูบัวนั้น 
จะเห็นได้ว่าผู้นําท้ังสอง มีการดําเนินในลักษณะและบทบาทภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ใน
ระดับสูง กล่าวคือ ได้สร้างความน่าเชื่อถือในวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอุดมการณ์ในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
คูบัว (Idealized Influence: II) มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะทํางานเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
หรือสังคมให้ไปในทางท่ีดีข้ึน มีวิธีการท่ีสร้างแรงจูงใจ (Inspiration Motivation: IM) และการโน้มน้าวใจของผู้นําแต่ละคน ท่ีกระตุ้น
ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาและมีกระบวนการท่ีทําให้ผู้ร่วมดําเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน (Intellectual Stimulation: 
IS) ได้มีส่วนร่วมในการทํางานให้เต็มศักยภาพ อีกท้ังยังส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อใจให้กับ
ประชาชน กลุ่มผู้ค้า และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง (Individualized Consideration: IC) ให้เห็นถึงความสนใจและใส่ใจในการฟื้นฟูและ
พัฒนาตลาดวิถีชุมชน ภายใต้การจัดต้ังคณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว เพ่ือดูแลและรับฟังกลุ่มผู้ค้า กลุ่มประชาชนในตําบลคูบัว และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยการสร้างช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกาดวิถีชุมชนคูบัวในหลาย
ข้ันตอน อันจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จต่อเป้าหมายท่ีได้วางไว้ ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนบนฐานของความย่ังยืนของชุมชน 
คูบัวในทุกมิติ ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนกาดวิถีชุมชนคูบัวนั้น ผู้นําท้ังสองท่าน ได้สอดประสานความร่วมมือในการดึง
ชุมชน วัด โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในตําบลคูบัวและในจังหวัดราชบุรี เข้ามามีส่วนร่วมใน มิติต่างๆ ซ่ึงนับได้ว่าผู้นําภายใน
ชุมชนท้ังสอง ได้ใช้กลไกตามแนวคิด บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือกันของ
ชุมชนไทยในอดีต มาเป็นกระบวนการในการเรียนรู้และขับเคลื่อนให้กาดวิถีชุมชนคูบัว เพ่ือท่ีจะสามารถบูรณาการการดําเนินงาน
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จได้อย่างดีในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยผู้นําท้ังสองท่านได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คน
ในตําบลคูบัวรวมกลุ่มกันและสร้างการมีส่วนร่วม อันจะเป็นช่วยให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนของตนเองน้ันให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นบทพิสูจน์
อย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น ท้ังการร่วมคิด ร่วมวางเป้าหมาย ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการและ
แก้ไขปัญหา ร่วมติดตามและประเมินผลนั้น ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือท่ีเกิดจากชุมชนเอง ย่อมจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและยัง
สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดีข้ึนได้ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ชุมชนท่ีมี 
ความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัว. 

สิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมานี้ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนบทบาทและภาวะผู้นําภายในชุมชน ท่ีจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการทํางานอัน
เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นํา อันเป็นปัจจัยสําคัญในการระดมความร่วมมือจากชุมชนในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน ท่ีนําทุน
และศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน มีการบูรณาการแนวทางการทํางานโดยใช้กลไกความร่วมมือจากสถาบันท่ีมี
อยู่ในชุมชนและเครือข่ายภายนอก ด้วยกรอบคิดแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มกระบวนการจัดต้ังโดยชุมชน สร้างโดยพลังทางกาย 
พลังทางใจและพลังความคิดชุมชน และติดตามประเมินผลโดยชุมชนเอง ภายใต้แนวความคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทํา” นั้น จึงสามารถ
นําพาชุมชนหลุดพ้นจากวังวนแห่งปัญหา เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาความอยู่เป็นชุมชนให้ดีข้ึนได้ อีกท้ังยังเป็นหลักประกันในการฟ้ืนฟู
และพัฒนาตลาดวิถีชุมชนแห่งนี้จนนําไปสู่ความย่ังยืนได้ กล่าวคือ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดการรวมกลุ่ม
พัฒนาสินค้าและผลิตตภัณฑ์ท้องถ่ินให้มีคุณภาพมากข้ึน สามารถท่ีจะแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ความสัมพันธ์และความร่วมมือร่วม
ใจระหว่างสถาบันสําคัญในชุมชน อันส่งผลต่อการดํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีเป็นรากเหง้าด่ังเดิมของชุมชน เกิดการหวงแหนและรักษา
ชุมชนของตนเอง อีกท้ังยังสามารถเกิดการปรับตัวของชุมชนจากการแข่งขันและสภาวการณ์ของสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี อันเป็น
วิธีการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนและชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฟื้นฟูและพัฒนา
ชุมชนอย่างย่ังยืน ด่ังท่ีหลายชุมชนในประเทศไทยเคยประสบผลสําเร็จมาก่อนหน้านี้ ท้ังนี้ การฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนให้ได้สําเร็จผล
เป็นจริงได้นั้น จะต้องอาศัยการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชน และก้าวทันตามสถานการณ์
สังคมไทยและสังคมโลกท่ีเป็น พลวัตรได้อย่างรวดเร็ว  
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานของกาดวิถีชุมชนคูบัวในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น นับได้ว่าผู้นําชุมชนและผู้นําทางจิตวิญญาณของชุมชน
ตําบลคูบัวนั้น เป็นผู้นําท่ีได้รบความไว้วางใจจากประชาชนในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ชุมชนได้ดําเนินตามรอยในการปฏิบัติตามแนวความคิดเป็น
อย่างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนในตําบลคูบัว มีวิสัยทัศน์และมีบทบาทค่อนข้างมากในการกําหนด
แนวทางและวิธีการดําเนินงานกาดวิถีชุมชนคูบัวท่ีมากพอสมควร เนื่องจากผู้นําท้ังสองท่าน ต้องการให้กาดวิถีชุมชนคูบัว มีแนวทาง
และเป้าหมายการดําเนินงานตามวิถีทางท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนคูบัว  

แต่ทว่า การดําเนินงานในการบริหารจัดการของกํานันคูบัวและเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีนั้น ส่วนหนึ่ง ยังเป็นการใช้
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแง่ของการความไว้เนื้อเชื้อใจ ความศรัทธา และบทบาทหน้าท่ีของผู้นําภายในชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการกาดวิถีชุมชนคูบัว และคณะกรรมการซุ้มร้านค้าภายในกาดวิถีชุมชนแล้วก็ตาม ทําให้การฟื้นฟูและพัฒนากาดวิถีชุมชน 
คูบัวนั้น ยังขาดมิติในแง่ของการมีส่วนร่วมในระดับท่ีลึกลงไปของกลุ่มผู้ค้าและประชาชนในตําบล รวมถึงนักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในการดําเนินงานนี้โดยตรง จึงมีข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาและบทบาทผู้นําภายในชุมชน ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาตลาดวิถีชุมชน 
ภายใต้การใช้แนวคิด “บวร” เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมโอกาสและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ค้าภายในและภายนอกในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกันพัฒนากาดวิถี
ชุมชน นอกเหนือไปจากการร่วมจัดกิจกรรมหรือทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณกาดวิถีชุมชนเพียงเท่านั้น อีกท้ังควรเพิ่มช่องทางใน 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเย่ียมชม เพ่ือให้การดําเนินการในการฟื้นฟูและพัฒนากาดวิถี
ชุมชนคูบัว เกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันให้ 
มากข้ึน  
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2. ควรกระจายหน้าท่ีและบทบาทในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ให้กับคณะกรรมการท่ีดูแลตลาดชุมชน ในด้านต่างๆ อย่าง
เป็นอิสระ เฉกเช่นคณะกรรมการชุ้มร้านค้า แต่ทว่าผู้นําภายในชุมชนต้องมีการควบคุม ให้คําแนะนํา และตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการกาดวิถีชุมชน  

3. ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าและคณะกรรมการกาดวิถีชุมชน ให้มีความพร้อมท้ังในเรื่องมิติทางการสื่อสารทางภาษา  
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกาดวิถีชุมชนคูบัว หรือการสร้างความรู้หรือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือนําองค์ความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ มาต่อยอดในการพัฒนากาดวิถีชุมชน คูบัว 

4. กระบวนการจัดการแบบ “บวร” นี้ ยังมีข้อสังเกตถึงบทบาทของสถานศึกษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ท่ียังมี
บทบาทในกาดวิถีชุมชนคบูัวอยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ หรือดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการกาดวิถีชุมชน
คูบัวเพียงเท่านั้น ซ่ึงไม่นับรวมถึงหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะท่ีมีโครงการท่ีมาจากนโยบายของรัฐขนาดใหญ่เพียง
เท่านั้น ฉะนั้นแล้ว เห็นควรเพิ่มบทบาทของกลุ่มดังกล่าวให้มากข้ึน เช่น การให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เข้ามาตรวจเกี่ยวกับ
สุขอนามัยและความสะอาดในกาดวิถีชุมชน คูบัว เป็นต้น  

ในการดําเนินงานของกาดวิถีชุมชนคูบัว ท่ีดําเนินการมาครบหนึ่งปีแล้ว อาจสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง การพัฒนาแบบ 
ล่างข้ึนบน หรือการพัฒนาบนฐานถึงการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี (Bottom Up) ซ่ึงเป็นบทสะท้อนท่ี
สําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชนในประเทศไทยอย่างหนึ่งว่า แนวทางนี้อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาชุมชน หากมีการเร่ิมต้นและดําเนินการโดยชุมชนต้ังแต่ระยะแรก ผู้นําในชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มองรอบด้านถึง
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นําไปสู่การวางแผนและการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างความร่วมมือกันบูรณาการองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาชุมชน อันจะส่งผลในการท้ังการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตโดยรวมให้กับชุมชนนั้นมากข้ึน 
ก่อให้เกิดการท่องเท่ียวในชุมชน การสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างให้ประชาชนหรือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนา มิใช่แค่มีส่วนร่วมเท่านั้น และความอีกท้ังยังเสริมสร้างจิตสํานึกร่วมกันว่าทุกคนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือประเทศชาติได้อย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้ ย่อมจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เชื่อม่ันว่ากาดวิถีชุมชนแห่งนี้ จะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน
ได้ในอนาคต ซ่ึงแต่ต่างจากแนวทางการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top down) หรือว่าแนวทางน้ี เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทย
ท่ีดีข้ึนกว่าแนวทางเดิมๆ ท่ียังคงวนเวียนแก้ปัญหาซํ้าไปซํ้ามาอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนทุกคนเท่านั้น คือผู้กําหนดชะตาของชีวิต ชะตา
ของประเทศไทยในอนาคตต่อจากนี้  
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กระบวนการจัดการตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษากลุม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

Community’s Self-management on Marine Natural Resources Conservation: 
Group Bang Khun Sai Sub-district Amphoe Ban Laem Phetchaburi Province. 

 
กฤษฎา ศุภกิจไพศาล*  

Krissada supakitpaisan* 
 

บทคัดย่อ 
วิจัยเร่ืองกระบวนการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบล

บางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการศึกษากระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้นํา 
กลุ่มสมาชิก และกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ตําบลบางขุนไทร จํานวน 9 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก รวมถึงการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุตติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการตนเอง
เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร ประกอบไปด้วย 1) การจัดการด้าน 
การจัดต้ังกลุ่ม 2) การจัดการด้านการกําหนดกติกา 3) การจัดการด้านการกําหนดบทลงโทษ 4) การจัดการด้านทุนชุมชน 5) การ
จัดการด้านการวางแผน 6) การจัดการด้านการดําเนินกิจกรรม 7) การจัดการด้านการร่วมกําหนดนโยบาย 8) การจัดการด้าน 
การประเมินผลและต่อยอดการทํางาน  
คําสําคัญ: การจัดการตนเองของชุมชน, ปัญหาส่ิงแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 
ABSTRACT 

 A research of Marine Natural Resources Conservation Self-management: Group Bang Khun Sai Sub-district 
Amphoe Ban Laem Phetchaburi Province is the study of community self-management process of Group Bang Khun 
Sai in their environmental problems resolution.  The study obtained qualitative approach, collecting data from 9 
informants, including leaders, members, and individuals involved in environmental conservation.  The research’ s 
data collection was achieved by in- depth interviews method including primary and tertiary data relating to the 
analytical unit. The research found out that Group Bang Khun Sai obtained self-management process to solve the 
environmental problems in consisting of 1) Management of the establishment of the group. 2) Management of the 
rules.  3)  Management of the penalties.  4 )  Management of the community funding.  5)  Planning management  
6)  Activity management 7)  Government promotion and awareness raising policy 8)  management performance 
evaluation and further work in the future.  
Keywords: Self-management of the community, environmental problems, and Environmental Issues 
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บทนํา 
เม่ือกล่าวถึง “สภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบในระดับโลก” ก็มักจะมีการกล่าวถึง “สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” ร่วมกันไปอยู่

เสมอ เสมือนกับว่าเป็นคู่ของความสัมพันธ์ท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สําหรับสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
สภาพปัญหาท่ียังคงอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อประชากรท่ัวโลกอย่างเป็นวงกว้าง โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นล้วนเป็นผลลัพธ์ท่ีสืบ
เนื่องมาจากการท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชากรท่ัวโลกได้ถูกทําลายลงอย่างรวดเร็ว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์, ม.ป.ป.) จนเกิดเป็นภาวะ
ของการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงของโลกจากการประชุม World Economic 
Forum ประจําปี พ.ศ.2558 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ท่ีพบว่าโลกมีสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะต้องเผชิญใน
หลายมิติ อาทิ ภาวะการขาดแคลนแหล่งน้ําจืด ภาวะความล้มเหลวในการบริหารจัดการบรรเทาและฟ้ืนฟูผลกระทบท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศ ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงพายุ
แม่เหล็กโลก และที่สําคัญ คือ ภาวะการสูญหายของทรัพยากรธรรมชาติและการล่มสลายของระบบนิเวศ (ไทยพับลิก้า, 2558)  

ย่ิงไปกว่านั้นทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังได้รับการปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ จนมีคุณสมบัติท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิมจนประชากรท่ัวโลกไม่สามารถท่ีจะนํามาเป็นปัจจัยสี่เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตได้ สําหรับสาเหตุหลักของสภาพปัญหา
ดังกล่าวล้วนเกิดข้ึนจากการกระทําและพฤติกรรมท่ีไม่คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาในภายหลังของประชากรทั่วโลก รวมไปถึง
ความไร้ระเบียบในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลวิฤตการณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ Green 
Peace ท่ีพบว่าในปัจจุบันโลกของเรากําลังเผชิญกับสภาพปัญหาการล่มสลายของระบบนิเวศทางทะเล โดยสภาพปัญหาดังกล่าวล้วน
เป็นผลกระทบท่ีสืบเนื่องมาจากการทํากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อาทิ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทําลายระบบนิเวศทางทะเลของ
อุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ การจับสัตว์น้ําพลอยได้หรือการจับสัตว์น้ําท่ีติดมากับตาข่ายและอวนลาก ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัว  
ท่ัวโลกต่อปี รวมถึงการทําประมงท่ีผิดกฎหมายและการไม่คํานึงถึงความม่ันคงทางอาหารของประเทศผู้เป็นเจ้าของน่านน้ํา (Green 
Peace, 2012)  

สําหรับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีต้องเผชิญกับสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างยาวนาน ซ่ึงสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวล้วนเป็นผลกระทบท่ีสืบ
เนื่องมาจากทิศทางการพัฒนาตามแบบตะวันตกของประเทศไทยในอดีตท่ีมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างสุดโต่ง (ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552) ซ่ึงถ้าหากเราลอง
พิจารณาถึงรูปแบบการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมาอย่างเป็นองค์รวมจะพบว่าประเทศไทยมีความผิดพลาดต้ังแต่การนําเอา
แนวความคิดท่ีมองว่าทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งเป็นเสมือนกับต้นทุนได้เปล่าท่ีมือใครยาวก็สามารถสาวได้สาวเอามา
ใช้แล้ว เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งบางประเภทไม่สามารถท่ีจะสร้างข้ึนใหม่เพ่ือมาทดแทนของเดิมได้  

จากข้อความในข้างต้นมีความสอดคล้องข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2546-พ.ศ.2556 ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
ของประเทศไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทําประมงท่ีเกินกว่า
ศักยภาพในการผลิตของธรรมชาติ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าชาวประมงมีการลักลอบจับสัตว์น้ําขนาดเล็ก การลักลอบจับสัตว์น้ํา
ในฤดูวางไข่ การลับลอบใช้เคร่ืองมือประมงท่ีทําลายธรรมชาติ รวมถึงการลับลอบทําประมงท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์น้ํา 
(สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, น. 145-167) จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากสหภาพยุโรปโดยผ่านการให้ใบเหลือง หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบ legal Unreported and Unregulated Fishing 
(IUU) ซ่ึงเป็นกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการทําประมงผิดกฎหมาย การทําประมงท่ีขาดการรายงาน รวมถึงการทําประมงท่ีขาด 
การควบคุม ท้ังนี้หากประเทศไทยไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ประเทศไทยถูกตัดสิทธิในการขนส่งสินค้า
จากภาคอุตสาหกรรมประมงเข้าไปขายยังประเทศยุโรป ซ่ึงอาจทําให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ในการส่งออกมากกว่า 1 แสนล้านบาท 
อีกท้ังยังอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงในประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตท้ังระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเรือประมง
พาณิชย์ ผู้ประกอบการผลิตน้ําแข็ง ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์การประมง รวมถึงแรงงานท้ังในและ
ต่างประเทศ (อาจารี ถาวรมาศ, 2558)  

นอกจากนี้จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 ยังพบว่า แนวปะการังในบริเวณอ่าวไทย
และทะเลอันดามันของประเทศไทยนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟอกขาวในระดับท่ีแตกต่างกันและ 
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อาทิ การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งโดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือ การท้ิงสมอเรือ การให้อาหารปลาใน
แนวปะการัง การเดินเหยียบยํ่าแนวปะการังเพ่ือหาสัตว์น้ํา รวมถึงการปล่อยน้ําเสียและท้ิงขยะบริเวณชายฝั่ง ย่ิงไปกว่านั้นจากการ
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สํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังพบว่า ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  
ส่วนชายฝั่งอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และชายฝั่งอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นระยะทางกว่า 8 
กิโลเมตร (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, น. 145-167) 

สําหรับตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ถือได้ว่าเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในด้านการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเล อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาของนายทุนท่ี
ต้องการเพ่ิมปริมาณการจับหอยแครงในพ้ืนท่ีโดยผ่านการใช้เรือคราดหอย ซ่ึงส่งผลกระทบทางตรงต่อความเสียหายของระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลในพ้ืนท่ี อาทิ การจับตัวอ่อนของสัตว์น้ําข้ึนมาเป็นจํานวนมาก การทําให้หน้าดินเกิด
การเน่าเสีย การทําให้เกิดความเสียหายต่อต้นแสมท่ีกําลังจะเติบโตเป็นป่าหน้าด่านในอนาคต รวมไปถึงการทําให้คนในพ้ืนท่ีต้องอพยพ
ย้ายถ่ินฐานเพื่อไปทํางานในเมืองหลวงหรือต้องไปร่อนเร่หากินในท้องทะเลแถบอ่ืน จากสภาวการณ์ในการเข้ามาของเรือคราดหอย
ข้างต้นส่งผลให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
ซ่ึงเป็นการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านท้ัง 11 หมู่บ้าน ท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือจัดการกับปัญหาเรือคราดหอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  

ท้ังนี้ภายหลังจากการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรได้ไม่นาน ทางกลุ่มก็ต้องเผชิญกับ
สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีนักลงทุนจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้เข้ามาทําฟาร์มหอยแมลงภู่โดยผ่านการปักไม้เพาะเลี้ยง
หอยแมลงภู่เป็นทางยาวขนานกับชายฝั่งและรุกล้ําเข้ามาในเขตพ้ืนท่ี 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ท้ังนี้การกระทําดังกล่าวล้วนนํามา 
ซ่ึงสภาพปัญหาการกีดขวางทางเดินเรือในการเข้าออกทะเลของชาวบ้าน อีกท้ังฟาร์มหอยแมลงภู่ยังทําให้ปริมาณหอยแครงในพ้ืนท่ีลด
จํานวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ได้เข้าไปขวางก้ันกระแสน้ําท่ีพัดพาแพลงตอนและธาตุอาหารอ่ืนๆ ท่ีเป็น
อาหารของหอยแครงไว้ รวมท้ังหอยแมลงภู่เหล่านี้ยังบริโภคแพลงตอนและธาตุอาหารเหล่านั้นไปด้วย ในเวลาเดียวกันพ้ืนท่ีของตําบล
บางขุนไทรยังต้องเผชิญกับสภาพปัญหาท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าของฟาร์มหอยแมลงภู่ไม่สามารถเก็บหอยท่ีมีขนาดโตเต็มท่ีไป
ขายทั้งหมดได้ในทันที ส่งผลให้หอยแมลงภู่บางส่วนถูกกระแสน้ําและกระแสลมพัดจนหลุดจากหลักท่ีเกาะและตกลงมาตายท่ีดินเลน 
ส่งผลให้ดินเลนบริเวณน้ันเกิดการเน่าเสีย หอยแครงและสัตว์น้ําอ่ืนๆ จึงไม่สามารถเติบโตในบริเวณน้ันได้ และสภาพปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มนายทุนเข้ามาช้อนลูกหอยแครงด้วยชะเนาะตาถ่ีท่ีมีลักษณะคล้ายกับสวิงตัก ซ่ึงนิยมเรียกกันว่า 
“ช้อนโพง” ซ่ึงชาวบ้านในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทรบางกลุ่มมองว่า “คนอ่ืนทําได้ เราก็ทําได้เหมือนกัน” ดังนั้นการช้อนหอยแครงในพ้ืนท่ี
จึงทวีความรุนแรงมากข้ึน (กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร, 2548) (ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) 

จากการดําเนินงานเพ่ือการจัดการกับสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง
ทางทะเลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทําให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ย่ิงไปกว่านั้นจากผลงานในการดําเนินงาน
ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลของกลุ่มในมิติต่างๆ ยังส่งผลให้กลุ่มได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” 
ประเภทป่าชุมชนท่ีมีผลงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2544 (ศูนย์การศึกษา
และพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.)  

ด้วยความเป็นมาและความสําคัญของสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง
ทางทะเลในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทรที่กล่าวมาในข้างต้น ส่งผลให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือค้นหากระบวนการในการจัดการ
ตนเองเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
 
คําถามวิจัย 

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีกระบวนการในการจัดการ
ตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรีุ 
 
 
 



 136 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 เพ่ือทราบถึงกระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน 
สําหรับกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสําคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ 

ศักยภาพ และความสามารถของสมาชิกในชุมชน อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่ากระบวนการจัดการตนเองของชุมชนเป็นกระบวนการท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล กลุ่ม หรือชุมชนได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเองเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน โดยท่ีบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจใน
การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการการจัดการตนเองของชุมชนเป็นวิธีคิดในการพัฒนาท่ีนําไปสู่เป้าหมายสําคัญ 
คือ การพ่ึงตนเอง โดยกระบวนการการจัดการตนเองของชุมชนจะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการพลังความรู้  
พลังความสามารถ รวมท้ังพลังจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ท้ังนี้กระบวนการการจัดการตนเองของชุมชนจะต้อง
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําและการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ อาทิ การทํางานร่วมกัน การพูดคุยกัน และการช่วยเหลือกัน 
ซ่ึงล้วนมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการกลุ่ม องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการจัดการทุนชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 293-294) (รณรงค์ จันใด, ม.ป.ป.) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวง
งาม (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 53) ท่ีมองว่าการจัดการตนเองของชุมชนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความสามารถใน 
การจัดการตนเองและชุมชน รวมถึงมีความสามารถในการวางแผนและจัดเตรียมกระบวนการเพื่อดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ โดยท่ีคน
ในชุมชนจะต้องมีทักษะในการดําเนินการตามแผนโครงการและสามารถประเมินผลงานได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2554, น. 6-7) ท่ีมองว่าการจัดการตนเองของชุมชนเป็นการบริหาร
จัดการทุนชุมชน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายอย่างย่ังยืน ในทางเดียวกันแนวคิดของสภาองค์กร
ชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 53) มองว่าการจัดการตนเองของชุมชนเป็นระบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การกําหนด
แนวทางในการพัฒนาชุมชนของคนในท้องถ่ิน โดยผ่านวิธีการในการใช้เวทีพูดคุยเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน 
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนของสภาองค์กรชุมชนได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการจัดการโดยผ่านการใช้เวทีพูดคุย
เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

แนวคิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสภาพปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมคุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ หรืออาจกล่าว

ได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นสภาวการณ์ท่ีมีสารหรือสิ่งปฏิกูลเข้าไปปนเปื้อนในทรัพยากรธรรมชาติมากจนส่งผลให้ทรัพยากรเหล่านั้นมี
คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม จนมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะนํามาเป็นปัจจัยสี่เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตได้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเด็น คือ ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ และปัญหามลพิษ ซ่ึงมีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ปัญหาภัยธรรมชาติ หมายถึง อันตรายจากธรรมชาติท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหาย (ผลกระทบในด้านกายภาพ) และความ
สูญเสีย (ผลกระทบต่อวิถีชีวิต) อาทิ วาตภัย (สภาวะพายุลมแรง) อุทกภัย (สภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วมฉับพลัน) ความแห้งแล้ง (สภาวะ
การขาดแคลนน้ําเป็นเวลานาน) พายุฝนฟ้าคะนอง (สภาวะการก่อตัวของพายุฝน) คลื่นพายุซัดฝั่ง (สภาวะพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนท่ี
เข้าหาฝ่ัง) แผ่นดินไหว (สภาวะของการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ) แผ่นดินถล่ม (สภาวะการสึกกร่อนของเนินสูงหรือภูเขา) ไฟป่า 
(สภาวะการเสียดสีของต้นไม้แห้ง) และสึนามิ (สภาวะการเคลื่อนตัวของพ้ืนทะเลในแนวด่ิง) 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ หมายถึง การท่ีทรัพยากรธรรมชาติค่อยๆ ลดปริมาณลงเร่ือยๆ และจะหมดสิ้นไปใน
ท้ายท่ีสุด  

ปัญหามลพิษ หมายถึง สิ่งตกค้างท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งกําเนิดมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิต อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางการเกษตร รวมถึงมลพิษ
ทางขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สุวิทย์ กังแฮ, 2539, น. 20-21) 

แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการท่ีชาญฉลาด รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมองว่าการปฏิบัติของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจนํามาซ่ึงสภาพปัญหาและสภาวการณ์อันตรายท่ีส่งผลกระทบในทิศทางลบจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด (อํานาจ เจริญศิลป์, 2528, อ้างใน นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ, 2556, น. 54) หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของดํารง ชัยสนิท และสุนี แสวงกิจ  
(ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และ สุนี เลิศแสวงกิจ, 2537) ท่ีมองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการสงวนรักษาและการหม่ันหาทรัพยากรทดแทน โดยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น
สามารถจําแนกออกได้เป็น 4 ด้าน คือ การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์น้ํา การอนุรักษ์ป่าไม้ และการอนุรักษ์พลังงาน อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของนพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ, 2556) ท่ีมองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่าง
รู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีวิต ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียสิ่งแวดล้อมไปโดย
เปล่าประโยชน์ ในทางเดียวกันแนวคิดของนิวัติ เรืองพานิช (นิวัติ เรืองพานิช, 2546) มองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการรู้จักใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างชาญฉลาด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้มาตรการและเครื่องมือต่างๆ เพ่ือป้องกันการทําลายและการใช้สิ่งแวดล้อมโดยเปล่า

ประโยชน์ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับแนวคิดของเดนเนธ รุดเดิล และเทนนิส เอรอนดิเนลล 
(ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ, 2556, น. 16) ท่ีมองว่าการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรการสําคัญท่ีใช้ในการกําหนดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซ่ึงประกอบไปด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในการออก
กฎหมายเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้และระบบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและกําหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาระบบการศึกษาและการอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
สถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของเค วิลเลี่ยม อิสเตอร์ (ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ, 2556, น. 16) 
ท่ีมองว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้องอาศัยเคร่ืองมือและมาตรการต่างๆ ซ่ึงประกอบไปด้วยการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดและจํากัดขอบเขตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ภาษี
และค่าปรับเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ การใช้เทคนิคทางการวิจัยและองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้การลงทุนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมาตรการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

แนวคิดทุนชุมชน 
แนวคิดทุนชุมชนเป็นแนวความคิดท่ีอธิบายถึงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางความรู้และภูมิปัญญา  

ทุนทางวัฒนธรรมและประเพณี ทุนทางสังคม ทุนทางการเงิน ทุนทางความสามารถและศักยภาพมนุษย์ รวมถึงทุนทางกายภาพท่ีมีอยู่
ในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของกรมพัฒนาชุมชน (วัฒนาพร ฉิมสุวรรณ์ และคณะ, 2553) ท่ีมองว่าทุนชุมชน หมายถึง สรรพสิ่ง
ท้ังหลายที่มีอยู่ในชุมชน ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและทั้งท่ีเกิดจากความคิด ภูมิปัญญา หรือการกระทําของมนุษย์ ซ่ึงครอบคลุมไป
ถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนในชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึง “เงิน” ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญทางเศรษฐศาสตร์ 
ซ่ึงมีมูลค่าต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน โดยทุนชุมชนสามารถจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท คือ ประเภทของทุนมนุษย์ 
ประเภทของทุนทางสังคม ประเภทของทุนทางกายภาพ ประเภทของทุนทางธรรมชาติ และประเภทของทุนทางการเงิน อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kretzmznn, John P. และ Jhon L Mcknight. (Kretzmznn, John P. และ Jhon L Mcknight, 1993 
อ้างใน วัฒนาพร อ่ิมสุวรรณ์ และคณะ, 2553) ท่ีมองว่าทุนชุมชน หมายถึง ทุนประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน อาทิ องค์ความรู้  
ภูมิปัญญา ทักษะของสมาชิกในชุมชน รวมไปถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยเป้าประสงค์สําคัญของการค้นหาทุน
ชุมชน คือ การจัดหมวดหมู่และการจัดทํา “แผนท่ีทุนชุมชน” เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการนําทุนประเภทต่างๆ ไป
ใช้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นองค์รวม ในทางเดียวกันแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (สถาบันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.) มองว่าทุนชุมชน หมายถึง ทุนทางทรัพยากรซ่ึงครอบคลุมไปถึงทรัพยากรท่ีชุมชนเป็นผู้ก่อให้เกิดหรือ
ผลิตข้ึน อาทิ ความรู้ภูมิปัญญา ประสบการณ์ชีวิตของสมาชิกในชุมชน ปัจจัยสี่ เงิน รวมถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

แนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม 
แนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมเป็นแนวความคิดท่ีอธิบายถึงสถานการณ์ความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการใช้

ทรัพยากรส่วนรวมมากเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Garret Hardin (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2556) ท่ีมองว่าโศกนาฏกรรมของ
ทรัพยากรส่วนรวมเป็นสภาวะความล้มเหลวของระบบธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรท่ีไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ หรืออาจกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นสภาวการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวม อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่ม 
นักเศรษฐศาสตร์ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2556) ท่ีมองว่า ความไม่ชัดเจนในเรื่องของสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติอาจ
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นําไปสู่การเกิดปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมได้ ท้ังนี้แนวคิดของ Elinor Ostrom (นิตยา โพธ์ินอก, 2557, น. 24-27) ได้
มีการนําเสนอ รูปแบบในการจัดการกับปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวม ไว้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางในการจัดการโดยให้รัฐเป็นเจ้าของ หมายถึง แนวทางในการแก้ปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมโดย 
การให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมทรัพยากรท้ังหมดของประเทศ เนื่องจากแนวทางข้างต้นมองว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ท่ีสามารถปกป้องทรัพยากร
ได้ดีท่ีสุด หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าแนวทางในการจัดการทรัพยากรส่วนรวมโดยให้รัฐเป็นเจ้าของนั้นเป็นแนวทางท่ีมีความเชื่อ
อย่างหนักแน่นว่าหากเราปล่อยให้ปัจเจกชนใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการควบคุม ทรัพยากรจะถูกใช้จนหมดไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทาง
ภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทสําคญัในการกําหนดการใช้ทรัพยากรและลงโทษปัจเจกชนท่ีทําผิดกติกา  

แนวทางในการแปรรูปให้กลายเป็นวิสาหกิจ หมายถึง แนวทางในการแก้ปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมด้วย 
การแปรรูปทรัพยากรของรัฐให้กลายเป็นของเอกชน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าแนวทางในการแปรรูปทรัพยากรส่วนรวมให้
กลายเป็นวิสาหกิจเป็นแนวทางท่ีมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าการให้สัมปทานและมอบกรรมสิทธ์ิของทรัพยากรให้แก่บุคคลหรือ
บริษัทเอกชนไปใช้ประโยชน์และดูแลรักษาจะทําให้ทรัพยากรดังกล่าวอยู่ในสภาพดี  

แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร หมายถึง แนวทางในการแก้ปัญหาโศกนาฏกรรมของ
ทรัพยากรส่วนรวม โดยผ่านการกําหนดและจํากัดการใช้ทรัพยากรโดยกลุ่มหรือองค์กรท่ีชุมชนจัดต้ังข้ึน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรส่วนรวมเป็นแนวทางท่ีมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าชุมชนท่ีอยู่กับ
ทรัพยากรมาอย่างยาวนานย่อมมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี รวมถึงสภาวะวิกฤติทางด้านทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีกําลัง
เผชิญอยู่ ดังนั้นชุมชนจึงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถจัดการทรัพยากรส่วนรวมในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Ostrom, 
1990 อ้างใน ชล บุนนาค, 2554) 

 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พัทลุงของเกษมศักด์ิ เส้งสุ้น (เกษมศักด์ิ เส้งสุ้น, 2552) พบว่า ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตมีความสัมพันธ์กับการให้ความสําคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเร่ือง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง: ศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อม เมือง และชุมชนประเทศเวียดนามของ กําพล  
รุจจวิชชญ์ สารรัตน์, วุฒิอาภา และ อภินันท์ พงศ์เมธากุล (2560) ท่ีพบว่า ชุมชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําความเข้าใจใน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความตระหนักท่ีสามารถนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ในทางเดียวกันการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยทุนทางสังคมของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 
2547) พยายามอธิบายถึงการนําระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีลักษณะของความร่วมมือร่วมใจและความเอ้ืออาทรต่อกันของคนมา
ใช้เป็นมาตรการในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมของ วิสาขา ภู่จินดา (2558) ท่ีพบว่า แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
ชุมชนให้เหมาะสม และที่สําคัญ คือ การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการพัฒนาข้ันตอน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ในอีกมุมหนึ่งผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนของกานดา จินดามงคล 
(กานดา จินดามงคล, 2557) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้อย่างย่ังยืน ด้านการขจัดของเสียและมลพิษ รวมถึงด้าน 
การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
 
วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “กระบวนการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้นําและกลุ่มสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสําคัญในการจัดการกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จํานวน คน โดยใช ้9
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี
คุณลักษณะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 139 

 

ตนเองในด้านต่างๆ ท่ีทําให้กลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ รวมถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีคุณลักษณะเป็นบุคคลท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม
หรือมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มไม่ตํ่ากว่า ปี สําหรับกา 10รวิจัยในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือใน
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการเก็บข้อมูลรวบรวมจากเอกสารข้อมูลทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รวมถึงผลงาน 
การศึกษาวิจัยท่ีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยวิเคราะห์ ได้แก่ 2 การจัดการในการก่อต้ังกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม .1. การจัดการ
ด้านการกําหนดกฎกติกาว่าด้วยการเก็บเกี่ยวและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ท่ีละเมิดกฎ .3
4 กติกาด้านสิ่งแวดล้อม. การจัดการทุนชุมชนเพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม การจัดการด้านการวางแผน .5
ในการขับเคล่ือนกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 7 การจดัการด้านการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม .6. การจัดการด้าน
การส่งเสริมให้ภาครัฐรับรู้และให้สิทธิแก่สมาชิกกลุ่มในการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การ .8จัดการด้านการประเมินผล 
การดําเนินงานและต่อยอดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต จากนั้นจึงนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
จดบันทึกอย่างละเอียดไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะนําเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย รวมไปถึง
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสารและภาคสนามไปตรวจสอบกับท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยยืนยันว่ามี
ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ศึกษาต้องการศึกษาวิจัย จากนั้นจึงนําการจัดการในด้านต่างๆ มาประมวลเพื่อหากระบวนการใน 
การจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาสิ่งท่ีผู้ศึกษาค้นพบในการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน 
พร้อมกับยกตัวอย่างคําพูดประกอบคําสําคัญ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความชัดเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหน่วยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
สําหรับผลการศึกษากระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีสอดคล้องกับหน่วยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยมีเนื้อหา
และรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การจัดการในการก่อต้ังกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  
 จากสภาวการณ์และผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเข้ามาของเรือคราดหอย ไม่ว่าจะเป็นการจับตัวอ่อนของสัตว์น้ํา

ข้ึนมาเป็นจํานวนมาก การทําให้หน้าดินเน่าเสีย การทําให้เกิดความเสียหายต่อต้นแสมท่ีกําลังจะเติบโตเป็นป่าหน้าด่านของชุมชนใน
อนาคต รวมไปถึงการทําให้คนในพ้ืนท่ีต้องอพยพย้ายถ่ินฐานเพ่ือไปทํางานในเมืองหลวงหรือต้องไปร่อนเร่ทํามาหากินในท้องทะเล 
แถบอ่ืน จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของสมาชิกกลุ่มท่ีกล่าวว่าในช่วงปี พ.ศ.2533-2534 ตําบลบางขุนไทรมีจํานวน
หอยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ชาวบ้านในพ้ืนท้ังวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต้องอพยพไปทํามาหากินในท้องทะเลจังหวัดอ่ืนๆ อาทิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทรในช่วงนั้นจึงมี
แต่ประชากรวัยชราและวัยเด็ก จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางและวิธีการท่ีทําให้สามารถ
เก็บหอยแครงได้ตลอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ต่อมาชาวบ้านได้มีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรวบรวมชาวบ้านท้ัง 11 หมู่บ้านในตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเป้าประสงค์สําคัญของ 
การจัดต้ังกลุ่ม คือ การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าชายเลนและแหล่งอนุบาลพันธ์ุสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งทางทะเลไม่ให้ถูกทําลาย รวมไปถึงการป้อง
ปรามผู้กระทําความผิดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่ากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติตําบลบางขุนไทรมีต้น
กําเนิดมาจากนายจรรยง พิทักษ์หรืออดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท่ีตระหนักถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ 10
เข้ามาของเรือคราดหอย นายจรรยง พิทักษ์ จึงเกิดความคิดในการชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกันมาร่วมกัน
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าชายเลนและแหล่งอนุบาลพันธ์ุสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งทางทะเลไม่ให้ถูกทําลาย ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการป้องปรามและ
จับกุมผู้กระทําความผิดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของผู้นํากลุ่มท่ีกล่าวว่าพวกเขาต้องเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เพราะ
พวกเขามองว่านายทุนไม่สมควรท่ีจะเข้ามาทําหากินด้วยวิธีแบบนี้ในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทร ถ้าหากพวกเขาปล่อยให้เร่ืองนี้ผ่านไป
สุดท้ายชาวบ้านในพ้ืนท่ีก็จะไม่มีพ้ืนท่ีทํามาหากิน ต่อมาเม่ือผู้ใหญ่บ้านหมู่อ่ืนๆ เร่ิมเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติตําบลบางขุนไทร จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม อีกท้ังกํานันของตําบลบางขุนไทรในขณะนั้นก็ได้เข้ามารับหน้าท่ี
ในการเป็นประธานกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากข้ึนเพราะมีสมาชิกจากทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทรเข้ามาร่วมกัน
ทํางาน (ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) 

2. การจัดการด้านการกําหนดกฎกติกาว่าด้วยการเก็บเกี่ยวและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ท้ังนี้ชาวบ้านได้มีการจัดการองค์ความรู้โดยผ่านการกําหนดกติกาและทําข้อตกลงร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข

สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ คือ การห้ามชาวบ้านใช้
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เคร่ืองมือใดๆ ในการจับหอยท่ีนอกเหนือไปจากการใช้มือเปล่า การห้ามชาวบ้านเก็บหอยแครงท่ีมีขนาดเล็กกว่า 6 มิลลิเมตร และ 
การทําสัญญาประชาคมเพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าบริเวณพ้ืนท่ีท่ีห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์ตาม
กฎหมายประมง ดังนั้นจงึห้ามเรือคราดหอยเข้ามารุกล้ําเก็บหอยแครงในบริเวณนี้ (ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม, 
ม.ป.ป.) ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของผู้นํากลุ่มท่ีกล่าวว่าพวกเขาดูแลพ้ืนท่ีกว้าง 3 กิโลเมตร ยาว 9 กิโลเมตร รวมเป็นพ้ืนท่ี 27 
ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นจึงมีการประกาศออกกฎหมายว่าพ้ืนท่ี 3 กิโลเมตรจากชายฝั่งเป็นเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ท้ังนี้พวกเขาและคนใน
พ้ืนท่ีมีความเข้าใจท่ีตรงกันว่าพ้ืนท่ีแห่งนี้ใครก็สามารถเข้ามาเก็บหอยหรือเข้ามาทํามาหากินได้แต่ทุกคนท่ีเข้ามาต้องเคารพกฎกติกา 

3. การจัดการด้านการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ท่ีละเมิดกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อม 
 สําหรับผู้ท่ีละเมิดกฎกติกาการห้ามใช้เคร่ืองมือใดๆ ในการจับหอยท่ีนอกเหนือไปจากการใช้มือเปล่าและการห้ามเก็บ

หอยท่ีมีขนาดเล็กกว่า 6 มิลลิเมตร ทางกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรจะดําเนินการตักเตือนในคร้ังแรกท่ี
กระทําความผิด หากแต่ถ้ายังมีการกระทําความผิดซํ้าก็จะถูกชาวบ้านในพ้ืนท่ีรุมประณามและไม่มีผู้ใดคบค้าสมาคมด้วย ซ่ึงสอดคล้อง
กับเสียงสะท้อนของผู้นํากลุ่มท่ีกล่าวว่าถ้าหากคนในพื้นท่ีกระทําความผิดในเร่ืองเหล่านี้ก็คงไม่ต้องมาพูดคุยหรือคบค้าสมาคมกัน 
เนื่องจากคนในพ้ืนท่ีทุกคนย่อมรับรู้ข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สําหรับผู้ท่ี
ละเมิดกฎกติกาการห้ามเรือคราดหอยเข้ามารุกล้ําเก็บหอยแครงในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทางกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ตําบลบางขุนไทรจะดําเนินการจับกุมและยึดเรือประมงของผู้กระทําความผิด เพ่ือส่งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมประมงดําเนินการตาม
กฎหมายและส่งเร่ืองฟ้องศาลในข้ันตอนต่อไป (กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร, 2548) 

4. การจัดการทุนชุมชนเพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 สําหรับการจัดการทุนชุมชนเพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลตําบลบางขุนไทร สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน คือ การจัดการทุนมนุษย์ หมายถึง การดําเนินการเพ่ือทําให้สมาชิกกลุ่ม
และชาวบ้านในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีรุนแรงและต้องรีบแก้ไข รวมไปถึงการทําให้
สมาชิกกลุ่มและชาวบ้านในพ้ืนท่ีเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาการเก็บหอยโดยใช้กระดานถีบ การจัดการทุนทางสังคม หมายถึง 
การนําสายใย ความสัมพันธ์ อุดมการณ์แน่วแน่ และความเชื่อท่ีหนักแน่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิกกลุ่มและชาวบ้านในพ้ืนท่ีมาใช้เป็นต้นทุนและเคร่ืองมือในการพูดคุยเพ่ือทําความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านท่ีลักลอบช้อนหอย  
อีกท้ังทางกลุ่มยังสามารถนําทุนทางสังคมดังกล่าวมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน เพ่ือให้พวกเขาช่วย
เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มไปสู่สังคมภายนอก การจัดการทุนทางกายภาพ หมายถึง  
ความพยายามในการปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพของเรือ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นทุนทางกายภาพท่ีกลุ่มมีอยู่เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อการออก
ตรวจการณ์และลาดตระเวนย่ิงข้ึน เนื่องจากเรือคราดหอยส่วนมากจะเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่และเคร่ืองยนต์ซีซีสูง การจัดการทุนทาง
ธรรมชาติ หมายถึง ความพยายามในการทําความเข้าใจบริบทพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นตัวกําหนด
ศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพ้ืนท่ีอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทุกมิติ เพ่ือทําให้การวางแผนใน 
การดําเนินการของกลุ่มเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ การจัดการทุนทางการเงิน หมายถึง การนําเงินทุนค่าน้ํามันและค่าซ่อมแซม
เรือลาดตระเวนท่ีได้จากการสมทบทุนของสมาชิกกลุ่มและชาวบ้านในพ้ืนท่ีมาบริหารจัดการให้เป็นระบบ อีกท้ังทางกลุ่มยังมี 
การเตรียมการเพ่ือวางแผนของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทรและองค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างๆ อีกด้วย 

5. การจัดการด้านการวางแผนในการขับเคล่ือนกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 สําหรับการจัดการด้านการวางแผนในการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเลตําบลบางขุนไทร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ การวางแผนในการอนุรักษ์การทําประมงพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิม หมายถึง 
การวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีทุกคนสามารถเข้ามาจับสัตว์น้ําหรือเข้ามาทํามาหากินได้อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน หากแต่ทุกคนจะต้องเคารพกฎกติกาในการจับสัตว์น้ําโดยใช้มือเปล่าและกระดานถีบเท่านั้น การวางแผนใน
การป้องปรามและจับกุมผู้กระทําความผิดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ หมายถึง การวางแผนเพ่ือแบ่งทีมในการออกตรวจการณ์และจับกุม
เรือประมงพาณิชย์หรือเรือคราดหอยนอกพ้ืนท่ีท่ีเข้ามาคราดและช้อนหอยในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของสมาชิก
กลุ่มท่ีกล่าวว่าพวกเขาวางแผนเพ่ือนัดประชุมเร่ืองตารางการออกเรือตรวจการณ์และลาดตระเวนประมาณเดือนละ 1 คร้ัง หากแต่
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้นําและผลของการประชุมทุกคร้ังจะต้องเป็นความลับ เนื่องจากพวกเขาไม่ทราบว่าใน 11 
หมู่บ้านมีผู้ใดเป็นสายสืบให้กับกลุ่มนายทุนเรือคราดหอยบ้าง การวางแผนในการจัดเวทีประชาคม หมายถึง การวางแผนในการใช้เวที
ประชาคมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเจรจาต่อรองให้กลุ่มนายทุนจากภายนอกท่ีเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย และทําฟาร์ม
หอยแมลงภู่ออกไปจากเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ซ่ึงครอบคุลมไปถึงการใช้เวทีประชาคมเพ่ือสร้างกระบวนการคิดและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทางทะเลให้กับสมาชิกกลุ่มและชาวบ้านในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของ
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ผู้นํากลุ่มท่ีกล่าวว่าทางการมีการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันผลักดันประเด็นดังกล่าวท่ีประชาคมแทน
การใช้ความรุนแรง เนื่องจากทางการอยากให้ทุกคนได้มีสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นและบอกเล่าถึงเหตุผลของตนเองท่ีผู้อ่ืน 
อาจไม่เคยได้รับรู้มาก่อน  

6. การจัดการด้านการดําเนนิกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 สําหรับการจัดการด้านการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ตําบลบางขุนไทร สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการทําประมงพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิม หมายถึง กิจกรรมในการทํา
ประมงพ้ืนบ้านโดยใช้วิธีการเก็บหอยด้วยมือเปล่า ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวิธีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว กิจกรรมในการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนท่ี 6 หมายถึง 
การเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานีพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนท่ี 6 จัดข้ึน อาทิ การปลูกป่าชายเลน 
การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา การจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลให้กับ
เยาวชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของสมาชิกกลุ่มท่ีกล่าวว่าทางสถานีได้มีการจัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ุ
สัตว์น้ํา โดยปล่อยปูแสมและปลูกป่าชายเลน  ไร่ 4(โดยใช้กล้าไม้โกงกาง ต้นต 750 ่อไร่) เนื่องจากกลุ่มเรือคราดหอยได้เข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลเกินขีดจํากัดทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ทางสถานีจึงต้องสร้างเขตอภัยทานเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา โดยมีเป้าประสงค์สําคัญ คือ การทําให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
ชายฝั่งทางทะเลใช้อย่างย่ังยืน กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ หมายถึง กิจกรรมในการออกเรือ 
เพ่ือตรวจการณ์และลาดตระเวนผู้ท่ีเข้ามากระทําความผิดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเจราจรต่อรองกับ 
กลุ่มนายทุน หมายถึง กิจกรรมในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเจรจาต่อรองให้เจ้าของฟาร์มหอยแมลงภู่ถอนหลักไม้ออกไปอยู่นอกเขต
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง เนื่องจากการทําฟาร์มดังกล่าวนํามาซ่ึงผลกระทบทางตรงต่อปริมาณสัตว์น้ําและคุณภาพของ 
ป่าชายเลนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของผู้นํากลุ่มท่ีกล่าวว่าเม่ือไม่นานมาน้ีได้มีการทําประชาคมหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในประเด็นเร่ืองการทําฟาร์มหอยแมลงภู่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เนื่องจากหอยแมลงภู่ท่ีล่วงลงสู่พ้ืนดินเลนจะปล่อยแก๊สออกมาทํา
ให้หอยชนิดอ่ืนๆ ไม่สามารถเติบโตในบริเวณนั้นได้ อีกท้ังยังทําให้พ้ืนท่ีดินเลนในบริเวณดังกล่าวก็เน่าเสียอีกด้วย พวกเขาจึงต้องเข้าไป
ผลักดันให้กลุ่มนายทุนภายนอกพ้ืนท่ีถอนไม้หลักปักหอยแมลงภู่ออกไปจากเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์  

7. การจัดการด้านการส่งเสริมให้ภาครัฐรับรู้และให้สิทธิแก่สมาชิกกลุ่มในการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 ท้ังนี้ทางกลุ่มได้มีการวางแผนในการส่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก อบต. เพ่ือท่ีจะได้เข้าไปผลักดันและ

ขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีการถีบกระดานเก็บหอยกลายเป็นนโยบายหลักท่ีสําคัญของท้องถ่ิน ซ่ึงจากการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทรมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางขุนไทร (ในช่วงปี พ.ศ.2560-2563) ในการเป็นชุมชนน่าอยู่ท่ีมีวิถีชีวิตโดดเด่นควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สมดุล พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน
ควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน เป้าประสงค์สําคัญของแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร (ในช่วงปี พ.ศ.2560-2563) ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตการถีบกระดานเก็บหอยให้คงอยู่สืบไป และยุทธศาสตร์สําคัญของแผน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร (ในช่วงปี พ.ศ.2560-2563) ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของผู้นําท่ีกล่าวว่าหลังจากที่ภารกิจต่างๆ ของกลุ่มเร่ิมอยู่ตัวผู้นํากลุ่ม
แต่ละท่านก็เร่ิมแตกแขนงไปต่อยอดการดําเนินการในด้านต่างๆ สําหรับเขาก็ได้ลงเลือกต้ังเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขุนไทร โดยเป้าประสงค์หลักในการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร คือ การเข้าไปขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทางทะเลให้กลายเป็นนโยบายหลักท่ีสําคัญของท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับ
การแสวงหางบประมาณในการดําเนินการต่างๆ ให้กับกลุ่ม เนื่องจากเขามองว่าการออกกฎหมายเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้นและทําให้
คนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีต่ืนตัวในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยังเป็นกรอบสําคัญในการกําหนด
พฤติกรรมของคนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทางทะเลในท้องถ่ิน 

8. การจัดการด้านการประเมินผลการดําเนินงานและต่อยอดการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในอนาคต 
 สําหรับการจัดการด้านการประเมินผลการดําเนินงานและต่อยอดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตของกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ การทําให้กลุ่มกลายเป็นต้นแบบในเร่ืองของ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเล การส่งต่อเจตนารมณ์และจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์และปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลในท้องถ่ินให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป การเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้อง
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กับเสียงสะท้อนของบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มท่ีกล่าวว่า ท่ีผ่านมามีกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนนายร้อยตํารวจ รวมถึงบริษัทเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เข้ามา
ศึกษาและสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรเป็นจํานวนมาก  

ผลการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากหน่วยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
1. ข้อจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 สําหรับข้อจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประการ คือ ในบางช่วงเวลากลุ่มมีงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายค่าน้ํามันและค่าซ่อมแซมเรือ
ลาดตระเวน อีกท้ังทางกลุ่มยังต้องเผชิญกับข้อจํากัดในการของบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ อาทิ การท่ีภาครัฐพร้อมสนับสนุน
เรือในการออกตรวจการณ์และลาดตระเวน หากแต่คนขับเรือต้องเป็นพลขับจากทางราชการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานของ
กลุ่มเนื่องจากการออกตรวจการณ์และลาดตระเวนของกลุ่มไม่สามารถระบุเวลาท่ีแน่ชัดได้ว่าจะออกเวลาไหนและจะต้องเฝ้าอยู่ใน
ทะเลเป็นเวลาก่ีชั่วโมง การท่ีทางกลุ่มเรือคราดหอยส่งให้สายเข้ามาปะปนกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพ่ือสืบหา
ตารางในการออกตรวจการณ์และลาดตระเวนของกลุ่ม การท่ีทางกลุ่มมีข้อจํากัดในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์การดําเนินการของกลุ่ม
ไปสู่สังคมภายนอกหรือสังคมในวงกว้าง การท่ีสมาชิกของกลุ่มหรือชาวบ้านในพ้ืนบางคนแอบลักลอบช้อนหอย เนื่องจากพวกเขา 
มองว่า “คนอ่ืนยังเข้ามาช้อนได้เลย ทําไมพวกเขาจะช้อนบ้างไม่ได้” การท่ีกลุ่มไม่มีอํานาจในการจับกุมผู้ท่ีลักลอบเข้ามาคราดหรือ
ช้อนหอย เนื่องจากผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง คือ เจ้าหน้าท่ีกรมประมง ทางกลุ่มจึงเป็นได้เพียงผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกรมประมงเท่านั้น รวมไปถึง
การท่ีกลุ่มนายทุนจากภายนอกเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย และทําฟาร์มหอยแมลงภู่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 

งหวัดเพชรบุรัี รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จุ ผลการดําเนินงานของกลุ่มอน .2 
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ คือ การดําเนินงานของกลุ่มทําให้ป่าชายเลนและสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
มากข้ึน โดยเหตุการณ์ท่ีสะท้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การท่ีชาวบ้านท่ีต้องอพยพไปหางานทําในเมืองหลวงหรือต้องร่อนเร่ไปทํามา
หากินในท้องทะเลแถบอื่นเร่ิมกลับมาในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบอาชีพเก็บหอยด้วยมือเปล่าอีกคร้ัง การดําเนินงานของกลุ่มทําให้เกิด
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในท้องถ่ิน ซ่ึงตัวอย่างท่ีสะท้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทรท่ีให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงวิถีการถีบกระดานเพ่ือ
เก็บหอยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การดําเนินการของกลุ่มทําให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
ซ่ึงตัวอย่างท่ีสะท้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีพร้อมใจกันเก็บหอยด้วยมือเปล่าและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
การต่อสู้เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทางทะเลในพ้ืนท่ี การดําเนินการของกลุ่มทําให้กลุ่มได้รับรางวัล 
“ลูกโลกสีเขียว” ประเภทป่าชุมชนท่ีมีผลงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือปี พ.ศ.2544 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นผลพวงมาจากการคราดหอย การช้อนหอย และการทําฟาร์มหอยแมลงภู่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
อาทิ การทําให้พ้ืนท่ีหน้าดินเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธาตุอาหารถูกขุดออกไปและพลิกดินเลนท่ีอยู่ด้านล่างซ่ึงไม่มีธาตุอาหารกลับ
ข้ึนมาอยู่ด้านบนแทน การจับตัวอ่อนของสัตว์น้ําข้ึนมาเป็นจํานวนมาก การสร้างความเสียหายต่อลูกแสมบนผิวน้ําท่ีกําลังจะฝังดินและ
เติบโตไปเป็นป่าหน้าด่านของตําบล การทําให้เกิดน้ําขุ่นตลอดเวลาจนสัตว์น้ําไม่สามารถอยู่อาศัยได้ รวมถึงการทําให้หอยในพ้ืนท่ีมี
จํานวนลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านต้องร่อนเร่ออกไปทํางานในเมืองหลวงหรือต้องไปทํามาหากินในท้องทะเลแถบอ่ืน จะเห็นได้ว่ามี
ความสอดคล้องกับแนวคิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงสภาพปัญหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมคุณภาพของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นสภาวการณ์ท่ีมีสารหรือสิ่งปฏิกูลเข้าไปปนเปื้อนในทรัพยากรธรรมชาติมาก
จนส่งผลให้ทรัพยากรเหล่านั้นมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมจนมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะนํามาเป็นปัจจัยสี่เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตได้  
ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นย่อย คือ ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ และปัญหามลพิษ ย่ิงไปกว่านั้น
จากการจัดการด้านกําหนดกฎกติกาว่าด้วยการเก็บเกี่ยวและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการด้านการกําหนดบทลงโทษ
สําหรับผู้ท่ีละเมิดกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีตําบลบางขุนไทรยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีอธิบายถึงการใช้มาตรการและเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือป้องกันการทําลายและการใช้สิ่งแวดล้อมโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงครอบคลุม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี อีกท้ังการจัดการทุนชุมชนเพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดทุนชุมชนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางความรู้และภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและประเพณี ทุนทางสังคม ทุนทางการเงิน 
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ทุนทางความสามารถและศักยภาพมนุษย์ รวมถึงทุนทางกายภาพท่ีมีอยู่ในชุมชน ในทางเดียวกันการจัดการด้านการส่งเสริมให้ภาครัฐ
รับรู้และให้สิทธิแก่สมาชิกกลุ่มในการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพยากร
ส่วนรวมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงสถานการณ์ความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมมากเกินไป หากแต่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยการให้กลุ่มหรือองค์กรท่ีชุมชนจัดต้ังข้ึนเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด นโยบาย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ  
ในการจัดการทรัพยากร ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี อีกท้ังการจัดการด้านการวางแผนใน 
การขับเคล่ือนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทรเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงการจัดการด้าน 
การประเมินผลการดําเนินงานและต่อยอดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร
ในอนาคตยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงการบริหารจัดการทุนชุมชนในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้เอ้ืออํานวยต่อการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 
 
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการในการจัดการตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการนําองค์ประกอบหรือหน่วยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดใน 
การศึกษาวิจัยท่ีสรุปมาจากแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนของโกวิทย์ พวงงาม แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน รวมถึงแนวคิดในการจัดการกับปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมโดยกลุ่มหรือองค์กรท่ีชุมชนจัดต้ังข้ึน
ของ Elinor Ostrom มาใช้ครบท้ัง หน่วยวิเคราะห์ และยังมีข้อค้นพบท่ีนอกเหนือไปจากองค์ประกอบหรือหน่วยวิเคราะห์ตามกรอบ 8
 ประการ คือ 2 แนวคิดในการศึกษาวิจัยข้อจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล ตําบล
บางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท้ังนี้จากผลการศึกษาในข้างต้น พบว่า การดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล ตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต้องเผชิญกับอุปสรรคและ
ข้อจํากัดหลักๆ สําคัญ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณในส่วนของค่าน้ํามันและค่าซ่อมเรือท่ีใช้ในการออกลาดตระเวน การมีสายจาก
กลุ่มเรือคราดหอยเข้ามาปะปนและสืบข้อมูลการออกลาดตระเวนในกลุ่ม การท่ีกลุ่มมีข้อจํากัดในเรื่องของการสื่อสารและ 
การประชาสัมพันธ์กลุ่มไปสู่สังคมภายนอก การท่ีสมาชิกในกลุ่มบางคนแอบลักลอบช้อนหอย การท่ีกลุ่มไม่มีอํานาจในการจับกุม 
ผู้ท่ีลักลอบเข้ามาคราดหอยโดยตรง รวมถึงการท่ีนายทุนจากภายนอกเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย และทําฟาร์มหอยแมลงภู่ในเขตพื้นท่ี
อนุรักษ์ ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทางทะเลตําบลบางขุนไทร รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. สําหรับข้อจํากัดในเร่ืองการขาดแคลนงบประมาณในส่วนของค่าน้ํามันและค่าซ่อมเรือท่ีใช้ในการออกลาดตระเวน ผู้ศึกษา
ได้มีการนําเสนอแนวทางในการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกทั้งจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบล องค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs)  และภาคเอกชนต่างๆ ควบคู่การเปิดบัญชีกลางของกลุ่มเพ่ือแสวงหาทุนสนับสนุนจากกลุ่มคนไทยและกลุ่มคนต่างชาติใน 
Social networks  

2. สําหรับข้อจํากัดในเร่ืองของการมีสายจากกลุ่มเรือคราดหอยเข้ามาปะปนและสืบข้อมูลการออกลาดตระเวนในกลุ่ม  
ผู้ศึกษาได้มีการนําเสนอแนวทางในการใช้เวทีประชาคมเพ่ือประชุมวางแผนจับกุม ตักเตือน และทําความเข้าใจกับสายจากกลุ่มเรือ
คราดหอยที่เข้ามาปะปนและสืบข้อมูลการออกลาดตระเวนในกลุ่ม รวมไปถึงแนวทางในการกําหนดบทลงโทษอย่างเป็นทางการสําหรับ
สายจากกลุ่มเรือคราดหอยท่ีกระทําความผิดซํ้าซาก 

3. สําหรับข้อจํากัดในเร่ืองของในเรื่องของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กลุ่มไปสู่สังคมภายนอก ผู้ศึกษาได้มีการนําเสนอ
แนวทางในการเข้าอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย และกลุ่มอนุรักษ์หรือชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือท่ีจะได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอด
ในการดําเนินงานของกลุ่มในอนาคต รวมถึงแนวทางในการขยายและต่อยอดเครือข่ายในการอนุรักษ์และป้องกันการคราดหอยในเขต
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

4. สําหรับข้อจํากัดในเร่ืองของการท่ีสมาชิกในกลุ่มบางคนแอบลักลอบช้อนหอย ผู้ศึกษาได้มีการนําเสนอแนวทางใน 
การเสริมสร้างพลังอํานาจให้กับกลุ่มชาวบ้านท่ีแอบลักลอบช้อนหอย เพ่ือให้พวกเขาสามารถจัดการและพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้อง 
ช้อนหอย ซ่ึงครอบคลุมไปถึงแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มชาวบ้านท่ีแอบลักลอบช้อนหอยในมิติต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม  

5. สําหรับข้อจํากัดในเรื่องของการท่ีกลุ่มไม่มีอํานาจในการจับกุมผู้ ท่ีลักลอบเข้ามาคราดหอยโดยตรง ผู้ศึกษาได้มี 
การนําเสนอแนวทางในการให้กลุ่มภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดทําสัญลักษณ์หรือสิ่งท่ี
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สามารถบ่งบอกได้ถึงขอบเขตที่ชัดเจนของพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในตําบลบางขุนไทร รวมถึงแนวทางในการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้
เกิดการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน    

6. สําหรับข้อจํากัดในเร่ืองของการท่ีนายทุนจากภายนอกเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย และทําฟาร์มหอยแมลงภู่ในเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ ผู้ศึกษาได้มีการนําเสนอแนวทางในการเปิดโอกาสให้กลุ่มนายทุนจากภายนอกท่ีเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย และทําฟาร์ม
หอยแมลงภู่ได้เข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ได้รับฟังถึงเหตุผลท่ีแท้จริง
บางประการท่ีพวกเขาอาจมองข้าม คาดไม่ถึง หรือไม่เคยได้รับฟังมาก่อน 

ท้ังนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคตว่าควรทําการศึกษาเจาะลึกถึงทัศนคติ ความเชื่อ และมุมมองของ
กลุ่มนายทุนภายนอกท่ีเข้ามาคราดหอย ช้อนหอย หรือทําฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายและกฎกติกาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลท่ีกําหนดข้ึนโดยภาครัฐกับ
สภาพความเป็นจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะได้เป็นการต่อยอดในการทําความเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจํากัด และสามารถกําหนดแนวทางใน
การแก้ไขและปรับปรุงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในแง่ของการร่อยของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทางทะเลในอนาคตได้ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไกและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและ

เพ่ือศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยการศึกษาจากเอกสาร และจากการศึกษาชุมชน พบว่า
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีดังนี้ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้กิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม เพ่ือ
เป็นการสร้างโอกาสให้คนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างคนในชุมชน เม่ือคนในชุมชนเกิดปัญหาข้ึน 
คนในชุมชนก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเร่ืองของปัญหานั้น แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึน โดย
มีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์กรชุมชนต่างๆ กลไกเหล่านี้จะทําหน้าท่ีเป็นแกนหมุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือการจัด
กิจกรรม เพ่ือให้คนในชุมชนมารวมกลุ่มกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน อีกท้ังกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีจะ
นําไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง จําเป็นต้องดึงเอาศักยภาพของชุมชนออกมาใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ นั้นคือ การบริหารจัดการทุน
ชุมชน โดยการค้นหาทุนของชุมชนว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา เป็นต้น แล้วนํา
ทุนชุมชนเหล่านี้มาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน 
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู้, ทุนทางสังคม, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ABSTRACT 

This research purposed to study mechanism and learning process of community in it managed community 
capital and to promote learning process of community. This is to study from document and interview of a sample 
group.  Regarding the study, the guide line to promote learning process of community, it used group process and 
activity.  It makes to opportunity for learning together and knowledge exchange between villager together when 
they had some problem.  They solve together by mechanism to drive for knowledge exchange.  The best 
mechanism to drive for knowledge exchange was community leader, Philosopher and community organization. 
They duty for knowledge exchange by Village community or activity for villager group to knowledge exchange. 
The learning process of the community leads to a strong community.  We needs to potential of the community 
for to promote learning process of community that was management for community capital. It found capital what 
each community had such as human capital, cultural capital, Intellectual capital.  It can to promote learning 
process of community. 
Keywords: Learning process of community, Community capital, knowledge exchange 
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บทนํา 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 8 นั้น ทําให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

แต่เป็นความเจริญก้าวหน้าท่ีต้ังอยู่ในความไม่สมดุลมีความเลื่อมล้ํากันระหว่างชุมชนในชนบทและชุมชนเมือง ซ่ึงผลมาจากการมุ่งเน้น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนเมือง ทําให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีไม่ท่ัวถึง เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนจนและคนรวย สาเหตุของปัญหาความเหลื่อมล่ําระหว่างคนจนกับคนรวย เพราะคนจนขาดความรู้ความสามารถใน 
การประกอบอาชีพตํ่า เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ ทําให้คนจนไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนท่ี
เป็นปัญหาของตนเองได้ 

ปัญหาความเหลื่อมล่ําระหว่างคนจนและคนรวย เป็นปัญหาท่ีสําคัญและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดงนั้น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นั้นคือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-10 ท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยการพัฒนาท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง  
เป็นการให้ความสําคัญทางด้านการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม แต่รัฐบาลจะต้องให้ประชาชนมีอํานาจอย่างเสรีและมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน การท่ีประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโดย
การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ตามแผนพัฒนาฯ ท้ัง 3 ฉบับนี้ จะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลมีการพัฒนาทางด้านการศึกษามาก่อนแล้วและ
สามารถท่ีให้ประชาชนออกมามีอํานาจในการตัดสินใจและการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางภาครัฐมากข้ึน จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า
รัฐบาลให้คําสําคัญต่อเพราะ การศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถนําความรู้ความสามารถ
นั้นไปพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ ซ่ึงทักษะการเรียนรู้ท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ก็ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเช่นเดียวกัน  
ดังปรากฏในหนังสือ The Four Pillars of Education ของ UNESCO (อ้างถึงใน จิรศักด์ิ ผ่องเกษม, 2559, น. 17-19) กล่าวว่า  
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้น จะต้องมุ่งเน้นลักษณะดังนี้ 

1. Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จักแสวงหา
ความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่ และรวมท้ังการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ 

2. Learning to Do หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือทํา ซ่ึงอาจจะนําไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีได้
ศึกษามารวมท้ังการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ในสังคม 

3. Learning to Live Together หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขทางการดําเนิน
ชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทํางาน 

4. Learning to Be หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพความถนัดความสนใจของตนเอง 
ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผน 
การเรียนต่อ การประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ 
 ลักษณะการเรียนรู้ท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวมานั้น เป็นลักษณะสําคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นลักษณะ
พ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อีกท้ังการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จําเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้อีกด้วย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวถึง การศึกษาเพ่ือให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st century Skills) ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ต้องมีความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) และจะต้องรู้ในลักษณะ 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และต้องมีความรู้รอบตัวอ่ืนๆ ด้วย เช่น Global Awareness เศรษฐกิจการเงิน การประกอบธุรกิจ 
หน้าท่ีพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รู้วิชาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะชีวิตไม่ได้มีมิติเดียว จะต้องมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ด้วย (Life and Career Skills) เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงต้องมีท้ังศาสตร์และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมอง
โลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ คุณประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน มีภาวะผู้นํา เรียนรู้กันตลอดชีวิต ต้องมีทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ 
(Learning and Innovation Skills) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมือง (Civic Literacy) รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
(Health Literacy) และความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) อีกท้ังในปัจจุบันมีแนวคิดเร่ือง การปฏิรูป
การศึกษาไทยข้ึน ทําให้ประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจกับเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก 
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สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้ท่ีมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมทักษะใน
การดําเนินชีวิตและการทํางาน ทามกลางกระแสสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากต่อการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อีกท้ังในปัจจุบันมีแนวคิดเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาไทย
ข้ึน ทําให้ประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราท่ี 29 ได้กําหนดภารกิจสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา เร่ือง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน และในการจักการเรียนรู้ให้กับชุมชนควรกําหนดให้
สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกําหนดนโยบาย แผนงานในการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน 

การจัดการเรียนรู้ของชุมชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาชุมชน แต่การพัฒนาชุมชนจะทําให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่างแต่พ้ืนฐานในการพัฒนาจะต้องเริ่มจากชุมชน คนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง เพราะคนในชุมชนนั้นๆ 
จะรู้และเข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ และทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในชุมชน คนนอกเป็นเพียงผู้ช่วยส่งเสริมเท่านั้น และรากฐานสําคัญท่ี
จะนําชุมชนนั้นๆ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งได้นั้น จะต้องเริ่มจากตัวคนในชุมชนก่อน จะต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคนในชุมชนมี
คุณค่าท่ีต่างกันไป และทุกคนล้วนมีความสามารถมีภูมิปัญญาเป็นของตนเอง ในชุมชนนั้นๆก็มีทุนชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ทุนมนุษย์  
ทุนความรู้ ทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนเงินตรา ฯลฯ ซ่ึงชุมชนนั้นๆจะต้องค้นหาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนและฝ่ายต่างๆ เพ่ือท่ีจะบริหารจัดการทุนชุมชน ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมต่อสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของ 
ผู้คนในชุมชนนั้นๆ ในชุมชนท่ีมีกระบวนการจัดการทุนชุมชนได้เหมาะสม ชุมชนนั้นๆก็จะกลายเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ เพราะเรียนรู้ท่ีจะจัดการทุนในชุมชนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นงาน อาชีพต่างๆ และยังสามารถลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
ชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนท่ีย่ังยืน 

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คือการนําศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนออกมาใช้เพ่ือสร้างให้เกิด
การเรียนรู้ของชุมชน นั้นก็คือ การนําทุนชุมชนของแต่ละชุมชนออกมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แต่กระบวนการท่ีจะทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้นั้นจําเป็นต้องมีกลไกการขับเคล่ือน กลไกการขับเคลื่อนในท่ีนี้ คือ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม องค์กร
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีทํางานร่วมกับชุมชน  
 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ควรมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนที่ดี และใน
กระบวนการเรียนรู้นั้นต้องมีกลไกท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ อีกท้ังกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นั้น ต้อง
นําทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนออกมาใช้ให้มากท่ีสุด เพราะในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ผลท่ีดีนั้นต้องมีกระบวนการในการสร้าง 
การเรียนรู้ท่ีมีการวางแผนเป็นลําดับข้ันตอน มีกลไกในการขับเคล่ือนท่ีมีความรู้ความสามารถ และต้องดึงเอาศักยภาพของชุมชน
ออกมาใช้ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้อันจะนํานําไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างย่ังยืน 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
อดุลย์ วังศรีคูณ (อ้างถึงใน อัญธิกา ชั่งกฤษ, 2554, น. 22) ความหมายของคําว่า กระบวนการเรียนรู้ และคําว่า การเรียนรู้ 

มีความหมายใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้ โดยท่ัวไป หมายถึง ลําดับข้ันตอนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ของบุคคล อีกคร้ัง
หนึ่ง คือ การเรียนรู้ ได้มีการให้ความหมายท้ังในลักษณะของผลท่ีเกิดข้ึน เช่น การเรียนรู้เป็นผลจากการปฏิบัติและประสบการณ์  
แล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็นต้น และการเรียนรู้ในความหมายด้านกระบวนการ กล่าวคือ การเรียนรู้เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเกิดจากการฝึกหัดหรือได้รับประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนควรมี 
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การดําเนินงาน ดังนี้ มีการรวบรวมแหล่งความรู้ ใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ในชุมชน ซ่ึงแหล่งความรู้อาจเป็นสถานที่ท่ีรวบรวม
ความรู้ในชุมชน เช่น วัด หรือในตัวบุคคล เช่น หมอพ้ืนบ้าน ข้าราชการที่เกษียณอายุ ผู้รู้ในเรื่องต่างๆในชุมชน ศูนย์ข้อมูล หรือ
โรงเรียน มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในหมู่บ้าน ในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ การออกหอกระจายเสียง 
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การพูดคุย การอบรมสัมมนา พิธีกรรม ประเพณีหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่คน 
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น 

ในหนังสือ "จากปัจเจกส่งสาธารณะ: กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ของ เดวิท แมทิวส์ (David Mathew,  
อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2551, น. 333) ได้เสนอผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญของประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง และ
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความเข้มแข็งของประชาสังคม คือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเราเรียนรู้และผ่าน 
การแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกระบวนการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนระหว่างคนในชุมชน และสาธารณะทําให้เรารู้ใน
สิ่งท่ีเราไม่รู้ ซ่ึงไม่อาจรู้โดยลําพัง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ไม่ใช่การรับฟังข้อเสนอ และข้อมูลเท่านั้น แต่ประชาชนจําเป็นต้อง
เข้าใจทัศนะต่อปัญหาท่ีคนอ่ืนเสนอ มีปัญหาบางปัญหาท่ีเราไม่สามารถรู้ได้โดยลําพัง และจะรู้ได้ก็ต่อเม่ือ มีการเรียนรู้ร่วมกันกับคนอ่ืน 
ดังนั้น เราจําเป็นต้องรู้จักสร้างสํานึกร่วมต่อสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกําหนด 
หรือนิยามประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกันจากความหมายและความสําคัญ ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
สาระสําคัญได้ 3 ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ 

1) ด้านการเรียนรู้ การเรียนรู้ควรมีลักษณะเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (1) การเรียนรู้เพ่ือทํา (2) การเรียนรู้เพ่ือเป็น (3) การเรียนรู้เพ่ือ
อยู่ร่วมกัน 

โดยผู้เรียนควรมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) การเรียนรู้เพ่ือตัวเอง (2) เรียนรู้เพ่ือสิ่งนอกตัวท่ีสัมพันธ์กับตัวเองท้ังใกล้
และไกล (3) เรียนรู้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัว 

2) ด้านการปฏิบัติ เม่ือมีการเรียนรู้แล้วเกิดความรู้แก่ผู้เรียนโดยนําความรู้มาสืบทอดปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พิธีกรรมประเพณี ค่านิยมตัวบุคคล วัฒนธรรมท้องถ่ิน วิถีชีวิตมีการเรียนรู้และการปฏิบัติเป็นเนื้อเดียวกันและมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนท่ีมีมุมมองแตกต่างกันออกไป 

3) ด้านการนําไปสู่การเปล่ียนแปลง กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและค่อนข้าง
ถาวรในเรื่องของความรู้ ทัศนคติ และทักษะ 

รจนา นิลมานนท์ (2554, น. 193-199) ทําการศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ํา 
พบว่า มีองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคัญ 3 องค์ประกอบ คือ แหล่งการเรียนรู้ เนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ โดยแหล่ง 
การเรียนรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แหล่งใหญ่ คือ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชนใกล้เคียง องค์กรทางสังคม ซ่ึงในส่วนเนื้อหา
ของการเรียนรู้นั้นเกิดจากความรู้พ้ืนฐานของความต้องการ และความจําเป็นเพ่ือการดํารงชีวิตของบุคคลและชุมชนท่ีมีการแทรกตัว
กลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตจริงของชุมชนท่ีเกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยนํามาสร้างสรรค์ ดัดแปลง ปรับปรุง และ
ประยุกต์ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดํารงชีวิต ซ่ึงไม่มีหลักสูตรหรือระเบียบแบบแผนแน่นอนตายตัว โดยวิธีการเรียนรู้
ของสมาชิกเกิดจากการถ่ายทอดและเรียนรู้ทางด้วยการขัดเกลาทางสังคมท่ีมีจุดเร่ิมต้นจากครอบครัว การพบปะพูดคุยกันท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกในชุมชน การศึกษาจากตําราเอกสารต่างๆ การสังเกตจากเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล
แหล่งน้ําท้ังภายในและภายนอกชุมชน การไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอกชุมชน การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ ซ่ึงนําไปสู่
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของแหล่งท่ีเข้าไปศึกษา แล้วนํากลับมาคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างบุคคล จนกระท่ังนําไปทดลองปฏิบัติตลอดจนนํามาปรับปรุง เดินทางค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับเฉพาะแบบ
ตนเอง 

กลไกการจัดการเรียนรู้ของชุมชน 
กลไกการจัดการเรียนรู้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, น. 344) คือ หน่วยจัดการท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เชื่อมประสานและยกระดับฐานความรู้ของแต่ละชุมชนที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะ “ทุนทางปัญญา” และ “คลังข้อมูลความรู้” ของชุมชน กลไกการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับ 
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การออกแบบท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดการอํานวยการเรียนรู้และการตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนซ่ึงกลไก 
การจัดการการเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มองค์กร เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์กลางประสานความร่วมมือ ฯลฯ 
โดยกลไกการจัดการเหล่านั้นจะทําหน้าท่ีเป็นแกนหมุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายแนวคิดให้กว้างขวางออกไป ซ่ึงมี
ความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น 1) คน กลุ่มคน ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 2) องค์กรหรือสถาบันทางสังคม 3) ฐานข้อมูล ความรู้ท่ีนํามา
แลกเปลี่ยน 4) เทคนิคเคร่ืองมือ และระบบการจัดการท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ทุนชุมชน 
โกวิทย์ พวงงาม (2551, น. 392) ได้ให้ความหมายของทุนชุมชน ว่าเป็นต้นทุนหลักของกระบวนการพัฒนา แต่ไม่มีทุนจาก

ภายนอกชุมชน ก็สามารถพัฒนาได้ ขอทุนจากภายนอกเป็นเพียงทุนสมทบเท่านั้น สิ่งท่ีผ่านมามักมองข้ามทุนของชุมชน และมักถือ
ประหนึ่งว่า ทุนของชุมชนเป็นทุนสมทบเท่านั้น และองค์กร ทุน เพลง มักเรียกร้องให้ชุมชน ทุนสมทบ นั่นคือ ความคิดและความเข้าใจ
แบบ เก่าๆ จึงทําให้ชุมชนเกิดความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ แบบพ่ึงพา ทําให้ชุมชนคิดว่าตนเองไม่มีทุน ต้องขอจากองค์กรทุน ต้องพ่ึงพา
คนอ่ืน เทพถ้าเขาไม่ให้ทุนมาก็ไม่ทําอะไร เพราะคิดว่าตนเองไม่มีทุน ต้องเป็นหนี้บุญคุณแล้วข้ึนต่อเขารํ่าไป ความเข้าใจใหม่ แสดงให้
เห็นว่า ทุนจากภายนอกมีหน้าท่ีเพียงเติมเต็ม ให้ทุนของชุมชนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นต้นทุนรักอีกต่อไป ดังนั้น ในแนวคิดใหม่ทุนชุมชน 
หมายถึง ทุนท่ีมีอยู่ภายในชุมชนท้ังหลาย อ้ายยอมเป็นทุนหลักท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินมากท่ีสุด 

ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน เสรี พงศ์พิศ, 2544) ได้แบ่งประเภทของทุนชุมชน ดังนี้ 
1. ทุนท่ีเป็นคนแต่ละคน เป็นทุนทางสังคมที่ยึดทักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม 
2. ทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต รวมกันของกลุ่มคนท่ีประสานสอดคลอ้งกับสิ่งแวดล้อม 
3. ทุนทางศีลธรรม หมายถึง ความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอื้ออาทรต่อกัน ความเชื่อถือและความไว้วางใจกัน 

ความสุจริต ความเสียสละ 
4. ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ํา อากาศ ไร่นา วัวควาย ท่ีมีการอนุรักษ์ มีการใช้อย่าง เป็นธรรมและย่ังยืน 
5. ทุนทางปัญญา ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและนําเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน และความรู้จากภายนอกชุมชนมา

สังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการ เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และระหว่างชุมชนกับโลกภายนอก
ชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้ เพ่ือความเป็นปกติและย่ังยืน 

ทุนท่ีเป็นเงิน อันช่วยกันออมไว้เพ่ือให้กระบวนการและการจัดการ รวมท้ังตัวงาน เป็นเคร่ืองกระตุ้นและสร้างทุนท่ีไม่ใช้เงิน 
6 ประการ ดังกล่าวข้างต้น (ข้อความนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะ) 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากลไกและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน กรณีศึกษาอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีเน้น
การพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เพ่ือหาข้อสรุปในเชิงอุปนัย (Inductive) โดยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีเข้ามา
ประกอบกนั ซ่ึงเร่ิมต้นจากการวิจัยเอกสาร อันเป็นการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและ
นํามาเป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือประกอบการบรรยายและอภิปรายเนื้อหา ส่วนต่อมาเป็นข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม  
อันเป็นการเก็บรายละเอียดของข้อมูลท้ังจากการสัมภาษณ์และสังเกต กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
กรณีศึกษาอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวอ่าว ชุมชนโชคไชโย และ
ชุมชนบ้านลําเอียก และทําการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้นําชุมชน 2) ปราชญ์ชาวบ้าน 3) ประชาชนใน
ชุมชน 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวอ่าว 

ตําบลบางช้าง ชุมชนโชคไชโย ตําบลกระทุ่มล้ม และชุมชนบ้านลําเอียก โดยทําการศึกษา 3 ประเด็น คือ กระบวนการเรียนรู้ กลไก
ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ และการจัดการทุนชมุชน พบว่า 

ชุมชนบ้านหัวอ่าว 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 ตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม  
ดินเป็นดํา ลุ่มแม่น้ํามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีลําคลอง 4 สายไหลผ่านพ้ืนท่ี คือ คลองจินดา คลองบางช้าง 
คลองตาเพ็ญ และคลองยายเหรียญ ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีรับน้ําจากแม่น้ําท่าจีน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประมาณ 105 ครัวเรือน ทําการเกษตรสวนผลไม้ อาทิ สวนฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าวน้ําหอม 
มะม่วงและทํานา อาชีพรอง รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย รับราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ีมีโรงเรียน 1 แห่ง หอกระจายข่าว ศูนย์ 
การเรียนรู้ชุมชน และร้านค้า 3 แห่ง  

ผลผลิตของชุมชน ได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลไม้สด อาทิ ฝร่ัง มะม่วง กล้วย มะพร้าวน้ําหอม ฟักข้าว มะนาว 
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี สบู่สมุนไพรจากฟักข้าว ขนมไทยโบราณ ไม้กวาดก้านมะพร้าว กิ่งพันธ์ุต้นไม้ อาทิ มะนาวมะพร้าว มะม่วง และ 
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนี้ จะผ่านการจัดเวทีประชุมประชาคมท่ีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว เนื้อหา

ในการประชุม คือ การท่ีทุกคนในชุมชนออกมาเสนอประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองหรือท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อีกท้ังได้เสนอ 
ความต้องการของตนเองด้วย เม่ือได้ประเด็นปัญหาและความต้องการแล้ว คนในชุมชนก็จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและร่วมกันหาวิธีการท่ีตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านหัวอ่าวนี้ยังเกิดข้ึนทุกท่ี กล่าวคือ เม่ือคนในชุมชนพบเจอกันในสถานท่ีต่างๆ ก็จะมีการแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต  

3. กลไกท่ีขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
กลไกท่ีขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านหัวอ่าว มีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ

กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้นําชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและอยากท่ีจะพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน ออกมา

รวมตัวกัน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและร่วมกันหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน ผู้นํา
ชุมชนนี้มีความรู้ในเรื่องการทําเกษตรเป็นอย่างดี ทําให้สามารถนําความรู้มาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชนท่ีทําอาชีพเกษตรกรได้ 
ในชุมชนยังมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ หลายคน เช่น ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเรื่องการทําโฮร์โมนไข่ การทําน้ําหมัก
ชีวภาพจากมูลไส้เดือน การทําขนมไทย เป็นต้น ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้จะออกมาร่วมการประชุมประชาคม เพ่ือท่ีจะได้ถ่ายทอด
ความรู้ท่ีมีให้แก่คนชุมชน อีกท้ังในชุมชนนี้ยังมีกลุ่มองค์กรชุมชนอีกหลายกลุ่มท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เช่น ศูนย์
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีประสบความสําเร็จระดับประเทศ 
ทําให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ให้กับคนในชุมชนหรือนอกชุมชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
เป็นกลุ่มท่ีให้ความรู้ในเรื่องการผลิตปุ๋ยไว้ใช้กันเองสามารถลดต้อนทุนในการทําการเกษตรได้ เป็นต้น ในการสร้างเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น กศน.อําเภอสามพราน จะมาอบรมให้ความรู้ในเร่ือง 
การประกอบอาชีพ สามพรานริเวอร์ไซด์ จะให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย์และหาตลาดให้เกษตรเหล่านั้น เกษตรอําเภอกับ
พัฒนาเกษตรจังหวัด จะส่งวิทยากรมาให้ความรู้กับเกษตรกรในชุมชน เป็นต้น  
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4. การจัดการทุนชุมชน 
การจัดการทุนชุมชนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนของชุมชนบ้านหัวอ่าวมีด้วยกันอยู่ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ 

ทุนทางปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนชุมชนท่ีโดดเด่นของชุมชนนี้ คือ ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของชุมชนบ้านหัวอ่าวคือ ผู้นําชุมชน  
ซ่ึงผู้นําชุมชนมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะผู้นําชุมชนเป็นคนประสานความสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีใจ
เป็นหนึ่งเดียวกันและออกมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ผู้นํายังทําหน้าท่ีประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้านให้
ออกมาถ่ายทอดความรู้ท่ีมีให้กับคนในชุมชน และยังประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย ทุนทางปัญญา คือ ปราชญ์
ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเรื่องต่างๆ และทุนทางวัฒนธรรม คือ ความสัมพันธ์เสมือนเป็นเครือญาติกันระหว่างคนในชุมชน 

ชุมชนโชคไชโย 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ชุมชนโชคไชโย ต้ังอยู่ หมู่ 4 ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่เดิมสภาพพื้นท่ีในชุมชนประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลกระทุ่มล้มอยู่ติดกับเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประชาชนจึงได้เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้กิจการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก ท้ังสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้ังแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก อันเป็นผล
จากการขยายตัวของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการประกอบอาชีพของ 
คนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม คา้ขายและการเกษตรเพียงเล็กน้อย 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนี้ ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านท่ีจัดข้ึนท่ีศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปทางการเกษตร เนื้อหา

ในการประชุมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ คือ มีการเสนอประเด็นปัญหาของการประกอบอาชีพว่าตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา 1 เดือน ประสบกับปัญหาอะไรบ้าง และร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกท้ังยังร่วมกันเสนอวิธีการในการพัฒนา
อาชีพเดิมท่ีมีอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโชคไชโยจะมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วย เพราะชุมชนโชคไชโยมีศูนย์ 
การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตร ท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนหรือนอกชุมชนมาเรียนรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพต่างๆ 
ผ่านการปฏิบัติ และชุมชนโชคไชโยมีการให้แกนนําของชุมชนไปศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จแล้ว ท่ีจัดโดยหน่วยงาน
จากภายนอก เช่น กศน.อําเภอสามพราน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เป็นต้น 

3. กลไกขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
กลไกท่ีขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโชคไชโย มีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่ม

องคก์รชุมชน 
กลไกท่ีขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโชคไชโยจะมีเช่นเดียวกับชุมชนบ้านหัวอ่าว คือ ผู้นําชุมชนมีหน้าท่ี

เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและอยากท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ออกมาร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจัดข้ึนในชุมชน เพ่ือท่ีจะได้นาํความรู้ท่ีได้รับไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและนําไป
พัฒนาตนเองได้ ในชุมชนโชคไชโยมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น การทําน้ําพริก การเพาะเห็น การทําขนม ปั้นดินหอม 
ผ้าใยบัว เป็นต้น ซ่ึงปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้จะทําหน้าท่ีในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้ไปประอาชีพใน
อนาคตได้ ในชุมชนโชคไชโยยังมีกลุ่มองค์กรภายในชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ด้วย เช่น กลุ่มสตรี เป็นกลุ่มท่ีมี 
การรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันทําอาชีพเสริมต่างๆ เช่น การทําของชําร่วยในงานพิธีต่างๆ การทําตะกร้าจากเส้นพลาสติก  
เป็นต้น อีกท้ังยังมีหลายหน่วยงานท่ีสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ด้วย เช่น กศน.อําเภอสามพราน จะจัดอบรมให้ความรู้ใน 
การประกอบอาชีพท่ีคนในชุมชนสนใจ เกษตรอําเภอจะส่งคนมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีคนในชุมชนอยากได้ และเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนจะ
มีช่วยแนะนําในการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ 

4. การจัดการทุนชุมชน 
การจัดการทุนชุมชนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนของชุมชนโชคไชโยมีด้วยกันอยู่ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์  

ทุนทางปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนท่ีโดดเด่นของชุมชนโชคไชโย คือ ทุนมนุษย์ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านหัวอ่าว ท่ีผู้นําชุมชนจะ
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เป็นผู้กระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและอยากท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน ออกมาร่วมกันเรียนรู้ หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและวิธีการในการพัฒนาตนเอง และเป็นผู้ท่ีประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ทุนทางปัญญา คือ ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเรื่องต่างๆ และทุนทางวัฒนธรรม คือ ความสัมพันธ์เสมือนเป็นเครือญาติกันระหว่าง
คนในชุมชน 

ชุมชนบ้านลําเอียก 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

บ้านลําเอียกเป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดํา โยกย้ายจากเพชรบุรี เม่ือ 120 ปีก่อน ประมาณ 20 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเม่ือก่อนเป็น
พ้ืนท่ีลุ่มเป็นดงป่าลําเจียกมาก่อน แต่ชาวบ้านพูดภาษาถ่ินเพ้ียนไปเป็น “ลําเอียก” ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทําสวน 
จํานวน 45 ครัวเรือน และประกอบอาชีพประมง 10 ครัวเรือน อาชีพรับจ้างท่ัวไป 36 ครัวเรือน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 50,881.29 
บาท/คน/ปี 

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน เป็นดินท่ีมีคุณภาพดีมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก แหล่งน้ํา น้ําเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติท่ี
สามารถนํามาใช้ได้มีคุณภาพพอใช้ จํานวน 3 แหล่ง ได้แก่ คลองจระเข้มด คลองน้อย คลองลําเอียก-หนองนางแดง 

ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือประเพณีไทยทรงดําและวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์  
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทุกปีจะมีประเพณีท่ีเรียกว่าประเพณีมีชีวิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทรงดํา เช่น ประเพณีการเสนเรือน 
เป็นต้น 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านลําเอียก ส่วนใหญ่จะจัดข้ึนท่ีศูนย์การเรียนรู้ตําบลตลาดจินดา ซ่ึงศูนย์การเรียนรู้นี้จะ

เป็นสถานท่ีต้ังของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ทําให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ 
เช่น กลุ่มทอผ้าไทยทรงดําด้วยมือ กลุ่มอาชีพทําพรมเช็ดเท้า เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนบ้านลําเอียกท่ีคนใน
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ต่อมา คือ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เป็นการประชุมกันเองภายในชุมชน โดยมีผู้ใหญ่ทอม 
มีดี ผู้นําชุมชนท่ีชาวบ้านให้ความนับ จะเป็นผู้ท่ีกระตุ้นให้คนในชุมชนออกมาประชุมประชาคมร่วมกัน เนื้อหาของการประชุม
ประชาคมจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนหรือในการประกอบ
อาชีพของตนเอง รวมถึงการช่วยกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วย กิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอีก
กิจกรรมหนึ่ง คือ การอบรมและการศึกษาดูงาน การอบรมส่วนใหญ่จะจัดท่ีห้องประชุมโรงเรียนบ้านตากแดด ตําบลคลองจินดา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การอบรมจะจัดโดยหน่วยงานจากภายนอกท่ีเข้ามาให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเนื้อหาของการจัด
กิจกรรม คือ เม่ือหน่วยงานใดมีงบประมาณมาให้ก็จะมาเปิดประชุม เพ่ือชี้แจงเงินงบประมาณและร่วมกับคนในชุมชนใน 
การวางแผนการใช้งบประมาณ การร่วมกันวางแผนนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
จากนั้นร่วมการเขียนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ส่วนการศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกท่ีนําแกนนําในชุมชน
ไปศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จแล้ว และนําความรู้ท่ีได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน 

4. กลไกขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
กลไกขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านลําเอียก มีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ

กลุ่มองค์กรชุมชน 
กลไกขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านลําเอียกท่ีโดดเด่นไม่เหมือนกับชุมชนบ้านหัวอ่าวกับชุมชน 

โชคไชโย คือ กลไกหลักในชุมชนนี้จะเป็นกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน เพราะในชุมชนบ้านลําเอียกปราชญ์ชาวบ้านจะมีหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าไทยทรงดําด้วยมือ กลุ่มอาชีพทําพรมเช็ดเท้า กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น คนใน
ชุมชนท่ีประกอบอาชีพใดตรงกับกลุ่มท่ีก่อต้ังข้ึนก็จะเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น หรือใครท่ีสนใจจะประกอบอาชีพอะไรก็จะไปสมัคร
เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านลําเอียกเป็นกลไกสําคัญท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ส่วนกลุ่ม
ผู้นําก็จะทําหน้าท่ีประสานงานกับคนในชุมชนมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจัดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเองใน
ชุมชนหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนจากหน่วยงานภายนอก 
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5. การจัดการทุนชุมชน 
การจัดการทุนชุมชนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนของชุมชนบ้านลําเอียกมีด้วยกันอยู่ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ 

ทุนทางปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนท่ีโดดเด่นของชุมชนบ้านลําเอียกจะไม่เหมือนกับชุมชนบ้านหัวอ่าวและชุมชนโชคไชโย คือ 
ทุนทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลท่ีว่าชุมชนบ้านลําเอียกเป็นชุมชนท่ีมีชาติพันธ์ชาวไทยทรงดํา มีพิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวไทยทรงดําท่ีถ่ายทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทําให้คนในชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการทํางานร่วมกัน 
ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุนท่ีมีความสําคัญรองลงมาคือทุนทางปัญญา ได้แก่ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีเป็นผู้นําใน 
การเรียนรู้ และทุนมนุษย์ คือ กลุ่มผู้นํา ท่ีทําหน้าท่ีในการประสานงานกับคนในชุมชนให้ออกมาทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน กรณีศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กลไกและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเพื่อศึกษาการจัดการทุนชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า  

ประเด็นท่ี 1 จากการวิเคราะห์ กลไกและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 3 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหัวอ่าว ชุมชนโชคไชโย และชุมชนบ้านลําเอียก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า กระบวนการเรียนรู้จะผ่าน
กิจกรรมการประชุมชมประชาคม กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การพบปะพูดคุยกันของคนในชุมชน และการศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ การะประชุมชมประชาคมของท้ัง 3 ชุมชน จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือในการประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการช่วยกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วย ลําดับต่อมาจะเป็น
กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันมาร่วมกลุ่มกนั เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในเร่ืองการประกอบอาชีพ จากกิจกรรมนี้ทําให้คนในชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะในเร่ืองการประกอบอาชีพ สามารถนําไป
พัฒนาอาชีพของตนเองได้ กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนต่อมาเป็นการพบปะพูดคุยในสถานท่ีต่างๆ ของคนในชุมชน เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ท่ีเสมือนเครือญาติกัน มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี เม่ือเจอกันท่ีไหนก็จะมี 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในเร่ืองต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้สดท้ายเป็นการศึกษาดูงานท่ีจัดข้ึนจากหน่วยงานภายนอก โดยจะพา
แกนนําในชุมชนไปศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จแล้ว เพ่ือนําความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษาดูงานกลับมาถ่ายทอดให้กับ 
คนในชุมชน จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาน้ัน เป็นกิจกรรมท่ีสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพราะกิจกรรมท่ีกล่าวมานั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้และความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถนํามาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้อีกด้วย 

จากกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท่ีกล่าวมาข้างต้น จําเป็นต้องมีกลไกขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วย ในการศึกษากลไกขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ท้ัง 3 ชุมชน พบว่า กลไกขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มผู้นําชุมชน หน้าท่ี
เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและอยากท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ออกมาร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจัดข้ึนในชุมชน เพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้รับไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและนําไป
พัฒนาตนเองได้ กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน หน้าท่ีในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพ่ือท่ีจะได้นําความรู้ท่ีได้ไปประอาชีพใน
อนาคตได้ และยังทําหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าไทยทรงดําด้วยมือ กลุ่มอาชีพ
ทําพรมเช็ดเท้า กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น กลไกท้ัง 3 กลุ่ม มีการทํางานประสานกันเป็นองค์รวม ซ่ึงเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชน ดังนั้นกลไกขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ จึงมีความสําคัญมากต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในชุมชน อันจะทําให้
ชุมชนเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

ประเด็นท่ี 2 จากการวิเคราะห์การการจัดการทุนชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวอ่าว ชุมชนโชคไชโย และชุมชนบ้านลําเอียก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ท้ัง 3 
ชุมชมมีการใช้ทุนชุมชนในเรื่องทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทุนมนุษย์ คือ กลุ่มผู้นําชุมชนท่ี
มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ มีภาวะความเป็นผู้นําท่ีสามารถนํา



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 155 

 

คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุนชุมชนต่อมาคือ ทุนทางปัญญา เป็นทุนความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้ท่ีได้รับ
การถ่ายทอดความรู้มานั้น เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านเป็นทุนท่ีสําคัญของชุมชนเช่นเดียวกับทุนชุมชนอ่ืน เพราะปราชญ์
ชาวบ้านจะมีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น ความรู้ท่ีได้รับจากปราชญ์ชาวบ้านจึงเหมาะสมสอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน ทุนชุมชนสุดท้าย คือทุนทางวัฒนธรรม เป็นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ความเชื่อ ทุนทางวัฒนธรรมนี้จะเป็นทุนท่ีสามารถถักทอประสานจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เม่ือคนในชุมชนมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะทําให้ชุนชนนั้นเกิดพลัง อันจะทําให้พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได้ การนําทุนชุมชนของแต่
ละชุมชนออกมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีสําคัญในงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนใดสามารถดึง 
เอาศักยภาพของชุมชนหรือทุนชุมชนออกมาใช้ได้มากท่ีสุด ก็จําไปสู้ชุมชนท่ีเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 
บทสรุป 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 8 นั้น ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้
เกิดความเลื่อมล้ําทางสังคม เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย สาเหตุของปัญหาความเหลื่อมล่ําระหว่างคนจนกับคนรวย เพราะ 
คนจนขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตํ่า เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ ทําให้คนจน 
ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนท่ีเป็นปัญหาของตนเองได้ จากปัญหาท่ีกล่าวมา สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นั้นคือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-10 ท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน 

การพัฒนาคนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การให้การศึกษา เพ่ือให้คนสามารถนําความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ ในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญ
ในการการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาได้กําหนดภารกิจสําคัญ เร่ือง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ “ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน”  

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนั้น เป็นกระบวนการท่ีเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างคนในชุมชน เม่ือคนในชุมชน
เกิดปัญหาข้ึนคนในชุมชนก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของปัญหาน้ัน แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้จําเป็นต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึน กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรู้ก็คือ คน อันได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ รวมถึงองค์กรจากภายนอกด้วย กลไกเหล่านั้นจะทําหน้าท่ี
เป็นแกนหมุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายแนวคิดให้กว้างขวางออกไป และสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การดึงเอา
ศักยภาพของชุมชนออกมาใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย ศักยภาพท่ีว่านี้ คือ การจัดการทุนชุมชน โดยการค้นหาทุนของ
ชุมชนว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา เป็นต้น แล้วนําทุนชุมชนเหล่านี้มาส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการพ่ึงตนเองของชุมชนให้ได้มากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเมืองสงขลาต้ังแต่ภูมิหลังประวัติศาสตร์ รวมถึง ความเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนย่านถนนนครนอก นครใน ก่อให้เกิด การพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการในวงโต๊ะกาแฟ กระท่ัง
เปิดเวทีระดมความเห็นจากชาวบ้าน เพ่ือจัดทําแผนงานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม จนเป็นท่ีมาของภาคีคนรักเมืองสงขลา 
ประกอบด้วย นักวิชาการในพ้ืนท่ี ภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าของสถาปัตยกรรม จากการทํางานในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องทําให้
ได้รับรางวัล TICEF Award 2010 อันดับท่ี 1 ประเภทการพัฒนาสังคมและชุมชน และได้รับพระราชทานโล่รางวัลอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่นประจําปี พ.ศ.2554 ประเภทองค์กรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีพัฒนาการ
เร่ือยมาเป็น “ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม” จดทะเบียนเป็นสมาคมอนุรักษ์เมืองเก่าระดับสากลต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ถือได้ว่า
เป็นชุมชนในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society) เนื่องด้วยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายภาคส่วนท่ีมีเจตจํานงร่วมกัน
เพ่ืออนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนน นครนอก นครในให้คงไว้สืบจนลูกหลาน โดยอาศัยหลักวิชาการเข้ามาเป็นแนวทางใน 
การอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลากหลายร่วมกัน ไม่ว่าจะการรับฟังความคิดของคนรักเมืองสงขลา การนําเสนอข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เร่ืองเมืองเก่าสงขลาในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ ป้ายสื่อความหมาย ศิลปะบนกําแพงสถาปัตยกรรม (Street Art) 
เพ่ือให้ท้ังคนในชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนเกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่า
ของบรรพบุรุษ และเปน็พลังสําคัญ ในการขับเคล่ือนเมืองสงขลาสู่มรดกโลก โดยประสานเชื่อมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 
การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ท้ังภายในประเทศและในระดับนานาชาติ  
คําสําคัญ: ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม, กระบวนการชุมชน, ประชาสังคม, การเป็นเจ้าของเครือข่าย  

 
ABSTRACT 

This research purposed to study the Songkhla Heritage Trust in history background included the 
transformation of economy and society to effect of Nakorn Nok and Nakorn Nai Road community. It caused to talk 
non-information in coffee association until to brainstorming from villager for planning of conservation of vernacular 
architecture.  It became to Songkhla Heritage Trust, including academician, government, publish and owner of 
architecture.  By the continuous working of people, so to get the TICEF Award 2010 in kind of community 
development and Conservation of Vernacular Architecture Award 2014 from the royal highness Sirintron Princess. 
It has to develop to the Songkhla Heritage Trust and to register for international Heritage Trust in 2014.  The 
Songkhla Heritage Trust was civil society community from the diversity of people. They purposed for conservation 
of vernacular architecture of Nakorn Nok and Nakorn Nai Road together. They mainstream academic for the guide 
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line conservation in variety activities.  Such as open-minded, Presentation, Knowledge transfer about Songkhla 
Heritage Trust in bookม  learning center, Media plaque, wall arts and street art.  It made for villager, stake holder 
and people like to participation for the owner of cultural Heritage. In addition, they were the power of youth for 
movement about Songkhla heritage trust to connect government, publish, people and networking internal and 
external in national level. 
Keywords: Songkhla heritage trust, Community Process, Civil Society, Sense of place, Network 

 
บทนํา  

ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ท้ังในรูปแบบประเพณี ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม อาหาร 
ตลอดจนสถาปัตยกรรม โดยพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเห็นความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม และทรงทํานุบํารุงมรดกทาง
วัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นเวลาช้านานสืบเนื่องกัน ทําให้ชนรุ่นหลังมีโอกาสได้รับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดังกล่าว สงขลาเป็น
จังหวัดหนึ่งท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมากมาย เนื่องด้วยในอดีตสงขลาเคยเป็นเมืองท่าสําคัญของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการค้ากับ
นานาชาติท้ังจากประเทศตะวันตกและตะวันออก ส่งผลให้สงขลา มีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมมาช้า
นาน สงขลาจึงเป็นแหล่งผสมผสานทางวัฒนธรรม อันหลากหลาย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2545) มรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินสิ่งหนึ่งท่ีมี ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสงขลา คือ สถาปัตยกรรมท่ีต้ังอยู่ย่านถนนนครนอก  
นครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์อายุเก่าแก่หลายทศวรรษจนถึงศตวรรษ เป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวสงขลาท่ีผสมผสานวัฒนธรรมของชาติอย่างลงตัว เหตุนี้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา  
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าจึงประกาศให้สงขลาเป็น 1 ในเมืองเก่า 10 แห่งของประเทศไทย โดยในภาคใต้มีเพียง 2 จังหวัด เท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตามสงขลาก็เป็นเช่นเดียวกับเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงเคยเผชิญวิกฤติการสูญสลายของมรดก ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
เพราะภัยธรรมชาติ บางหลังทรุดโทรมจนถูกท้ิงร้างหรือให้เช่าในราคาถูก บางหลังถูกขายต่อให้ คนภายนอกชุมชน หรือเจ้าของซ่ึงเป็น
คนรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมให้ทันสมัยข้ึนจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม ท้ังท่ีสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้น มีความงดงาม
และควรค่าแก่การอนุรักษ์เฉกเช่นเดียวกับเมืองมรดกโลกในประเทศ เพ่ือนบ้าน อาทิ เมืองปีนัง ในประเทศมาเลเซียก็ตาม คนในชุมชน
ย่านถนนนครนอก นครในจึงเกิดการต่ืนตัว เกิดจิตสํานึกและเห็นความสําคัญของมรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
ภาคีคนรักสงขลาสมาคมขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชนในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของสงขลาคงอยู่อย่างย่ังยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้เขียนมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองกระบวนการชุมชน
ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครใน โดยศึกษาในกรณีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมดังกล่าวว่า  
มีรายละเอียดท่ีมาท่ีไป มีข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องการจะ 
ร่วมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในฐานะลูกหลานชาวสงขลาคนหน่ึง โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษากระบวนการชุมชน 
ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
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วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นทําให้ทราบว่า พ้ืนท่ีย่านถนนนครนอก และนครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีความน่าสนใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนโดดเด่น และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกระบวนการชุมชนใน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินจนได้รับรางวัล TICEF Award 2010 อันดับท่ี 1 ประเภทการพัฒนาสังคมและชุมชน จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับพระราชทานโล่รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจํา ปี พ.ศ.2554 ประเภทองค์กรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการทําความเข้าใจให้เห็นภาพรวมกระบวนการชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืน
ถ่ิ น ย่ า นถนนนครนอกและนค ร ในขอ งภ าคี ค น รั ก เ มื อ ง ส ง ขล าสม าคมอ ย่ า ง ลึ ก ซ้ึ ง  ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก  “ก า ร วิ จั ย 
เชิงคุณภาพ” (Qualitative Methodology โดยเน้นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหรือผู้รู้ (Key Informants) จากหลายภาคส่วน  
ท้ังผู้นําภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สมาชิกท้ังผู้ท่ีเป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินและผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ภายนอกย่านถนนนครนอก 
นครใน นักวิชาการซ่ึงมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันกระบวนการอนุรักษ์ เพราะนักวิชาการมีต้นทุนองค์ความรู้มาก มีการ
ค้นคว้าวิจัยและมีทฤษฎีรองรับการทํางาน สร้างความน่าเชื่อ และวางใจในการมามีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาการอย่างเสมอ ทําให้เกิดเครือข่ายท่ีกว้างขวางข้ึน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีเทศบาล ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครใน และใช้เทคนิควิธีท่ีใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาปัจจุบัน ซ่ึงผู้ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล มาจาก 2 แหล่ง กล่าวคือ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Study) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ท้ังการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์
เจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง (In depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ซ่ึงใช้ระยะเวลาไม่มากนัก 
เนื่องจากบางกิจกรรมผู้ศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ แต่ต้องเป็นข้อมูลท่ัวไปท่ีน่าสนใจและ

ภูมิหลัง เมืองสงขลา 
ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

ผลกระทบ ต่อชุมชน 
 

กลุ่มภาคีคนรัก 
เมืองสงขลาสมาคม  

กระบวนการชุมชน ในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนน 

นครนอก นครใน 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการชุมชน 

- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
- แนวคิดกลุ่ม ผู้นํา และประชาสังคม 
- แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน ด้านทรัพยากรชุมชน ทุนชุมชน 

วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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สามารถนํามาเป็นฐานในการวิเคราะห์ได้ และการใช้เส้นเวลา (Time Line) เป็นภาพวาดโดยประมวลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลําดับ
เวลา ช่วยให้สามารถมองเหตุการณ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน เกิดความเข้าใจเห็นภาพของชุมชน
ตลอดจนกระบวนของชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาชุมชนต้ังแต่ภูมิหลังของชุมชนย่านถนนนครนอก นครในท้ังทางด้าน
กายภาพ และประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจน
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน เพ่ือทําให้ทราบถึงกระบวนการชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ื นถ่ินของตนเองให้คงอยู่ โดยผู้เขียนได้
รวบรวมข้อมูลท้ังในหนังสือ, เอกสารการประชุม, การสัมภาษณ์ และการสังเกต พร้อมวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป และประวัติความเป็นมาของชุมชนย่านถนนนครนอก นครใน  
ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาได้เร่ิมข้ึนอย่างแท้จริงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22-24 โดยมีศูนย์กลางการปกครองหรือสถาน

ท่ีต้ังเมือง 3 แห่ง โดยลําดับพัฒนาการ ได้แก่  
- เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (เมืองสิงขระ หรือนครีมมลายูสงโฆรา) มีผู้ปกครองเป็นชาวมุสลิม การค้าในระดับนานาชาติสมัยนั้น 

มีความรุ่งเรืองอย่างมาก จนสามารถผลิตเงินตราสกุล “ซิงกอร่า” ข้ึนใช้เอง  
- เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน และเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ผู้ปกครองเป็นชาวจีน ตระกูล “แซ่เฮา” และเป็นเจ้าเมืองปกครอง 

สืบทอดกันมา 8 รุ่น  
ในการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง เนื่องจากย่านถนนนครนอก นครในอันเป็นท่ีต้ัง

ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้น เกิดข้ึนหลังจากที่เมืองสงขลาย้ายมาท่ีตําบลบ่อยาง (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงปัจจุบัน) โดยเหตุจาก
ขณะนั้นเมืองสงขลาเจริญรุ่งเรืองมาก ประชากรเพ่ิมมากข้ึน บริเวณฝ่ังแหลมสนไม่เหมาะ ต่อการพัฒนาและการขยายตัวเมืองให้
ใหญ่โตได้ อีกท้ังประชาชนบางส่วนได้อพยพไปต้ังบ้านเรือนอยู่ฝั่งบ่อยางมากขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระยาวิเชียรคีรี (เถ้ียนเส้ง) ไปต้ังเมืองสงขลาใหม่ท่ีตําบลบ่อยางต้ังแต่พ.ศ.2379 (สงบ ส่งเมือง, 
2521, อ้างถึงใน คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ)  

ด้วยพ้ืนท่ีทางกายภาพของเมืองสงขลาซ่ึงต้ังอยู่บนฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ระหว่างทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ 
หมู่เกาะอินเดียตะวันออก โดยมีพ้ืนท่ีจดมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกกับมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก และอยู่ระหว่างอารยธรรมจีน
และอินเดีย จึงทําให้สงขลามีชื่อเสียง เป็นเมืองท่าสําคัญของหัวเมืองภาคใต้ มีความเจริญ ด้านศิลปวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีตและส่งผลทางด้าน
เศรษฐกิจการเมืองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน (เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ, 2546) ผลจากการปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติได้ส่งอิทธิพลให้เกิด 
การแลกเปลี่ยน ผสมผสานความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าสงขลา ซ่ึงสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่า
สงขลามี 4 รูปแบบดังนี้ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (สืบค้นเม่ือวันท่ี 20 ก.ย. 55, จากเว็บไซต์: https://www.songkhla-ht.org)  

1. ตึกแถวแบบจีนด้ังเดิม สถาปัตยกรรมรูปแบบนี้สร้างในช่วง พ.ศ.2379 ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการต้ังเมืองสงขลา มีลักษณะ
การก่อสร้างและคติความเชื่อแบบจีนแท้ ส่วนหน้าจะไว้ค้าขาย ด้านบนใช้เก็บของ และด้านหลังเป็นท่ีพักอาศัย เนื่องจากลักษณะของ
ท่ีดินเป็นแปลงยาว จึงออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งตรงกลางบ้าน  

2. ตึกแถวแบบจีนพาณิชย์ มีอายุประมาณ 70 ปีข้ึนไป รูปแบบคล้ายจีนด้ังเดิมแต่ประยุกต์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและ
มีความทันสมัยมากข้ึน ตอบสนองทางการค้า 

3. ตึกแถวแบบจีนสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก อาคารอยู่ในช่วงอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีแผงปกปิดหลังคา และ 
มีอักษรแสดงปีพ.ศ.ท่ีสร้างปรากฎอยู่บนแผงดังกล่าว ส่วนใหญ่มักมีต้ังแต่ 2-4 ชั้น 

4. ตึกแถวแบบสงขลาด้ังเดิม (ชิโน-ยูโรเปี้ยน) มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบจีน และยุโรป
ผสมผสานกันคล้านท่ีเรียกว่าชิโนโปรตุกิส ซ่ึงพบมากท่ีภูเก็ต แต่สถาปัตยกรรมในสงขลาจะไม่มีทางเดินใต้อาคารที่เรียกว่า หงอคากี่ 
อาคารจะเปิดช่องกลางอาคารและเป็นท่ีต้ังของบ่อน้ํา  
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 ต่อมาในช่วงยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองมีการนํารถยนต์มาใช้มากย่ิงข้ึน การคมนาคมสัญจรได้เปลี่ยนจากทางน้ําเป็นทาง
บก เกิดการร้ือถอนกําแพงเมืองเพ่ือขยายถนน ทําให้คนในเมืองสงขลาเรียกถนนสายที่อยู่ในกําแพงเมืองว่า ถนนนครใน และเรียกถนน
นอกกําแพงเมืองเดิมว่า ถนนนครนอก กอปรกับการสร้างชุมทางรถไฟหาดใหญ่ เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมไปสู่จังหวัดต่างๆ 
และประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนท่ีเมืองสงขลาถูกลดระดับความสําคัญลง กลายเป็นย่าน
อุตสาหกรรมประมง มีเรือประมงหลายร้อยลํามาจอด และมีการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่จํานวนมาก เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 
เกิดประชากรแฝงและปัญหาอ่ืนๆตามมา ประกอบกับ ชาวจีนในสงขลามีค่านิยมในการส่งเสริมให้บุตรหลานได้ศึกษาในสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงในต่างถ่ิน เม่ือสําเร็จการศึกษาต่างประกอบอาชีพต่อ จึงเกิดการย้ายถ่ินฐาน อีกท้ังยังมีคติความเชื่อของชาวจีนสงขลาท่ีประสบ
ความสําเร็จท่ีจะไม่ขายท่ีดินหรือท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้อ่ืน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการลบหลู่บรรพบุรุษบางหลังถูกปิดไว้ หรือทําเป็นท่ีเก็บของ 
บ้านเก่าหลายหลังกลายเป็นบ้านเช่า มีการเปลี่ยนผู้เช่าบ่อยคร้ัง โดยหากจะซ่อมแซมก็เกินกําลังผู้เช่า เนื่องจากต้องใช้เงินจํานวนมาก 
แต่หากเจ้าของจะสร้างห้องแถวใหม่ กฎหมายก็ไม่เอ้ืออํานวยให้สร้างห้องแถวในท่ีดินเดิมได้ ปัจจัยเหล่านี้จึงทําให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ย่ านถนนนครนอก  นครในชํ า รุ ด  ท รุด โทรม  และบางค ร้ั ง ถูก ท้ิ ง ร้ า ง ไ ม่สามารถ พักอาศั ย ไ ด้  ( รั ง สี  รั ตนปราการ ,  
จเร สุวรรณชาต และ สืบสกุล ศรีสุข, 2559) และจากการศึกษาข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ.ศ.2555-2560 ของเทศบาลนคร
สงขลามาประกอบกัน ทําให้ทราบว่าสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับย่านถนนนครนอก นครในเด่นชัดข้ึน 
ดังนี้  

จากปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมา เนื่องจากแต่ละคนต่างมุ่งหน้าทํามาหากินโดยคํานึงประโยชน ์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่ค่อยมีเวลาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ชุมชนขาดความสามัคคี ความเข้มแข็งในสังคมจึงชุมชนเสื่อมถอย 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดสํานึกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน อาคารเก่า สถานท่ีประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่เดิมเสื่อมโทรมไม่ได้รับการดูแล ปรับปรุง และอนุรักษ์ให้คงเดิม และขาดพ้ืนท่ี 
แสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงชาวสงขลามีความคาดหวังต่อการพัฒนาคือ ให้มีการอนุรักษ์อาคารเก่า โบราณสถาน
ให้เป็นสมบัติตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน และการให้ความสําคัญและส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คง
อยู่ต่อไป (คณะทํางานแผนพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา, 2554)  

ประวัติและพัฒนาการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
การสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้เกิดการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมชื่อว่า ภาคีคนรักคนเมืองสงขลา โดยเร่ิมจาก

การพูดคุยกันในวงโต๊ะกาแฟระหว่างสถาปนิก นักวิชาการในพ้ืนท่ี ข้าราชการเทศบาลนครสงขลา และเจ้าของอาคารย่านเมืองเก่า
สงขลาเร่ืองความทรุดโทรมของย่านเมืองเก่าสงขลา การพูดคุยร่วมกันในหลายคร้ังจนระยะเวลาผ่านไปหลายปี ทําให้ได้ข้อสรุปตรงกัน
ว่า ทุกฝ่ายควรรีบจัดทําแผนการพัฒนาและฟ้ืนฟู เพ่ือนําแผนดังกล่าวเป็นแนวในการบูรณาการทํางานร่วมกัน โดยเป็นการทํางานใน
พ้ืนท่ีจริงๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมือง  

ต่อมาเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ณ ศาลเจ้ากวนอู เจ้าของอาคารและผู้เช่าอาคารในย่านเมืองเก่าสงขลา ผู้แทน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทน 
กรมศิลปากร ผู้แทนเทศบาลนครสงขลา ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือระดมความเห็นจากชาวบ้านย่านเมืองเก่าสงขลาเพ่ือจัดทําแผนงาน 
เนื่องจากการดูแลพ้ืนท่ีโบราณสถานในเขตเมืองเก่าจ.สงขลายังเป็นการดูแลอย่างขาดความเข้าใจ เช่น การพังทลายของกําแพงเมือง
สงขลา ซ่ึงเป็นหลักฐานสําคัญหนึ่งของความเจริญอย่างสูงของเมืองในอดีตถูกละทิ้ง แม้จะมีกฎหมายกรมศิลปากรบังคับใช้เพ่ือเป็น 
การป้องกันโบราณสถาน ขณะเดียวกันผู้มีอํานาจในการจัดการดูแลเมืองเก่าสงขลาส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ มากกว่า 
ความพยายามในการจัดทําแผนจัดการอนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2554) โดยใน
วันนั้นประชาชนได้เสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนาเมืองหลากหลายแนวคิด ผลลัพธ์จากการประชุมในคร้ังนั้นได้เกิดคณะทํางานอนุรักษ์เมือง
เก่าสงขลา ชื่อว่า “ภาคีคนรักเมืองสงขลา” และเลือกใช้เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/songkhla.asia/ เป็นเคร่ืองมือ
เผยแพร่เร่ืองราวการทํางานของภาคีคนรักเมืองสงขลา และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูลเร่ืองราวประวัติศาสตร์ โดยจะ
มีสมาชิกภาคีคนรักเมืองสงขลาเป็นผู้ดูและตอบคําถามทางเฟซบุ๊ค  
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ในช่วงแรกภาคีคนรักเมืองสงขลาได้เช่าอาคาร 3 ชั้นบนถนนนครในสําหรับเป็นสํานักงานของภาคี และภายในสํานักงานยัง
จัดทําเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเมืองเก่าสงขลา ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการ มีห้องฉายวิดีทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองเก่า
สงขลา และเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้อง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2554) ต่อมาภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ย้ายสํานักงานมาท่ีอาคาร
โรงสีแดง หับ โห้ ห้ิน ซ่ึงต้ังอยู่บนถนนนครนอก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายรังสี รัตนปราการ ประธานกลุ่มภาคีฯ  

ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในชื่อ “ภาคีคนรักเมืองสงขลา
สมาคม” Songkhla Heritage Trust ทําให้การทํางานในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่ามีความคล่องตัวข้ึน เกิดประโยชน์ท้ังด้านการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ต้องนําเงินท่ีได้รับการบริจาคไปฝากไว้กับเทศบาล 
สามารถบริหารจัดการเองได้ ปัจจุบันมีสมาชิกภาคีคนรักเมืองสงขลาท่ีเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์ ประมาณ 60 
คน สมาชิกท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมสมาคมกว่า 800 คน และสมาชิกติดตามข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ค ประมาณ 5,000 คน 
(รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต และสืบสกุล ศรีสุข,2560) 

วัตถุประสงค์การดําเนินงานของภาคีคนรักเมืองสงขลา 
1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเมืองสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาสู่คนรุ่นต่อไป  
2. ค้นคว้า รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเมืองเก่าสงขลา เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเมืองในแนวทางการอนุรักษ์   
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีรักษาและส่งเสริมคณุค่าของเมืองเก่า โดยร่วมกับองค์กร สถาบัน ชมรม และสมาคมต่างๆ ท่ีมี

วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง 
งบประมาณ  
เนื่องจากการทํางานตามหลักการของสมาคม Heritage Trust สากลนั้น จําเป็นต้องอาศัยเงินบริจาคสร้างกองทุนเพ่ือ

สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมในเมืองเก่า แต่ในปัจจุบันยังได้รับงบประมาณจากนายรังสี รัตนปราการ เพียงผู้เดียว โดย
เป็นเงินสมทบทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ จํานวนกว่า 2,000,000 บาท มีคณะกรรมการบริหารกองทุน จํานวน 3 คน คือ 
นายรังสี รัตนปราการ นายชนินทร์ สาครินทร์ และดร.จเร สุวรรณชาต โดยมีนายสืบสกุล ศรีสุข เป็นผู้อํานวยการบริหารจัดการ
โครงการต่างๆ ซ่ึงในอนาคตหากมีสมาชิกผู้เข้าร่วมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเป็นจํานวนมากแล้วก็จะสามารถสร้างกองทุนจาก 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกภาคีคนรักเมืองสงขลาได้ (รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต และ สืบสกุล ศรีสุข, 2560) 

กระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  
ด้วยสมาชิกภาคีคนรักเมืองสงขลาหลายท่านเป็นนักวิชาการผู้มีความรู้แขนงต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้าน

สถาปัตยกรรม ทําให้มีองค์ความรู้ ทฤษฎี มีการศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
ซ่ึงเป็นเมืองมรดกโลกท่ีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง และมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยหากพิจารณาจากตัวชี้วัดขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO พบว่า เมืองสงขลามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับการเป็นพ้ืนท่ีภูมิวัฒนธรรม 
(History Cultural Landscape) เนื่องด้วยสงขลามีมรดกท้ังทางด้านธรรมชาติ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม อาหารดั้งเดิมท่ีเป็น 
อัตลักษณ์ ทําให้ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มิได้มุ่งหวังเพียงในแค่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรมในระดับปัจเจก หรือชุมชนเท่านั้น 
แต่ได้วางเป้าหมายระยะยาวว่าจะขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่มรดกโลก เป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นหัวใจการทํางานสําคัญย่ิงใน 
การดําเนินงานอนุรักษ์ เพราะทําให้ทุกคนเข้าใจ เล็งเห็นภาพการอนุรักษ์ร่วมกัน ตลอดจนตระหนักว่าการเป็นเมืองมรดกโลกจะช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้เมืองสงขลากลับมาเมืองมีชีวิตชีวาเฉกเช่นในอดีต ทําให้คนในชุมชนเกิดความรัก รู้สึกเป็นเจ้าของ ความภูมิใจ
ในท้องถ่ิน และจะเป็น การสร้างการมีส่วนร่วมของอย่างย่ังยืน (รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต และ สืบสกุล ศรีสุข, 2559) 

จากเป้าหมายการทํางานท่ีชัดเจนนําไปสู่การร่วมกันวางกระบวนการดําเนินงานในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินอย่างเป็น
ระบบ โดยมีองค์ความรู้ด้านต่างๆเป็นแนวทางในการทํางาน ภาคีคนรักเมืองสงขลา: สมาคมได้วางยุทธศาสตร์ไว้ (เทศบาลนครสงขลา, 
2555) ดังนี้  
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1. ยุทธศาสตร์ Put Songkhla on the map โดยใช้ วิ ธีการทํางานด้วยเทคนิคการสื่อความหมายคุณค่าของเมือง 
(Interpretation Plan) ซ่ึงการสื่อความหมายเป็นกิจกรรมให้ความรู้รูปแบบหนึ่งโดยบอกความเกี่ยวข้องกันของสิ่งต่างๆ จากข้อมูล  
มีวัตถุประสงค์ทําให้เกิดการสื่อถึงความหมาย และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในพ้ืนท่ีผ่านผู้มีประสบการณ์โดยตรง หรือการใช้มัลติมีเดีย 
และการสื่อสารทางตรงสู่ผู้รับสาร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2554) ทําให้เกิดกระบวนการ
วางแผนเพื่อออกแบบระบบการสื่อความหมาย เร่ิมจากการค้นหาคุณค่าของสถาปัตยกรรม อาหารและร้านค้า จากนั้นจัดทําเป็น
หนังสือ เช่น หนังสือเร่ือง “คนเฒ่าเล่าเร่ืองเมืองสงขลา: สีสันวันวานย่านเมืองเก่า” ป้ายสื่อความหมาย บทเพลงเสน่ห์สงขลา สารคดี
สั้น หนังสือคู่มือท่องเที่ยว การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรม อาทิ งานตรุษจีนนางงาม งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และสอดแทรก
กิจกรรมการสื่อความหมายต่างๆ เช่น แสดงนิทรรศการ แผ่นพับ กิจกรรม “ฉายภาพเก่า เล่าเร่ืองแต่แรก” โดยเชิญนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือผู้ท่ีคุ้นเคยกับภาพเก่ามานําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองสงขลา นอกจากผู้ฟังได้รับรู้ประวัติศาสตร์แล้ว 
ยังช่วยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ และประสานความสามัคคีระหว่างผู้คนในเมืองให้เกิดข้ึนอีกด้วย การสร้างงาน
ศิลปะบนผนังกําแพงสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่า (Street Art) ท่ีบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองเก่าและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ย่านมืองเก่าสงขลา ซ่ึงเป็นโครงการสร้างสรรค์เพ่ือคนรุ่นใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากทําให้ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นท่ี
รู้จักและจุดหมายในการท่องเที่ยวมากขึ้น คนในชุมชนเกิดความภูมิใจ และรู้สึกหวงแหนสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินได้เป็นอย่างดีการจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart Center) โดยได้ความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เทศบาลนครสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัทปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียมในการปรับปรุงอาคารโรงสีแดง หับ โห้ ห้ิน 
บางส่วนเป็นศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด นอกจากนี้ทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ร่วมกับ TK Park ผลิตหนังสือท่ีเกี่ยวกับเมือง
เก่าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ เร่ืองราวของเมืองเก่าอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการเปิดพ้ืนท่ี
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ในชุมชน และพื้นท่ีอีกส่วนของโรงสีแดงหับ โห้ ห้ินได้ถูกพัฒนาสถานท่ีจัดเทศกาลดนตรี และเทศกาลละคร
ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัดผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีท้ัง 
3 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างหลักสูตรเมืองเก่าสงขลาท่ีนําไปสอนในโรงเรียน
มหาวชิราวุธ และจัดอบรมมัคคุเทศก์นําชมเมืองเพ่ือทําให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภาคี
คนรักเมืองสงขลาสมาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเทศบาลนครสงขลาได้จัดการอบรมมัคคุเทศก์เมืองเก่า จํานวน 80 
คน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในย่านเมืองเก่าสงขลา โดยสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้จริง มีจํานวน 15 คน 
ส่วนท่ีเหลือนั้นคือผู้ท่ีสนใจท้ังเด็กและผู้ใหญ่ในเมืองสงขลาในการเรียนรู้เร่ืองเมืองเก่าสงขลา โครงการดังกล่าวทําให้คนในเมืองได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าสงขลาชุดเดียวกันในปัจจุบันผู้ท่ีผ่านการอบรมได้ต้ังกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มมัคคุเทศก์เมืองเก่า
สงขลา” นอกจากนี้เทศบาลนครสงขลายังได้สนับสนุนจัดซ้ือรถรางเพ่ืออํานวยความสะดวกนักท่องเท่ียวด้วย โดยมี นายสืบสกุล ศรีสุข 
ผู้อํานวยการภาคี เป็นผู้ประสานงานหลัก (รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต และ สืบสกุล ศรีสุข, 2559) 

จากความสําเร็จในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทําให้เกิดกระแสอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในระดับปัจเจกบุคคลเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามมาอีกหลายหลัง เช่น บ้านนครใน พิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกบนถนนนครในท่ีรวบรวมของเก่ากว่า 1,600 ชิ้น 
โดยนายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ เจ้าของบ้านนครในกล่าว ต้องการทําเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและทําเพ่ือเมืองสงขลา โดยเปิด
พ้ืนท่ีให้ทุกคนสามารถเข้าเย่ียมชม ถ่ายรูปบริเวณบ้านนครในได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างนิสัยการรักหวงแหนของโบราณ และมีแผน
จะหานักวิชาการเข้ามาช่วยดูแล สร้างองค์ความรู้ให้สังคม ในแต่ละวันมีคู่รักถ่ายภาพพรีเวดด้ิงวันละ 4-5 คู่ นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชม 
ไม่ขาดสาย เฉพาะในวันเสาร์มีประมาณ 300 คน โฟกัส. (รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต, และ สืบสกุล ศรีสุข. (2561).) โดยใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรมสงขลาแต่แรกอีกด้วย  

2. ยุทธศาสตร์ Conservation Project เป็นแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม ตกแต่ง และก่อสร้าง เช่น เทศบาลนคร
สงขลาได้ดําเนินการติดต้ังหลอดไฟส่องสว่างหน้าบ้านท่ีเข้าร่วมการอนุรักษ์ ช่วยตกแต่งสถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่เดิมให้สร้างสีสันและ 
ความสวยงามโดดเด่นในยามค่ําคืนเป็นอย่างมาก รวมถึงแผนงานสําหรับปรับปรุงด้านต่างๆของเทศบาลนครสงขลา ตามที่ได้รับ
คําแนะนําจากภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคม ระบบป้าย ระบบการเก็บขยะ สําหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างเทศบาล 
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นครสงขลาได้ดําเนินโครงการในด้านการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สายไฟและสายสื่อสารลงดินในย่านเมืองเก่าสงขลา บริเวณถนนนครใน 
ถนนนครนอก ถนนนางงาม และถนนสายเชื่อมต่างๆ นอกจากนี้เทศบาลนครสงขลายังได้ดําเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย สํารวจรังวัดมรดกทางสถาปัตยกรรมเมืองเก่าบ่อยางแบบ VERNADOC เพ่ือเป็นการบันทึกหลักฐานมรดกทาง
สถาปัตยกรรม โดยการสํารวจรังวัดอาคารต้นแบบในพ้ืนท่ีเมืองเก่าบ่อยาง ถ.นครนอก ถ.นครใน และ ถ.นางงาม ให้ประชาชน เยาวชน
รุ่นหลังได้รับทราบสถาปัตยกรรมเมื่อคร้ังอดีตกาลของชาวนครสงขลา และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อีกทางหน่ึง 
เทศบาลนครสงขลา (ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม Songkhla Heritage Trust, 2561) 

แม้ว่าการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเหมาะสมจะเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐแล้ว แต่ภาคีคนรักเมือง
สงขลาสมาคมก็มีบทบาทอย่างย่ิงในการเฝ้าระวังปัจจัยต่างๆ ท่ีจะภัยคุกคามในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เช่น การร่วมคัดค้าน 
การก่อสร้างธนาคารออมสินท่ีมีการออกแบบไม่กลมกลืนกับเมืองเก่า ทําให้เกิดเวทีหารือแนวทางการแก้ไขอาคารดังกล่าว ณ ศาลเจ้า
กวนอู จนได้แบบแปลนใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงน้อยท่ีสุด รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาแนะนําในการซ่อมแซมบ้านแนวร่วม
สมัยย่านเมืองเก่า 

จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม จึงได้มีการร่วมกันผลักดันเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา 
เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณย่ายเมืองเก่าสงขลา ในท้องท่ีเขต
เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 โดยประกาศใช้เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561  
 3. ยุทธศาสตร์จัดทําเอกสารสู่เมืองมรดกโลก นักวิจัยในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันทําข้อมูลท้ังมรดกทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประเมินเพ่ือพิจารณา และเป็นข้อมูลในการทําแผนอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูเมืองเก่าต่อไป โดยแผนอนุรักษ์ฯ ดังกล่าว ทีมวิชาการได้จัดทําแผนบริหารจัดการเมืองเก่าสงขลาตามแนวทางเมืองมรดกโลกท่ี
องค์การยูเนสโก (UNESCO) กําหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นแผนงานปกป้องและส่งเสริมคุณค่าของเมือง จากการสํารวจสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ของทีมวิชาการพบว่า สถาปัตยกรรมจีนด้ังเดิมมีจํานวน 92 หลัง จีนพาณิชย์มีจํานวน 89 หลัง จีนสมัยใหม่มีจํานวน 63 หลัง และ
ตึกแถวแบบสงขลาด้ังเดิม (ชิโน-ยูโรเปี้ยน) มีจํานวน 43 หลัง และหากสํารวจในแง่ของคุณภาพของสถาปัตยกรรม พบว่า อาคารท่ีมี
สภาพสมบูรณ์ 80-100 % มีถึงจํานวน 432 หลัง อาคารสภาพทรุดโทรมบางส่วนมีจํานวน 119 หลัง อาคารท่ีสภาพทรุดโทรม 50% 
จํานวน 68 หลัง และอาคารท่ีมีสภาพทรุดโทรม 80-100% มีเพียงจํานวน 26 หลังเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการท่ีเจ้าของบ้านปล่อยให้
ผู้อ่ืนเช่าโดยไม่ซ่อมแซม หรือเปล่ียนวัสดุ ทําให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเมืองสงขลามีความด้ังเดิมสูง นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายสําคญั
คือ ICOMOS Thailand ซ่ึงเป็นองค์กรวิชาการอิสระเพ่ือสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ของมรดกทางวัฒนธรรม มีหน้าท่ี
ประสานงาน การทํางาน ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติตัวแทนของประเทศไทยในองค์กร ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ยูเนสโก (อิโคมอส, 2554) เนื่องจากภาคีคนรักเมืองสงขลาได้มีโอกาสร่วมจัดประชุมนานาชาติ ICOMOS Thailand ณ จ.สงขลา ทําให้
เม่ือเมืองสงขลาเกิดวิกฤตต่อสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้รับคําปรึกษา แนะแนวทางด้วยดีมาโดยตลอด 
(เทศบาลนครสงขลา, 2555) นอกจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมยังแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ เช่น ในปี 
2557 ได้มีการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ (Symposium) ภายใต้ชื่อ IMT-GT 2015 Symposium on Liveable Old Town 
Tourist ณ พิพิธภัณฑ์สงขลา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ 7 เมือง ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย (มะละกา ปีนัง) ประเทศอินโดนีเซีย (เมดา ปาเลมบัง บุโรพุทโธ) ประเทศไทย (ภูเก็ต สงขลา) (รังสี รัตนปราการ, จเร สุวรรณชาต และ 
สืบสกุล ศรีสุข, 2559) 
  
การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา พบว่าปัญหาวิกฤตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครในนั้น เป็นผลพวง 
มาจากการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจระบบทุนนิยม และมุ่งนําประเทศไปสู่ภาวะความทันสมัยส่งผลต่อวิถี 
การดํารงชีวิตของคนในสังคม เช่น การเปล่ียนเส้นทางคมนาคมจากทางนํ้ามาเป็นทางบก เพ่ือให้การเดินทางได้รวดเร็วข้ึน เม่ือแทบ 
ทุกคนชุมชนต้องมีรถส่วนตัวเกิดปัญหาการจราจรติดขัด และไม่มีพ้ืนท่ีจอดรถตามมา จึงต้องทําลายกําแพงเมืองเก่าอันมีคุณค่าท้ังด้าน
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ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เพ่ือขยายพื้นท่ีถนน ท้ังท่ีเม่ือคร้ังอดีตกําแพงแห่งนี้เคยช่วยปกป้องชาวสงขลาจากภัยศัตรู ประกอบ
นโยบายรัฐบาลสมัยนั้นท่ีย้ายฐานการขนส่งสินค้าไปท่ีชุมทางหาดใหญ่แทนท่าเรือสําคัญของภาคใต้เช่นสงขลา ทําให้สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมของเมืองสงขลาซบเซาลง ทุกคนมุ่งเน้นการทํางานเพ่ือหาเลี้ยงปากท้องมากกว่าการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ผู้คนในเมืองสงขลาเอง
ส่งบุตรหลานออกไปนอกชุมชน เพ่ือให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงข้ึนท้ังในเมืองหลวงและต่างประเทศ ในขณะที่เมืองสงขลาเองกลับ
เป็นท่ีอยู่ของชุมชนต่างด้าวท่ีเข้ามาเป็นแรงงานในภาคประมง อาคารท่ีพักอาศัยโบราณจึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ หรือถึงแม้ผู้อยู่
อาศัยจะห่วงใยสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว แต่ค่าบํารุงรักษาบ้านเก่าก็เป็นเงินจํานวนมิใช่น้อย และหากจะอนุรักษ์ให้เหมือนเช่นเดิม 
ก็กลับมีราคาแพงก่อสร้างแพงกว่าเปล่ียนเป็นรูปแบบปัจจุบัน เนื่องจากหาช่างท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ยากลําบาก อย่างไรก็ตามเมืองสงขลาก็ไม่ได้เป็นเมืองแรกที่เผชิญภาวะดังกล่าว กระแสการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเกิดข้ึนต้ังแต่ยุค
ประวัติศาสตร์ในทุกอารายธรรม ธาดา สุทธิธรรม (2539) กระบวนการชุมชนท่ีเกิดข้ึนในย่านถนนนครนอก นครในเร่ืองการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินได้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน และเป็นผลให้ได้รับรางวัลต่างๆน้ัน มีท่ีมาจากเหตุ
ปัจจัยหลายประการเกี่ยวเนื่องกัน โดยหากนําทฤษฎีการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
เป็นการรวมกลุ่มกันของคนท่ีเรียกว่า ประชาสังคม “Civil Society” ท่ีมีจิตสํานึกต่อชุมชน ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
สถาปัตยกรรมพ้ืนฐานในชุมชน แม้จะมิใช่บ้านของตนเอง แต่ก็มีความห่วงใยชุมชนด้วยจิตสํานึกท่ีมีต่อความเป็นพลเมือง 
(Citizenship) เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางออก นําไปสู่การทํางานด้วยจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ท้ังยังต้องเสียสละกําลัง
กาย กําลังความคิด สละเวลาอีกด้วย โดยกลุ่มประชาสังคมดังกล่าวอาศัยความเชี่ยวชาญของสมาชิกท่ีมีในศาสตร์ต่างๆ หลากหลาย
แขนง เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ครอบคลุมท้ังเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของ
ตนเองด้วยความรัก สามัคคี ภายใต้ระบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย Civic Network เรียกว่า 
ประชาสังคม “Civil Society” โดยหากนําแนวความคิดของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป อ้างถึงในสุดจิต นิมิตกุล พบว่า ข้ันตอน
กระบวนการประชาสังคมของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มีดังนี้ เร่ิมจาก ข้ันท่ี 1 มีการรวมกันชั่วคราว โดยเร่ิมจากการนั่งพูดคุยกัน
อย่างไม่เป็นทางการในร้านกาแฟของคนในพ้ืนท่ี และนําไปสู่การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ันท่ี 2 ได้ความคิด ทําให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องควรการจัดต้ังคณะทํางานในการอนุรักษ์บ้านเมืองข้ึน เพ่ือเป็นตัวกลาง
ในการประสานงานจากทุกภาคส่วน ข้ันท่ี 3 เกิดการรวมกลุ่มช่วยตนเองช่วยกันเอง (Self-reliance Group) เป็นกลุ่มภาคีคนรักเมือง
สงขลาสมาคมข้ึน ข้ันท่ี 4 ร่วมคิดร่วมวางแผนกันเอง โดยร่วมกันคิด ร่วมกัน วางแผนการทํางานการบริหารจัดการย่านเมืองเก่า ข้ันท่ี 
5 มีโอกาสได้ทํากิจกรรม โครงการตามท่ีคิดวางแผน ร่วมกับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ได้รับรางวัล
ต่างๆ ข้ันท่ี 6 ร่วมกิจกรรม ร่วมประชุม ร่วมเรียนรู้ เป็นการดึงผู้คนในชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงผูกพันกันใหม่ โดยใช้การสื่อความหมายท่ี
หลากหลาย ทําให้คนในชุมชนทุกกลุ่มได้รับรู้ และตระหนักในคุณค่าของสถาปัตยกรรมพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ในชุมชน ข้ันท่ี 7 เกิดความเป็นชุมชนท่ี
เข้มแข็งข้ึนเร่ือยๆ และเกิดผู้นําตามธรรมชาติ คือนายรังสี รัตนปราการ เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินโรงสีแดงหับ 
โห้ ห้ินในระดับปัจเจกบุคคลเป็นอย่างดี ข้ันท่ี 8 เป็นกลุ่มพ่ึงตนเองได้ (Self-reliance Group) ในระดับหนึ่งท้ังด้านองค์ความรู้ 
เนื่องจากมีสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถในหลากหลายแขนง และด้านเงินงบประมาณ เนื่องด้วยนายรังสี รัตนปราการได้สละกําลัง
ทรัพย์ส่วนตัว จํานวน 2,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ข้ันท่ี 9 พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มและขยายกลุ่ม โดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้พัฒนศักยภาพและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีผู้เข้ามาศึกษา
หาความรู้จากองค์กรอยู่เสมอ อีกท้ังยังได้ขยายความรู้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนถ่ินด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทํา หลักสูตร
เมืองเก่าสงขลาท่ีนําไปสอนในโรงเรียนมหาวชิราวุธ และการจัดอบรมมัคคุเทศก์นําชมเมืองเพ่ือทําให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไปได้รับความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม และขั้นท่ี 10 เชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันวางแผน สนับสนุนการทํางานร่วมกันและกันใน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท้ังไม่เป็นทางการ หรืออย่างเป็นทางการ เช่น ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานแล้ว 
ภาคีคนรักเมืองสงขลายังมีท่ีปรึกษาจาก ICOMOS Thailand มีแนวทางการทํางานจาก Penang Heritage Trust ซ่ึงเป็นประเทศ 
บ้านใกล้เรือนเคียงกัน รวมถึงมีความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมมือกับ 7 เมือง ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย  
(มะละกา ปีนัง) ประเทศอินโดนีเซีย (เมดา ปาเลมบัง บุโรพุทโธ) และประเทศไทย (สงขลา ภูเก็ต)  
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ท้ังนี้กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเด่นชัดของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมนั้น ประกอบด้วย การศึกษาวิจัย
หรือสร้างความรู้ (Resource Research) ทีมนักวิชาการได้มีการสํารวจวิจัยสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท้ังรูปแบบ สภาพความสมบูรณ์  
ความแท้ด้ังเดิม จากนั้นได้ประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource Valuing & Appraisal) ท้ังคุณค่า 
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม ความงาม และภูมิปัญญาในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้นๆ รวมถึงการบริรักษ์ (Conservation 
within use) โดยใช้เทคนิคการสื่อความหมายที่น่าสนใจอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ทําให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลน่าสนใจและ
น่าเชื่อถือด้วยวิธีท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ทําให้เข้าถึงผู้รับสารทุกเพศ ทุกวัย เกิดความภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีสร้างจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และยังมีการจัดการความรู้เร่ืองทรัพยากร (Resource-Based Knowledge 
Management) โดยตั้งศูนย์การเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla Smart Center) และยังเกิดกระแสอนุรักษ์ของปัจเจกชน และเป็นเปิด
พิพิธภัณฑ์เอกชนให้คนรุ่นหลังได้เกิดความรักในของเก่าอีกด้วย นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมยังได้นําการฟ้ืนฟู 
ผลิตซํ้า และสร้างใหม่ (Resource Rehabilitation/Revitalization) มาใช้ เกิดงานศิลปะอันสวยงามบนผนังสถาปัตยกรรม (Street 
Art) ท่ีบ่งบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือบุคคลในชุมชนทําให้คนในชุมชน และนอกชุมชนเกิดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือ
ภาพต่างๆเมืองสงขลาปรากฎบนสังคมโซเชียลมีเดีย เกิดการเลียนแบบ ทําให้เมืองสงขลากลายเป็นจุดหมายของนักท่องเท่ียวไม่แพ้
เมืองภูเก็ต หรือเมืองปีนัง ในประเทศมาเลเซีย ด้านการใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน (Regulation 
Control) ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการออกเทศบัญญัติของเทศบาลนครสงขลา เพ่ือป้องกันปัญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในอนาคต โดยเพ่ิงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 แต่อย่างไรก็ตามด้านเงินทุนก็เป็น 
สิ่งไม่อาจปฏิเสธการดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource – Based Community Business)  
ท้ังในรูปแบบหนังสือ ภาพโปสการ์ด ทําของท่ีระลึก และการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ ประการสุดท้ายด้านการสร้าง
เครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกัลยาณมิตร (Networking & Friend-Making) เนื่องด้วยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมมีบทบาท
ทําหน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเมืองเก่า ดังนั้นทําให้สมาชิกต้องมีการขวนขวายแสวงหาข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจาก
ภาคีความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา เกิดการองค์ความรู้ใหม่ๆ จากวิธีการทํางานตามหลักวิชาการมารองรับ
ดังกล่าวช่วยให้ชาวบ้านเปิดใจยอมรับฟังข้อมูลท่ีภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ง่ายข้ึน อีกท้ังการทํางานบนฐานการมีความรู้และ
ความมีปัญญาก็ช่วยให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินมีโอกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึน แม้เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของ
การอนุรักษ์ในคร้ังนี้จะย่ิงใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณอย่างมหาศาลในการนําพาสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลกก็ตาม แต่คนใน
ชุมชนก็เล็งเห็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไปในแนวทางเดียวกัน นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วปัจจัยสําคัญอีกประการใน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครใน คือ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมมีต้นทุนท่ีดีเร่ืองผู้นํา เนื่องด้วย นายรังสี 
รัตนปราการ ซ่ึงเป็นคนด้ังเดิมมาต้ังแต่คร้ังบรรพบุรษ เป็นผู้มีท้ังความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
เป็นอย่างดี ทําให้เป็นท่ีนับถือของคนในชุมชนเป็นอย่างย่ิง คร้ังเกิดปัญหาเรื่องการก่อสร้างธนาคารออมสิน นายรังสี รัตนปราการ ในวัย 80 
กว่าปี แล้วก็ยังเป็นกําลังหลักสําคัญเป็นท่ีปรึกษา และให้คําแนะนํากับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง นอกจากนี้นายรังสี รัตนปราการก็เป็น
ตัวอย่างท่ีดีของในการช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินให้กับคนในชุมชนด้วยการอนุรักษ์โรงสีแดงหับโห้ห้ินไว้เป็นอย่างดี จนได้รางวลั
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี พ.ศ.2554 แม้จะมี 
ผู้เสนอซ้ือหลายรายให้ราคาเท่าไหร่ก็ตาม เพ่ือจะนําโรงสีแดงไปประกอบธุรกิจสถานบันเทิง แต่ นายรังสี รัตนปราการ ก็ไม่ยอมขาย  
ในปัจจุบันคุณรังสียกพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งให้เป็นท่ีทําการถาวรของสํานักงานภาคีคนรักเมืองสงขลา และยังมอบเงินสนับสนุนจํานวน 
2,000,000 บาท เป็นงบดําเนินงาน นอกจากผู้นํากลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมแล้ว นายกเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเป็นผู้นําทางการ
ในการบริหารนโยบายและงบประมาณของสงขลา ไม่ว่าจะเป็นนายพีระ ตันติเศรณี หรือนายสมศักด์ิ ตันติเศรณีต่างก็ตระหนัก 
เห็นความสําคัญ และสนับสนุนกิจกรรมของภาคีคนรักเมืองสงขลาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาในข้างต้น ทําให้ภาคีคนรักเมือง
สงขลาสมาคมยังเป็นกลุ่มอนุรักษ์ท่ียังคงดําเนินงานได้ด้วยดีมาโดยตลอด 
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สรุป 
 จากการศึกษาข้อมูลท้ังด้านประวัติศาสตร์เมืองสงขลา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ ย่านถนนนครนอก นครใน จนกระทั่งนําไปสู่
การก่อต้ังเป็นภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมนั้น ผู้ศึกษาขอวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเร่ือง “กระบวนการชุมชนในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินย่านถนนนครนอก นครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม” ดังนี้ 
 

กระบวนการชุมชนย่านถนนนครนอก นครใน อาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
(ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
 

 กระบวนการชุมชนย่านถนนนครนอก นครใน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา มีกลไกเข้มแข็ง ท้ังผู้นํา  
ซ่ึงเป็นผู้มีท้ังความรู้ ความสามารถ ทําให้เป็นท่ีนับถือของคนในชุมชนเป็นอย่างย่ิง และสมาชิกท่ีเชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนง ทําให้
องค์ความรู้ครอบคลุมท้ังเชิงกว้างและลึก การนําเสนอข้อมูลมีน่าเชื่อถือ เป็นระบบ และน่าสนใจ อีกท้ังสมาชิกล้วนท่ีมีจิตสํานึกชุมชน 
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดในชุมชน ทํางานด้วยจิตอาสา เสียสละ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน โดยใช้ท้ังหลักประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการอันแท้จริงของประชาชน เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
และนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดย่ังยืนมากกว่าการวางนโยบายจากฝ่ายภาครัฐเพียงอย่างเดียว รวมถึงใช้ทุนในชุมชนท้ัง 
ทุนสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินอันสวยงาม เป็นรูปธรรมง่ายต่อการยกตัวอย่างเพ่ือสร้างปลุกจิตสํานึก และเสริมพลังอํานาจของคนในชุมชน
เกิดความภูมิใจและ การอนุรักษ์ ใช้ทุนบุคคล ซ่ึงมีต้นทุนท่ีดีด้านฐานะ และการศึกษา โดยเม่ือรับรู้วิธีการทํางานของภาคีคนรักเมือง
สงขลาสมาคมท่ีมีหลักวิชาการมารองรับ จึงทําให้ชาวบ้านเปิดใจยอมรับและร่วมมือได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ด้านทุนทางวัฒนธรรมท่ี
ผสมผสานอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อของชาวจีนสงขลาท่ีประสบความสําเร็จท่ีจะไม่ขายที่ดินหรือท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้อ่ืน 
เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการลบหลู่บรรพบุรุษ ปล่อยให้เช่าในราคาถูก ทําให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินชํารุด ทรุดโทรม แต่ในขณะเดียวกัน 
ความเชื่อนี้ก็ช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินให้คงรูปแบบ และความแท้ด้ังเดิมไว้ด้วย จากกระบวนการท่ีกล่าวในข้างต้นถือเป็น
กระบวนการประชาสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง (Citizenship) นําไปสู่การทํางานด้วย 
จิตอาสา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองด้วยความรัก สามัคคี ภายใต้ระบบ 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย Civic Network ทําให้กระบวนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สามารถฟ้ืนคืนพลังชุมชนให้มีกลับมาอีกครั้ง จนได้รับรางวัลต่างๆ และเป็นท่ีรู้จักท้ังในและต่างประเทศ อีกประการ
สําคัญคือ การใช้เคร่ืองมือท่ีดีในการหนุนเสริม ได้แก่ ระบบเครือญาติท่ีสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ทําให้รู้จักและพูดคุยเข้าใจกันง่าย รวมท้ัง
วัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีน ให้ความสําคัญในเร่ืองการเคารพผู้อาวุโส ดังนี้เม่ือผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ก็ทําให้
ลูกหลาน หรือคนรุ่นใหม่ในชุมชนรับฟังและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์สืบต่อไป และด้านภูมิปัญญา โดยสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีออกแบบเพ่ือให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัว 

หลักการ 
ประชาธิปไตย 
ทุนในชุมชน 

กลไก 
ผู้นํา 

 สมาชิก 

กระบวนการ 
กระบวนการมีส่วนร่วม, 

กลุ่ม ประชาสังคม 
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

เครื่องมือ 
ระบบเครือญาติ 

ภูมิปัญญา 
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เม่ือสงขลาเกิดข้ึนผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คนในชุมชนได้นําภูมิปัญญาของตนเองมาประยุกต์ใช้ใน การแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นข้ันตอนสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทชุมชน ทําให้คนในชุมชน รวมถึงคนนอกชุมชนรับรู้ เกิดความตระหนักและภูมิใจใน
คุณค่าของสถาปัตยกรรมว่ามีความสําคัญต่อตนเอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงเกิด ความร่วมมือท่ีจะช่วยกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่ินข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้น นอกจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
องค์กรเอกชนแล้ว แต่หัวใจสําคัญท่ีสุดในกระบวนการดังกล่าวคือ ชาวสงขลาผู้เป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินอันมีคุณค่าและน่าหวง
แหนทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ Sense of Place และความตระหนักในการเป็นชุมชน Sense of Community อย่างลึกซ้ึง  
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างเต็มท่ีตามกําลัง จะเป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์อย่างท่ีสุดในการช่วยคืนชีวิตให้กับหัวเมืองสําคัญ 
อันย่ิงใหญ่ของภาคใต้เย่ียงในอดีตท่ีผ่านมา และเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนต่อไป 

2. แม้ว่าการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมจําเป็นต้องร่วมกับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการวางแผนจัดการระบบ
ต่างๆอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้กระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของคนในชุมชน รวมท้ังมีแนวทางป้องกันนักธุรกิจนอกพ้ืนท่ีท่ีเข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์เช่นบทเรียนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของศูนย์รีไซเคลิขยะชุมชนพบสุข 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

People Participation in Community Solid Waste Management of Pobsook Recycling Centre, 
Bang talad Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province. 

 
พรชัย ทรพัย์ทวีวศิน* 

Pornchai Subtaweevasin* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข 

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด คณะทํางานศูนย์รีไซเคิล
ขยะชุมชนพบสุข และประชากรในชุมชนพบสุข ด้วยวิธีวิจ ัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้ันตอนในการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์รีไซเคิล
ขยะชุมชนพบสุข ตามหลักกระบวนการทํางาน PDCA โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซํ้า และ Recycle  
นํากลับมาใช้ใหม่ ผลการศึกษา พบว่า มีการจัดระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการทําแผนความร่วมมือ 3 ฝ่าย 
คือ ชุมชน องค์กร JICA ของญ่ีปุ่น และเทศบาลนครปากเกร็ด ทําให้เกิดกระบวนการทํางานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข ซ่ึงเป็นต้นแบบ 
การกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพข้ึนมา ด้วยการลดปริมาณขยะจากต้นทาง คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทก่อนขนย้าย 
และนําเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแปรรูปขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM การคัดแยก
ขยะท่ีมีมูลค่าไปขายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ท้ิงรวมกับขยะท่ีไปกําจัด และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดถูพ้ืน น้ําหมักซาวข้าว หัวเชื้อโบกาชิ นอกจากจะชว่ยให้ปริมาณขยะท่ีจะนําไปทําลายลดปริมาณลง
แล้ว ยังช่วยให้ชุมชนเกิดรายได้อีกด้วย นับว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีประสบความสําเร็จ เป็นชุมชนต้นแบบให้กับสังคมได้เรียนรู้
และนําไปปรับใช้กับชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรได้อีกด้วย 
คําสําคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม, ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข, การกําจัดขยะ 

 
ABSTACT 

The purposes of this study are to investigate People Participation in Community Solid Waste Management 
of Pobsook Recycling Centre, Bang talad Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province. The subjects 
participating in this study were officers of Pak kret Municipality, staffs of Pobsook Recycling Centre and people in 
Pobsook community. The data were collected using survey, interview methods and study garbage management 
process. The PDCA is based on the 3 Rs: Reduce, Reuse and Recycle. The results showed Solid Waste Management 
with Cooperation plan of community, The Japan International Cooperation Agency (JICA) and Pak kret Municipality 
causing Solid Waste Management of Pobsook Recycling Centre process. This Centre is a role model of efficiency 
Solid Waste Management by reducing the amount of waste, separate each type of waste before moving and using 
technology to recycle organic waste from households as organic fertilizer, production of microorganisms EM, 
collection of valuable waste for sale or reuse with not dispose of with waste to eliminate and the production 
process of the community such as dishwashing, bathroom cleaning liquid, floor cleaner, washing rice fermentation 
and bokashi. It will help to reduce the amount of waste to destroy it and also helps the community to earn more. 
It is a successful participation process. A community of prototypes for the society to learn and apply to the 
community, agency or organization as well. 
Keywords: People Participation, Solid Waste Management, Pobsook Recycling Centre 
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บทนํา 
ความต้องการในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการท่ีจะผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ทําให้ความเป็นเมือง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการสํารวจจํานวนประชากรของโลกในปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
อยู่อาศัยในเขตเมือง คือ ร้อยละ 54 ซ่ึงมากกว่าอยู่อาศัยในเขตชนบท โดยคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ.2593 จะมีประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตเมืองสูงถึงร้อยละ 66 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของโลก เมืองท่ีอยู่ในแอฟริกาและเอเชียจะมีความเป็นเมืองท่ีเร็วกว่าภูมิภาค
อ่ืนๆ ของโลก โดยคาดการณ์ในปี พ.ศ.2593 จะมีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองสูงถึงร้อยละ 56 และ 64 ตามลําดับ ขณะท่ีโลกยังคง
มุ่งสู่ความเป็นเมืองท่ีพัฒนาอย่างย่ังยืนความท้าทายในการพัฒนาจะเพ่งความสนใจไปที่เขตเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางระดับล่าง ท่ีมีอัตราการเติบโตของความเป็นเมืองเร็วท่ีสุด การบูรณาการเชิงนโยบายที่จะปรับปรุงชีวิตของชาวเมือง 
และชนบทจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็น การท่ีประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-Middle-Income) เป็นประเทศท่ีอยู่
ในภูมิภาคเอเชียการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองจึงอยู่ในอัตราท่ีสูง และส่งผลในด้านดี คือ ทําให้เศรษฐกิจการค้ามีความสะดวกสบาย 
มากข้ึน การติดต่อระหว่างบุคคลมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกลง ในทางกลับกันก็สร้างปัญหาตามมามากมายเช่นกัน (แนวโน้ม
โลก-20502557 ,) 

จากข้อมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2553 แสดงให้เห็นว่าประเทศอังกฤษและประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.43 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และ 1.10 กิโลกรัมต่อคนต่อวันตามลําดับ ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซ่ึงถือว่าเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนามีอัตราการเกิดของขยะมูลฝอย 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และ 0.80 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวันตามลําดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าย่ิงประเทศพัฒนามากข้ึนเท่าไร ก็จะย่ิงส่งผลให้มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2556) ปัญหาของปริมาณขยะเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างปัญหาในระดับโลก ซ่ึงนับวันมีแต่จะเพิ่มมากข้ึนตาม
จํานวนประชากร และขนาดของเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตขึ้น ส่งผลให้เกิดความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว เพียงเวลา 12 ปี เปรียบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ.2546 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546, น. 48) กับปี พ.ศ.2558 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558, น. 74) พบว่า มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะถึง 12,527,530 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนในปริมาณเกือบเท่าตัวเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นเหตุให้
ประเทศไทยต้องเร่งให้ความสําคัญในการแก้ไขโดยการส่งผ่านไปท่ีแต่ละจังหวัดในการร่วมกันแก้ไข จังหวัดนนทบุรีมีอัตราการเกิดของ
ขยะในปี พ.ศ.2554 เท่ากับ 1,026.72 ตันต่อวัน ปี พ.ศ.2555 เท่ากับ 1,082.55 ตันต่อวัน ปี พ.ศ.2556 เท่ากับ 1,122.34 ตันต่อวัน 
จากปริมาณขยะข้างต้นมีปริมาณขยะท่ีมาจากปริมาณขยะของเทศบาลนครปากเกร็ดในปริมาณดังนี้ ปี พ.ศ.2549 เท่ากับ 169.570 
ตันต่อวัน  ปี พ.ศ.2550 เท่ากับ 176.176 ตันต่อวัน  ปี พ.ศ.2551 เท่ากับ 177.549 ตันต่อวัน ปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 184.762 ตัน 
ต่อวัน ปี พ.ศ.2553 เท่ากับ 186.214 ตันต่อวัน (กรรณิการ์ ชูขันธ์, 2554) จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้เราทราบว่าปริมาณขยะส่งผล
กระทบต่อสังคม และภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก การบริหารจัดการขยะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจะต้องมีการส่งเสริมให้
ความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมต้นท่ีชุมชนโดยการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน  

เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นพ้ืนท่ีในจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีจํานวนประชากรมากรองมาจากเทศบาลนครนนทบุรี ในปี พ.ศ.2546 
ด้วยการแนะนําและสนับสนุนของเทศบาลนครปากเกร็ดโดยมีอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสของประเทศญ่ีปุ่น สนใจท่ีจะศึกษาชุมชนใน
ท้องถ่ินของเทศบาลนครปากเกร็ดท่ีมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย จึงได้เร่ิมทําการสํารวจชุมชนที่มีความพร้อม จากการ
สํารวจตามคําแนะนําของทางเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่า มีชุมชนท่ีเหมาะสมท้ังขนาดของพ้ืนท่ีและจํานวนของผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน
และอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนครปากเกร็ดชุมชนหนึ่งซ่ึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาของขยะ คือ ชุมชนหมู่บ้านพบสุข 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชนพบสุขอยู่อาศัยกันในลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ โดยมีเส้นทาง
สัญจรเข้าออกของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพียงเส้นทางเดียว ภายในชุมชนแบ่งเป็นซอยเชื่อมโยงถึงกันได้โดยมีพ้ืนท่ีส่วนกลางบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของชุมชน ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป และประกอบกิจการ
ค้าขายในพ้ืนท่ีของหมู่บ้าน จากข้อมูลประชากรของชุมชนพบสุข ประกอบด้วย ครัวเรือน 250 หลังคาเรือน มีประชากรอยู่อาศัย 890 
คน แสดงให้เห็นว่าประชากรหนึ่งคนจะก่อให้เกิดปริมาณขยะถึง 1.2 กิโลกรัมต่อวันต่อคน (เอกสารประกอบการแนะนําศูนย์รีไซเคิล
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ขยะชุมชนพบสุข, ม.ป.ป.) ก่อให้เกิดปริมาณขยะประมาณ 1,068 กิโลกรัมต่อวัน หรือเท่ากับ 389.82 ตันต่อปี นับเป็นชุมชนหนึ่งท่ี
ประสบปัญหากับปริมาณขยะและความล่าช้าในการจัดเก็บขยะของเทศบาล เนื่องจากรถจัดเก็บขยะท่ีออกมาจัดการเก็บขยะแต่ละแห่ง
ต้องหมุนเวียนกันไปตามพื้นท่ีต่างๆ ของเทศบาล ทําให้แต่ละพ้ืนท่ีของชุมชนในเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการจัดเก็บขยะเพียง 1-2 
คร้ังต่อสัปดาห์เท่านั้น และเม่ือจัดเก็บขยะได้เต็มรถแล้วยังต้องเดินทางไปท้ิงยังศูนย์รับกําจัดขยะท่ีได้มีการจัดไว้ท่ีอําเภอ 
ไทรน้อย อยู่ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรจากเทศบาลนครปากเกร็ด ทําให้ชาวบ้านไม่มีหนทางในการจัดการกับปัญหาขยะของ
ตนแต่อย่างใดท่ีเป็นรูปธรรม นอกจากนําไปท้ิงรวมกองไว้ท่ีถังขยะท่ีทางเทศบาลจัดไว้ให้ในบริเวณหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการเน่าเสียของ
ขยะอินทรีย์ซ่ึงเป็นเศษอาหารส่งกลิ่นเหม็นไปท่ัวบริเวณท่ีบ้านของผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงท่ีต้ังถังพักขยะรวม ก่อปัญหามลพิษทางกลิ่นต่อ
สภาวะแวดล้อมในชุมชน เป็นเหตุให้ชุมชนเล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ท่ีจะต้องร่วมกันแก้ไข ซ่ึงชุมชนก็สามารถจัดการขยะได้ด้วยการใช้ 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ด้วยการได้รับการส่งเสริมจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
และการสนับสนุนเทคโนโลยีในการจัดการกับขยะอินทรีย์ท่ีเป็นขยะเปียก ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะของชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นเพ่ือท่ีจะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยการจัดต้ังข้ึนเป็นโครงการนําร่องศูนย์ 
รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ไม่สามารถกําจัดได้ด้วยการดําเนินการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลําพัง การมีส่วนร่วมจึง 
ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ีให้การสนับสนุนด้วยการใช้วิธีการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เทศบาลนคร 
ปากเกร็ด จึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องขยะนั้นออกเป็น 2 ทาง คือ 1) หาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลของตนเองเพ่ือจัดการขยะ และเลือกใช้
วิธีการนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีท่ีอําเภอไทรน้อย ซ่ึงการนําไปกําจัดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย
คิดตามจํานวนน้ําหนักของขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัด 2) การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด การช่วยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกําจัดขยะมูลฝอย 
และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการคัดแยกวัสดุบางอย่างท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เลยบางชนิดสามารถนําไป 
รีไซเคิลได้เป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร (วราลี พิสิฐมณีโรจน์, 2550) เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้นํานโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากําหนดแนวทางเพ่ือการนําไปปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ  
1) จัดระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2) สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 
(เอกสารศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข, ม.ป.ป.) โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดและชุมชน โดยมีหน่วยงานระหว่าง
ประเทศของประเทศญี่ปุ่นคือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุน
งบประมาณให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid) เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยการส่ง
อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความสามารถมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาปฏิบัติหน้าท่ี โดยมี
นโยบายท่ีให้ความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาของญี่ปุ่น (Official Development Assistance: ODA) ต่อประเทศไทย 
องค์กร JICA ของรัฐบาลญี่ปุ่น มีงบประมาณสนับสนุนและเทคโนโลยีท่ีของประเทศญ่ีปุ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทําการแปรรูป 
ขยะอินทรีย์เพ่ือให้เหมาะสมกับการหมักทําเป็นปุ๋ย และยังมีหลักการสําคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวทางการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงการท่ีเทศบาลจะดําเนินการได้นั้นจะต้องมีการกําหนดให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างนโยบายกับแผนงานและการนําแผนงานไปปฏิบัติตามตัวแบบกระบวนการ (Policy Program 
Implementation Process: PPIP) โดยการทําแผนความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ เทศบาลนครปากเกร็ด องค์กร JICA ของญ่ีปุ่น และชุมชน 
ดําเนินการหาชุมชนนําร่องท่ีมีความพร้อมในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและมีพ้ืนท่ี
ในการสร้างศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน เพ่ือท่ีจะใช้เป็นสถานท่ีในการรวบรวมและจัดการขยะท่ีเก็บออกมาจากชุมชน สร้างให้เกิดความ
ร่วมมือจากผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็น องค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น ให้ความร่วมมือโดย
การนําเทคโนโลยีของญ่ีปุ่นท่ีเหมาะสมกับชุมชนและสภาพพ้ืนท่ีมาทําการทดลองใช้ พร้อมท้ังให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานต่างๆ เทศบาลนครปากเกร็ดได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ ประสานงาน
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และกําหนดกติกาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนและจัดการเก็บขนขยะมูลฝอยในส่วนท่ีเหลือจากการ
แปรรูปและอ่ืนๆ ท่ีสร้างเสริมให้โครงการประสบผลสําเร็จโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

จากความมุ่งม่ันในการดําเนินการโครงการของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ทําให้สามารถลดปริมาณขยะของชุมชน โดยมี
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นเครื่องยืนยันการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณผู้สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาลและได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณจากการให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการจัดการขยะฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนจากเทศบาลนครรังสิต 
แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวเห็นผลประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้โดยผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนสามารถเก็บขยะมูลฝอยท่ี
สามารถรีไซเคิลได้นําไปจําหน่าย ให้กับร้านรับซ้ือของเก่าท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามารับซ้ือในชุมชนได้ด้วยตนเองเป็นการสร้างความอิสระ
เป็นประชาธิปไตยให้กับผู้ท่ีอาศัยในชุมชนในการจําหนา่ยขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เองและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
ได้อีกทางหนึ่งด้วย จากการนําวิธีการแก้ปัญหาขยะของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยเคร่ืองจักรท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน 
การหมักปุ๋ยจุลินทรีย์มาใช้กับชุมชนเมืองได้จริง ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญให้กับชุมชนตนเองและชุมชนข้างเคียง จึงเป็นเหตุจูงใจให้ 
ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ท่ีเกิดจากการร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ  ในการท่ีจะช่วยจัดการปัญหาขยะในชุมชนเมืองนั้นเป็นอย่างไร เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้มาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การนําไปศึกษาและประยุกต์ใช้  และนําไปปฏิบัติสําหรับหน่วยงาน หรือชุมชนท่ีสนใจ ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีของตน  
ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะนั้นดูจะไม่มีวันจบสิ้นไปได้ หากปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ 
แต่เพียงลาํพัง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์จากการนําแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในส่วนตนและต่อมวลมนุษยชาติได้เป็นอย่างดี และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้
นําไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
คําถามในการวิจัย 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นท้ังศาสตร์และศลิป์ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ผลสําเร็จ กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นยังต้องอาศัย เคร่ืองมือ กลไก เทคนิค วิธีการ มีข้ันตอนในการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมกันศึกษา
ข้อมูลชุมชน ให้ความรู้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดความตระหนัก ทําให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน ร่วมการวางแผน มีส่วนร่วมดําเนินการร่วมกัน 
มีการร่วมรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมกันทําการประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเกิดความเป็นรูปธรรม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในงานพัฒนานั้น มุ่งจะพัฒนาที่มนุษย์โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต้ังแต่ต้นถึงสิ้นสุด 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ 
นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถ่ิน เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ต้องอยู่ 
บนพ้ืนฐานของการท่ีประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้นๆ (อรทัย ก๊กผล, 2552, น. 17-18)  
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กระบวนการทํางาน (Deming Cycle) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  
1) Plan คือ การวางแผน หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดําเนินงาน กําหนดโครงสร้าง มอบหมาย 

ความรับผิดชอบ สํารวจสถานการณ์ปัจจุบัน   
2) Do คือ การดําเนินกิจกรรม การเพ่ิมผลผลิต ตามแผนงาน การกําจัดขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (ปรับปรุงงาน

ผ่านเคร่ืองมือ รณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม)  
3) Check คือ การตรวจสอบ หมายถึง การติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน  
4) Act คือ วิเคราะห์ผลสําเร็จ นําเสนอผลงาน จัดทําแผนงานเพ่ือขยายผล ต่อยอดเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง

เหมาะสม (Deming, W. Edwards, 1986)  
 WHO and UNICEF ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมไว้ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความสําคัญต้ังเป้าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร 
กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการท่ีสําคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 

2) การดําเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการและบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบใน 
การจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

3) การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดับของ
การพ่ึงตนเองและการควบคุมทางสังคม 

4) การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์
ส่วนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ (สิทธิโชค เดชภิบาล, 2554, น. 17) 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 
1) การศึกษาชุมชน คือ การค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยนักพัฒนาศึกษาและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนร่วมกับประชาชนโดยใช้วิธีสังเกตและสัมภาษณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
2) การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาโดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นนักพัฒนาเป็นผู้ประสานงานโดยค่อยจัดลําดับ 

ผู้อภิปราย และสรุปประเด็นสําคัญส่วนชาวบ้านควรได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีและนักพัฒนาต้อง
กระตุ้นเร่งเร้าให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 

3) การลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการได้ร่วมกันตัดสินใจแล้วจากข้ันตอนท่ีสองโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้จะต้อง
ได้รับความศรัทธาและเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะพัฒนาชุมชน   

4) การประเมินผลโดยชาวบ้านและนักพัฒนาจะร่วมกันกําหนดข้ันตอนย่อยในการทํางานประเมินผล ตลอดจนดูแลปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในระหว่างประเมินผลเพ่ือท่ีจะแก้ไขได้ทันที (สุจิตรา พิษณุวรานนท์, 2550)  

การจัดการขยะมูลฝอย 
คําจํากัดความของขยะมูลฝอยมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์เช่นคําจํากัดความท่ีใช้กันในหมู่คนท่ัวๆ ไป

หรือคําจํากัดความที่ใช้เฉพาะทางกฎหมายเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็มองเห็นว่าขยะมูลฝอยเป็นวัตถุหรือสิ่งของท่ีผ่าน 
การใช้งานมาแล้วซ่ึงในท่ีนี้ผู้ให้คําจํากัดความของขยะมูลฝอยดังนี้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2540 ให้คําจํากัดความของคําว่าขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใช้
และสิ่งปฏิกูลท่ีอยู ่ในรูปของแข็งซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ท้ังจากการบริโภคการผลิตการขับถ่ายการดํารงชีวิตและอ่ืนๆ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ให้คําจํากัดความของคําว่าของเสียหมายถึง ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซ่ึงถูกปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งกําเนิดมลพิษรวมท้ังกากตะกอนหรือ 
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นท่ีอยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าซ (กรรณิการ์ ชูขันธ์, 2554)  

ประเภทของขยะมูลฝอย  
การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยอาจทําได้หลายวิธีด้วยกัน คือ ใช้วิธีการแบ่งตามลักษณะของเสียหรือตามลักษณะ

ส่วนประกอบของขยะมูลฝอยซ่ึงในท่ีนี้จะกลา่วถึงประเภทของขยะมูลฝอย ดังนี้  
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กรมควบคุมมลพิษ ได้จําแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1) ขยะย่อยสลาย หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษ

ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ ใบไม้ เป็นต้น 
2) ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยท่ียังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เคร่ืองด่ืมเสร็จ พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 
3) ขยะท่ัวไปหรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะมูลฝอย ย่อยสลายขยะรีไซเคิลและขยะ

อันตรายมีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม สองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร เป็นต้น 

4) ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงได้แก่  
วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีทําให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2558, น. 12-14)  

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพ่ือกําจัดทําลายให้น้อยท่ีสุด ควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสาน

เนื่องจากปัญหาขาดแคลนพ้ืนท่ี จึงควรพิจารณาปรับปรุงพ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
2) ระบบกําจัดผสมผสานหลายๆ ระบบในพ้ืนท่ีเดียวกัน ได้แก่ หมักทําปุ๋ย ฝังกลบ และวิธีอ่ืนๆ เป็นต้น 
การคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
 การคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จําเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยก 

ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดําเนินการได้ต้ังแต่
แหล่งกําเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบ
การคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมท้ังพิจารณาความจําเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดต่อไป 

เทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ 
1) ระบบหมักทําปุ๋ยเป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ เป็นตัวการย่อยสลายให้ 

แปรสภาพเป็นแร่ธาตุท่ีมีลักษณะค่อนข้างคงรูปมีสีดําค่อนข้างแห้งและสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระบวนการหมักทํา
ปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน ซ่ึงเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดท่ีดํารงชีพโดยใช้
ออกซิเจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายสภาพเป็นแร่ธาตุเป็นขบวนการท่ีไม่เกิดก๊าซกกล่ินเหม็น ส่วน
อีกขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดท่ีดํารงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วย
ย่อยสลายสารอาหารและแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุขบวนการนี้มักจะเกิดก๊าซท่ีมีกินเหม็นเช่นก๊าซไข่เน่า แต่กระบวนการนี้จะมีผลดีท่ี
เกิดการมีเทน ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ 

2) ระบบการเผาในเตาเผาเป็นการทําลายขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาท่ีได้รับการออกแบบก่อสร้างท่ีถูกต้อง
และเหมาะสมโดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850 ถึง 1200 องศาเซลเซียสเพ่ือให้การทําลายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแต่ในการเผาไหม้
ก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดไดออกซิน ซ่ึงเป็น
สารก่อมะเร็งและ เป็นสารท่ีกําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดับมีให้
อากาศท่ีผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาท่ีกําหนด 
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3) ระบบฝังกลบอย่างทางถูกสุขาภิบาล เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝังกลบในพ้ืนท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและการยินยอมจากประชาชน
จากนั้นจึงทําการออกแบบและก่อสร้างโดยมีการวางมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเช่นการปนเปื้อนของนํ้าเสียจากกองขยะ
มูลฝอย ท่ีเรียกว่า น้ําชะขยะมูลฝอย ซ่ึงถือว่าเป็นน้ําเสียท่ีมีค่าความสกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินน้ํา ทําให้คุณภาพน้ําใต้ดิน
เสื่อมสภาพลงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและนอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการป้องกันน้ําท่วม 
กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอาจใช้วิธีขุดให้ลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้
สูงข้ึนจากระดับพ้ืนดินหรืออาจจะใช้ผสมสองวิธีซ่ึงจะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 

การจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3 R ได้แก่ การนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้ซํ้า (Reuse) การแปรรูป
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการลดปริมาณขยะท่ีแหล่งกําเนิดให้คงเหลือขยะน้อยท่ีสุด (Reduce) รวมท้ังให้เกิดผลพลอยได้จาก 
การกําจัด เช่น ปุ๋ยหมัก การทําขยะหอม (ปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์) ก๊าซชีวภาพ ซ่ึงเป็นพลังงานสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่ 
 1.1 ลดการท้ิงบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ถ่านไฟฉาย  
 1.2 เลือกใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ห่อน้อย อายุการใช้งานยาวงาน และตัวสินค้าไม่มีมลพิษ 
1.3 ลดการใช้วัสดุกําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 

2) การจัดระบบการรีไซเคิล 
 2.1 เป็นการรวบรวมขยะมูลฝอยท่ียังสามารถนําไปสู่การแปรรูปเพ่ือให้ประชาชนแยกประเภทของเสียท่ีสามารถนํา

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ 
 2.2 จัดระบบท่ีเอ้ือต่อการรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาแปรรูปใหม่ เช่น จัดภาชนะแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ี

ชัดเจน เป็นมาตรฐาน 
 2.3 ประสานงานกับร้านค้ารับซ้ือของเก่าในการรับซ้ือสินค้ารีไซเคิล 
 2.4 จัดระบบการรับซ้ือสินค้าขยะมูลฝอยรีไซเคิลให้เหมาะสมตามแหล่งกําเนิด 
 2.5 จัดกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน นักเรียนให้มีการนําวัสดุมาแปรสภาพเป็นสินค้า 
3) จัดต้ังศูนย์วัสดุรีไซเคิล หากมีพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก อาจจะต้ังศูนย์คัดแยกขยะ

มูลฝอยที่สามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรงซ่ึงอาจจะให้เอกชนลงทุนหรือร่วมทุน หรือให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดต้ัง (กรมควบคุมมลพิษ, 2547, น. 11-15) 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเกิด
ความเป็นรูปธรรมตามหลักการมีส่วนร่วมท่ีว่าด้วยความเต็มใจ มีอิสรภาพท่ีจะเข้าร่วม และมีความสามารถท่ีจะเข้าร่วม  
ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านั้นมีส่วนสําคัญย่ิง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม ลักษณะของการมีส่วนร่วม ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 
หรือแม้แต่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ด้วยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรประชาชน และภาคประชาชน ทําการดําเนินการตามกระบวนการโดยการใช้ เคร่ืองมือ กลไก 
เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการดําเนินการการมีส่วนร่วมให้สําเร็จลุล่วง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจร่วม
วางแผนร่วมดําเนินการโครงการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลเพ่ือสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงปัญหาแล้วมาร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นผลสําเร็จเกิดจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของท่ีจะต้องมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป  

วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์
โดยการศึกษาชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ด คณะทํางาน ประธานชุมชน และประชาชน ใน
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พ้ืนท่ีศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข จํานวน 11 คน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ ข้ันตอนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ตามหลักกระบวนการทํางาน PDCA ได้แก่ Plan การวางแผน Do การลงมือปฏิบัติในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซํ้า (ใช้แล้วใช้อีก) และ Recycle (นํากลับมา
ใช้ใหม่) Check การตรวจสอบ การติดตามและสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข Act วิเคราะห์ผลสําเร็จ 
นําเสนอผลงาน จัดทําแผนงานเพ่ือขยายผล ต่อยอดเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างเหมาะสม 
 
ผลการศึกษา  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เทศบาลนครปากเกร็ดได้กําหนดนโยบายภายใต้แนวคิดการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดภาระของท้องถ่ิน โดยการลด
ปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด โดยการนํารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ 
ตามกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซํ้า และ 
Recycle นํากลับมาใช้ใหม่ ช่วงปลายปี 2546 คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพบสุข ได้ริเร่ิมโครงการนําร่อง "ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน
หมู่บ้านพบสุข" ข้ึน โดยได้รับความร่วมมือท้ังจากเทศบาลนครปากเกร็ด รัฐบาลญี่ปุ่น และมูลนิธิ JICA โดยมีวัตถุประสงค์ใน 
การปรับเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้เกิดประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ในการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จุดเร่ิมต้นมาจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมี
แนวคิดการลดปริมาณขยะในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดภาระของท้องถ่ิน โดย
การลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด จากปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมของเทศบาลมีประมาณ 250 ตันต่อวัน องค์ประกอบหลักของ 
มูลฝอย 40% เป็นเศษอาหาร ผัก ผลไม้จากการบริโภค ซ่ึงมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นคาร์บอนต่อไปโตรเจนประมาณ 20.17%  
เหมาะท่ีจะนํามาทําปุ๋ยหมักบํารุงต้นไม้ได้ และขยะอีก 40% เป็นขยะท่ีสามารถนําเข้าสู่กระบวนการของการรีไซเคิลนํากลับมาใช้ใหม่
หรือเกิดเป็นรายได้ ได้แก่ เศษกระดาษ พลาสติก แก้ว เป็นต้น จะเหลืออีกเพียง 20% ท่ีจะนําไปกําจัด ซ่ึงถ้าเทศบาลสามารถจัดการ
กับขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ได้จะสามารถลดต้นทุนในการกําจัดขยะลงได้เช่นกัน จึงได้มีการประสานงานความร่วมมือสนับสนุน 
ทุนจากทาง JICA ของประเทศญ่ีปุ่น จากการศึกษาชุมชนทําให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านยังไม่เข้าใจวิธีการและข้อดีของการคัดแยก
ขยะ จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะในชุมชน จากนั้นได้มีการติดต้ังเครื่องโรตารี่ดัมพ์ (ROTARY DRUM) ของทาง
บริษัทญี่ปุ่นท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเชี่ยวชาญเร่ืองเทคโนโลยีในการจัดการขยะชื่อ Nishihara Environment Technology, Inc 
มาใช้หมักปุ๋ยชีวภาพ โดยเคร่ืองนี้จะใช้พลังงานน้อยไม่มีกลิ่น และมีการติดต้ังอุปกรณ์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการลําเลียง ผสม 
ขยะอินทรีย์กับส่วนผสมท่ีต้องการให้เข้ากัน ซ่ึงนับว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งท่ีสามารถช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชนได้ เนื่องจากผู้ท่ีอยู่
อาศัยในชุมชนนั้นมีความคิดว่าเทคโนโลยีของทางประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีความน่าเชื่อถือ และจัดหารถขนาดเล็กเพ่ือจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน 
มีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน โดยการนําคณะกรรมการชุมชนและผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนบางส่วนไปศึกษาอบรมดูงานด้าน 
การรีไซเคิลขยะของบริษัทวงษ์พานิช จังหวัดพิษณุโลก อบรมสัมมนา แนะนําให้ทุกครัวเรือนทราบถึงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  
มีการตั้งคณะทํางานของศูนย์รีไซเคิลซ่ึงทํางานแบบจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีบริหารงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะ เพ่ือให้
สามารถดําเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพ่ือนํามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพท่ีมีคุณภาพให้ได้ มีการตั้งอาสาสมัครประจําซอย 
ซ่ึงให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยในแต่ละซอยคัดเลือกกันเอง เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนํากับผู้ท่ีอยู่อาศัยภายในซอยเดียวกันและคอยประสานงาน 
ความร่วมมือระหว่างศูนย์รีไซเคิลขยะกับผู้ท่ีอยู่อาศัยในซอย และจ้างคนงานประจําศูนย์รีไซเคิล เพ่ือจัดการกับขยะท่ีเก็บมาได้ใน 
ศูนย์รีไซเคิลฯ มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ปลุกจิตสํานึกให้กับชุมชน จากนั้นจึงได้เร่ิม
การทดลองคัดแยกขยะจากครัวเรือน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและนําเข้าท่ีประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 
เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน จึงได้ประกาศความพร้อมของชุมชนในการเป็นโครงการนําร่อง “ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข” 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพ่ือนํามาหมักเป็นปุ๋ยและขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได้ 
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เม่ือดําเนินงานไปถึงจุดหนึ่งทําให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านการลองผิดลองถูกแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการ
ขยะ ทําให้มีบุคคลภายนอกสนใจท่ีจะมาเรียนรู้ดูงานและความสําเร็จของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข และในช่วงปี พ.ศ. 2554  
เกิดมหาอุทกภัยข้ึน ชุมชนพบสุขไม่ได้เกิดน้ําท่วมภายในบริเวณหมู่บ้านแต่ท่วมถนนโดยรอบท่ีจะนําขยะของชุมชนออกไปท้ิง จึง 
ไม่สามารถนําไปได้ แต่ทางศูนย์รีไซเคิลขยะสามารถจัดการกับปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได้ด้วยตัวเอง ทําให้ไม่เกิดปัญหาขยะ
ล้นชุมชน เกิดการเน่าเหม็นของขยะในขณะนั้น และยังมีความสามารถท่ีจะทําอาหารและผลิต EM บอล ออกไปช่วยแก้ปัญหานํ้าท่วม
ขังเน่าเสียให้กับชุมชนอ่ืนได้ ทําให้ชุมชนเล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมท้ังคําชื่นชม ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
พร้อมใจท่ีมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเพ่ือชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดการมองเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน
พบสุข ของแต่ละครัวเรือนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะท่ัวไป ทางศูนย์รีไซเคิลจะทําหน้าท่ีเก็บไปจัดการผลิตเป็น
ปุ๋ยหมักชีวภาพและเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานให้กับประชาชนและหน่วยงานท่ีสนใจ โดยได้รับการสนับสนุนทุนและประสานงาน 
ความร่วมมือ จากเทศบาลนครปากเกร็ด 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การเร่ิมต้นโครงการโดยใช้วิธีการของญี่ปุ่น มีจุดอ่อน คือ ปุ๋ยท่ีได้มีความชื้นสูง และมีกลิ่น
รุนแรง ซ่ึงหลังจากที่ดําเนินโครงการได้ประมาณ 2 ปี ทางกลุ่มจึงได้ตัดสินใจใช้วิธีการในการนําจุลินทรีย์ น้ํา EM ซ่ึงได้จากการเรียนรู้ 
ศึกษาเพ่ิมเติมจากศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ จังหวัดสระบุรี ทําให้สามารถลดปัญหาของกลิ่นเหม็น จากนั้นจึงดําเนินการควบคู่ไปด้วย 
เม่ือประสบความสําเร็จในข้ันแรก ได้ขยายผลสู่ภาคชุมชน โดยเร่ิมแนะนําวิธีการในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะชีวภาพ และขยะ 
ท่ีมีพิษ ออกจากกัน และที่สําคัญคือการนําผลท่ีได้จากกระบวนการแปรสภาพขยะ คือ ปุ๋ยหมัก และน้ํา EM แจกจ่ายให้สมาชิกใน
ชุมชนได้ทดลองใช้จริง รวมท้ังการผลักดันให้ศนูย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผ่านการส่งเสริมความรู้กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน
เม่ือเกิดผลลัพธ์ท่ีดีความร่วมมือก็เพ่ิมข้ึน จากความสําเร็จดังกล่าว ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการรีไซเคิล
ขยะอินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการดีๆ ท่ีเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม อันเป็นภาระความรับผิดชอบโดยตรงของทุกคน ท่ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือเข้าใจและเห็นประโยชน์ร่วมกัน จึงมีการตั้งศูนย์
เพ่ือรวบรวมขยะและแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยหมัก และผลิตภัณฑ์แทนการนําขยะไปท้ิง เป็นการช่วยลดขยะจากต้นทางได้ 
เป็นอย่างดี ซ่ึงหากชุมชนแต่ละชุมชนขยายผลโครงการลงในพ้ืนท่ี ขยะจากครัวเรือนในปากเกร็ดลดปริมาณลง มีขยะไปท้ิงลดลงอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทสรุป 
 กระบวนการดําเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) การจัดการขยะและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
 2) การอบรมบรรยายให้ความรู้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการของ 
ศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของเทศบาลนครปากเกร็ดและการจัดการขยะของชุมชน ข้ันตอน
ในการจัดการขยะ เร่ิมต้ังแต่คัดแยกต้นทางทําการจัดเก็บแล้วนํามาคัดแยกตรวจเช็คน้ําหนักและวิธีการหมักเพ่ือจะทําเป็นปุ๋ยชีวภาพ 
มีการบรรยายถึงการนําเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการหมักปุ๋ยหมักและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีอยู่ในศูนย์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ทราบสรรพคุณของหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ท่ีใช้เป็นหัวเชื้อในการหมักทําปุ๋ยชีวภาพและพูดถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ 
น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดถูพ้ืน น้ําหมักซาวข้าว หัวเชื้อโบกาชิ หรือ พบสุข 50 และมีการเชิญให้ผู้เข้ารับฟัง 
การบรรยายได้ลงไปชมสถานท่ีและอธิบายขั้นตอนและวิธีการทํางานของเคร่ืองมือต่างๆ รวมท้ังสถานท่ีทําการหมักปุ๋ยชีวภาพ สถานท่ี
จัดเก็บหัวเชื้อปุ๋ยหมักและเก็บปุ๋ยหมักชีวภาพท่ีผลิตได้ท่ีอยู่ในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข  
 โดยสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การดําเนินการ การติดตามตรวจสอบ  
การนําเสนอผลงาน ดังนี้  
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 PLAN การวางแผน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจว่าจะให้มีการดําเนินการ โครงการนําร่องศูนย์รีไซเคิลขยะ
ชุมชนพบสุข มีการสร้างการรับรู้ให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนได้เกิดความเข้าใจ สํารวจความคิดเห็น และประเมินผลความพร้อมของชุมชน
ในการก่อต้ังศูนย์รีไซเคิลขยะชมุชน 
 DO ดําเนินการ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวิธีการหมักขยะจากวิธีการของทางญี่ปุ่นซ่ึงคณะทํางานได้ศึกษา
มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับทางชุมชนมากกว่าจึงได้ทําการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน คณะทํางาน และ
ผู้นําชุมชนมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ดูแลให้พนักงานเก็บขนขยะเปียกมาหมักทําปุ๋ยจุลินทรีย์ และดําเนินการ
อบรมให้ความรู้กับผู้ท่ีสนใจมาขอดูงาน ผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนพบสุขได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะ เทศบาลนครปากเกร็ดดําเนินการซ่อมบํารุงถนนภายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพท่ีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรวจสอบ
คุณภาพปุ๋ยหมัก จากความชื้นของปุ๋ยให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม   
 CHECK การติดตามตรวจสอบ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีในการตรวจสอบการดําเนินงาน โดยม ี
การบันทึกภาพการทํางานของพนักงานประจําศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ขณะทําการคัดแยกขยะ และมีความคิดต่อยอดเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือเพ่ือตอบสนองนโยบาย 4.0 ของประเทศไทยได้มีการพยายามคิดสร้างเครื่องตรวจสอบความชื้นของขยะเพ่ือท่ีจะนํามาใช้วัด
ความชื้นของขยะท่ีหมักว่ามีความชื้นท่ีเหมาะสมหรือยังแทนการสังเกตด้วยตาและการสัมผัส และมีการจดบันทึกรายละเอียดของ 
การทํางานต่างๆ เช่น ปริมาณนํ้าหนักของขยะเปียกท่ีเก็บได้แต่ละวัน ปริมาณปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตได้ เพ่ือรายงานให้กับทางเทศบาล
นครปากเกร็ด ผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน และเป็นข้อมูลให้กับคณะทํางานเพ่ือติดตามตรวจสอบในด้านต่างๆต่อไป และมีการติดตาม
ตรวจสอบผลของปุ๋ยท่ีนําไปตรวจหาค่าสารอาหารว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชมากน้อยอย่างไรและติดตามตรวจสอบผลท่ีได้จาก
การนําไปทดลองในแปลงนาข้าวปรากฏว่าให้ผลดีในระยะยาวเนื่องจากสามารถช่วยปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว
ได้ 
 ACT  การนําเสนอผลงาน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานเวลาท่ีมีผู้ท่ีสนใจมาขอ ศึกษาดูงาน มีการ
จัดทําเป็นวิดีโอเผยแพร่เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณขยะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และเรียนรู้ถึงวิธีการในการมี
ส่วนร่วมการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข และนําไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีของตนต่อไป ในการรับผลประโยชน์นํา
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตได้ไปใช้ท่ีโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนเมืองนนท์ คณะทํางานและผู้ท่ีอาศัยในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการไปทัศนศึกษาดูงานยังศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข 
และคณะทํางานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของปริมาณขยะเปียกและขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ รวมท้ัง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีผลิตได้เพ่ือประเมินผลการดําเนินการและจะได้ทําการปรับปรุงการทํางานต่อไปอีกท้ังได้มีการร่วมประชุมกับ 
ทางเทศบาลนครปากเกร็ดปีละ 1 คร้ัง เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรค และวางแผนงานปรับปรุง แก้ไขต่อไป 

อุปสรรคและปัญหา 
กระบวนการดําเนินงานของศูนย์รีไซเคิลขยะของชุมชนพบสุข จะพบว่า การดําเนินการทุกอย่างย่อมต้องพบอุปสรรคและ

ปัญหา ศูนย์รีไซเคิลขยะของชุมชนพบสุขก็เช่นกันได้ประสบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
1) ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการย่อยสลายของขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีทําการหมักตามวิธีการของทางญี่ปุ่น เนื่องจากขยะอินทรีย์

เศษอาหารของประเทศไทยมีความชื้นสูง จึงทําให้การหมักตามวิธีการของทางญี่ปุ่นไม่ประสบผลสําเร็จ คณะทํางานของศูนย์ซ่ึงเป็น 
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ จึงได้แนะนําวิธีการของคิวเซ คือ การใส่น้ําหมักจุลินทรีย์ และทําการหมักในถังสีฟ้าในเบื้องต้นก่อนท่ีจะนําไปใส่ถัง
โรตารี่ดัมพ์ สามารถช่วยลดกลิ่นและปัญหาของแมลงวันได้ และนําผลการทดลองน้ีไปแจ้งให้กับทางเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือท่ีจะได้
ประสานงานความร่วมมือไปยัง JICA เพ่ือขอเปล่ียนวิธีการ แต่เนื่องด้วยติดสัญญากับ JICA ท่ีต้องดําเนินการให้ครบ 2 ปีก่อน จึงจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการได้ เม่ือดําเนินการครบ 2 ปี จึงได้ดําเนินการตามวิธีท่ีทางคณะทํางานได้คิดประยุกต์ข้ึนมา และดําเนินงานตามวิธีนี้
จนถึงปัจจุบัน  

2) ปัญหาพ้ืนท่ีไม่เพียงพอและติดขัดในข้อกฎระเบียบในการใช้งบของทางเทศบาลฯ จากการท่ีศูนย์รีไซเคิลฯ ได้ศึกษาดูงาน
จากสถานท่ีต่างๆ ทําให้ทราบถึงว่าชุมชนอ่ืนก็มีวิธีการในการจัดการแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นโครงการขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ ฯลฯ 
แต่เม่ือนํามาพิจารณากับพ้ืนท่ีของตนเองและข้อจํากัดในเร่ืองการใช้จ่ายเงินทุนท่ีจะใช้ซ้ือสินค้าเป็นของทางเทศบาลฯ ประกอบกับทาง
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ชุมชนเองก็ได้มีการทําโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนเองซ้อนข้ึนมา ทางศูนย์ฯ จึงยกเลิกการรับซ้ือขยะรีไซเคิลไป แต่กรณี
ท่ีผู้อยู่อาศัยในชุมชนต้องการให้เก็บขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ไปด้วยก็สามารถนํามาตั้งไว้หน้าบ้านตามเวลาท่ีทางศูนย์ฯออกจัดเก็บขยะ
อินทรีย์เศษอาหารได้  

3) ปัญหาความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนบางหลังกับพนักงานจัดเก็บขยะ สาเหตุมาจากการท่ี 
ท้ิงขยะโดยไม่ทําการคัดแยกลงในถังใบเล็กหรือไม่ให้ความร่วมมือก็ใช้หลักการประชาธิปไตย มีการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยให้
คําแนะนํา ขอความร่วมมือเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงเกิดจากอะไร กรณีท่ีพบคือเป็นร้านขายของชําและเคร่ืองด่ืมภายในหมู่บ้าน 
เม่ือมีลูกค้ามาซ้ือของกินของใช้แล้วอาจท้ิงขยะปะปนกันโดยไม่ทันได้คัดแยก 

4) ปัญหาของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการทํางานระหว่างคณะทํางานของศูนย์ฯกับประธานชุมชนมีท้ังข้อดีและข้อเสีย
ท้ัง 2 ประการ ข้อดี คือ ทําให้ต่างฝ่ายต่างมุ่งม่ันท่ีจะทํางานแสดงผลงานในทางท่ีดีให้เกิดข้ึนกับชุมชน เป็นการใช้แนวความคิดท่ีว่า
ความขัดแย้งก่อให้เกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ข้อเสีย คือ ขาดการประสานงานความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

5) ปัญหาจากรถท่ีใช้จัดเก็บขยะมาหลายปีต้องได้รับการซ่อมบํารุง ทําให้ไม่สามารถออกไปเก็บขยะได้ในบางวัน ซ่ึงสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยการสนับสนุนรถเก็บขนขยะคันใหม่จากทางเทศบาลนครปากเกร็ด ซ่ึงเป็นรถท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เข้าไปรบกวนผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน  

6) ปัญหาการดําเนินงานจริงไม่ตรงตามแผนท่ีเขียนไว้ การเก็บขยะส่วนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ขยะอินทรีย์เศษอาหารและขยะรีไซเคิล
ได้มารวมไว้ท่ีศูนย์ตามแผนท่ีวางไว้แต่แรกนั้น ปัจจุบันก็ไม่ได้ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้เนื่องด้วยข้อจํากัดของสถานท่ีทําการศูนย์ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ขนาดเล็กไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการนําขยะทุกประเภทมาเก็บไว้  
 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์รีไซเคิลชุมชน
พบสุข เพ่ิมข้ึน 

2) ควรมีการทําประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข 
3) ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หรือสร้างเครือข่ายในการรับรู้ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเป็น 

การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความต้องการของผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน  
4) ควรมีการกระตุ้นชุมชนให้เกิดจิตสํานึก สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะกับผู้ท่ีย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใหม่  

 5) ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมในกระบวนการบริหารจัดการขยะ 
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การเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
The Self-Empowerment of Caregivers for Child with Leukemia 
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บทคัดย่อ 
“การเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซ่ึงเป็นผู้ดูแลหลักท่ีดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีระยะเวลาของ 
การดูแลมากกว่า 1 ปี จํานวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยนําเข้าในกระบวนการดูแล ประกอบด้วย ความรัก ความสุข และ 
ความรับผิดชอบ ส่วนการให้กําลังใจตัวเอง เป็นพลังอํานาจท่ีอุบัติข้ึนจากตัวของผู้ดูแลเองและเป็นผลสืบเนื่องมาจากพ้ืนฐานชีวิตและ
การได้รับการเสริมพลังใจจากบุคคลแวดล้อม สําหรับกลุ่มผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ท่ี 
เหนียวแน่น เพราะผู้ดูแลผ่านประสบการณ์ในฐานะ “หัวอกเดียวกัน” ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึง “ศักยภาพและวุฒิภาวะของ
ผู้ดูแล” ในการก้าวผ่านปัญหามาสู่การเป็น “ผู้ดูแลท่ีมีพลังอํานาจในตนเอง”  
คําสําคัญ: การเสริมพลังอํานาจในตนเอง, ผู้ดูแล, เด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

 
ABSTRACT 

 "The self-empowerment of caregivers for child with leukemia"  is a qualitative study.  This is the study of 
documentary and in- depth interviews for primary caregivers for child with leukemia.  Caregivers caring were 24 
hours and care period more than one year.  Import factors in the care process include love, happiness and 
responsibility.  Self- promotion is the power that comes from the caregiver itself and result of the background of 
life and the empowerment of the person in environment.  Self help group in caregivers of leukemia children is a 
group process that has a strong relationship because the caregiver through experience as " empathy" .  The study 
result is " potential and maturity of caregivers"  in advancing the problem of being " caregivers has self-
empowerment" 
Key word: Self-Empowerment, Caregivers, Child with Leukemia 
 
บทนํา 

ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นบุคคลสําคัญและมีคุณค่าต่อกระบวนการดูแลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเป็นโรคท่ีต้องการการดูแลท้ังสุขภาพอนามัย ความสะอาดของร่างกาย การรับประทานอาหาร และต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของ
แพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายและเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนในภายหลัง รวมถึงการท่ีต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา 
เพราะเด็กเม่ือเจ็บป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ดูแลจะเป็นผู้ท่ีบอกความต้องการของเด็กให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ 
ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในกระบวนการดูแลและมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีนักสังคมสงเคราะห์ท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลควรให้ความสนใจและให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ดูแล หากผู้ดูแลหมดพลังในการดูแลผู้ป่วยเด็กแล้ว  

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
* Master of Social Work, Faculty of Social Work, Thammasat University 
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ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและผู้ดูแลโดยตรง แต่หากผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม การเสริมสร้างกําลังใจใน
ช่วงเวลาท่ีผู้ดูแลเกิดปัญหาข้ึน อาจจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ันเบาบางลงได้ 

ผู้ศึกษาในฐานะนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพท่ีคลุกคลีอยู่กับสถานการณ์ปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ป่วยเด็ก
ผู้ดูแล และครอบครัวของผู้ป่วยเด็ก ข้อค้นพบประการหน่ึงของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีแตกต่างจากผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่คือ ในหอผู้ป่วย
เด็กเปิดโอกาสให้มีผู้ดูแลเด็กได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยเด็กท่ีต้องรักษาในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และต้องนอน
โรงพยาบาลในระยะเวลาท่ียาวนาน จึงทําให้เกิดระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กและเด็กท่ีเจ็บป่วยรายอ่ืนๆ ท่ีเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการข้ึน ผู้ดูแลท่ีมีปฏิสัมพันธ์นี้ถือเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมแหล่งหนึ่งด้วย ซ่ึงมักเกิดจาก 
ความเอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันผ่านการพูดคุย ปรับทุกข์ ให้กําลังใจ รวมท้ังการเฝ้ามองกันด้วยความห่วงใยกันในตลอด
ระยะเวลาท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล 

การศึกษาการเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จึงมีความสําคัญเพราะผู้ดูแลเด็กแตกต่างจาก
ผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ใหญ่ ผู้ดูแลบางรายต้องดูแลเด็กเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ในโรงพยาบาล ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาชีวิตของผู้ดูแล
เด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นรากเหง้าของชีวิตผู้ดูแลอย่างถ่องแท้ พร้อมกับการเรียนรู้คุณค่าของการดูแลท่ี
ยอมเสียสละทุ่มเท แม้ตนเองจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ยังคงเต็มใจในการดูแล และในกระบวนการดูแลท่ียาวนานนี้ ผู้ดูแลท่ีประสบ
ปัญหา อุปสรรค และได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งใดจนสามารถเสริมสร้างพลังใจให้กับตนเองได้  

ผู้ศึกษานําแนวคิดการดูแล ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ และแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม มาเป็น
แนวความคิดในการศึกษากระบวนการสร้างพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนื่องจากท้ัง แนวความคิดนี้มีส่วน 4
 เชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

การดูแลถือเป็นค่านิยมหลักของสังคม การดูแลจึงมิใช่เป็นเพียงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติต่อกันเท่านั้น แต ่ยังเป็นค่านิยมท่ีสะท้อน
ศีลธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคลด้วย การดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองยังถือเป็นการดูแลทางสังคม ซ่ึงผู้ดูแลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ให้กับผู้ รับการดูแล และปฏิบัติการของการดูแลยังเป็นเคร่ืองมือในการเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตใจได้อีกทางหนึ่งด้วย  
ในกระบวนการดูแล โดยเฉพาะการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้น มีระยะเวลาการดูแลท่ียาวนานและไม่มีเวลาสิ้นสุดท่ีแน่นอน สังคม
มักคาดหวังกับ “แม่” หรือ “พ่อ” ว่าต้องเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการดูแล “แม่” จึงรับภาระในการดูแลโดยตรงมากกว่า “พ่อ” หากเป็นใน
กรณีของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว แม่จึงมักเป็นผู้ดูแลหลัก และมีกระบวนการในการดูแลท่ียาวนานโดยไม่รู้ว่าการดูแลนั้นจะสิ้นสุดลง
เม่ือใด กระบวนการในการสร้างพลังอํานาจในตนเอง เพ่ือประคับประคองให้สามารถอยู่ดูแลเด็กได้ในตลอดกระบวนการการดูแลท่ี
ยาวนานนี้เองเป็นสิ่งท่ีผู้ศึกษาสนใจศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้แนวคิดนี้ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาเร่ืองความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อ
ความเป็นแม่ เพราะความเป็นแม่ต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลท่ีดี ความคาดหวังต่อความเป็นแม่นี้ปรากฏเด่นชัดในสังคมชายเป็นใหญ่ และ
มีพลังอํานาจในการกําหนดบทบาทของการดูแลให้เป็นหน้าท่ีของคนท่ีเป็นแม่ ซ่ึงทําให้เห็นสถานการณ์ระดับโครงสร้างสังคมและใน
ระดับครอบครัว 

การเสริมพลังอํานาจในตนเอง เป็นแนวความคิดท่ีเชื่อม่ันในคุณค่าของมนุษย์ว่ามีความสามารถในการจัดการปัญหาและ
ควบคุมชีวิตตนเองได้ ในบางคร้ังการแก้ไขปัญหาของบุคคลอาจต้องมีการให้ทรัพยากรหรือการสนับสนุนทางสังคมร่วมด้วย เช่น การให้
ข้อมูลข่าวสาร การให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน การเป็นห่วงเป็นใยซ่ึงกันและกัน เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
เผชิญหรือท้าทายกับปัญหาและภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ หากผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวดูแลเด็กมาจนหมดพลังใจ อาจส่งผล
กระทบต่อเด็กได้ การให้การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นหรือหนุนเสริมให้เกิดพลังในตนเองของผู้ดูแลในกระบวนการ
ดูแลท่ียาวนานนั้นได้ 

 นอกจากการให้ความสําคัญกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมแล้ว กระบวนการในการดูแล การบวนการเสริมพลังอํานาจ
และกระบวนการสนับสนับสนุนทางสังคม สิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ สัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงการสร้างสัมพันธภาพเป็น
กระบวนการท่ีนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน และกระบวนการเหล่านี้ เป็นกระบวนการท่ีเชื่อมโยง ร้อยรัด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ท้ังยังเป็นความสัมพันธ์ท่ีต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการมองมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมและมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ท่ีไม่ตายตัว เป็นกระบวนการท่ีมีชีวิตชีวาภายใต้สถานการณ์ปัญหาหรือสถานการณ์ของชีวิตผู้ดูแลท่ีมีหลากหลาย ท้ังยัง



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 183 

 

ขยายการศึกษาครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ต้ังแต่ข้ันแรกเริ่มไปจนถึงกระบวนการของการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการสนับสนุนทางสังคม 
ซ่ึงกันและกันในกระบวนการดูแล ซ่ึงเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีร้อยเรียงกันอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา (Methods and Instruments) 

การเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นการศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
และแสดงจดุยืนการวิจัยโดยการใช้ผู้ศึกษาเป็นเครื่องมือการวิจัย เพ่ือทําความเข้าใจในชีวิตของผู้ดูแล ปัญหาและอุปสรรคของการดูแล 
และประสบการณ์ชีวิตในฐานะผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จึงเป็นการต้ังคําถามเพ่ือให้ผู้ดูแลบอกเล่า อธิบายประสบการณ์  
การรับรู้ต่อการดูแล นําไปสู่การวิเคราะห์ตีความข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ศกึษาและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาในงานศึกษาน้ีเป็น “ผู้ดูแล” เด็กท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็น “แม่” หรือ “พ่อ”  
มีระยะเวลาการดูแลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้ังแต่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” และเป็นผู้ดูแลหลักตลอด 24 ชั่วโมง
และดูแลอย่างใกล้ชิด ท่ีแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
จึงใช้การคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย จํานวน 10 
ราย 

ผู้ศึกษาใช้แนวคําถามปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ด
เลือดขาวภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษา นอกจากนี้ยังใช้เคร่ืองบันทึกเสียงและสมุดบันทึกภาคสนามเพ่ือช่วยในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ศึกษาใช้วิธีการประชาสัมพันธ์หาผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และเม่ือมี
ผู้ดูแลสนใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้ศึกษาจึงดําเนินการชี้แจงข้อมูล โดยการนัดหมายล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ และจึงทําการสัมภาษณ์เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มต้ังแต่ชีวิตในช่วงวัยเด็กจนกระท่ังปัจจุบัน และเร่ืองราวการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว และการเสริมพลัง
อํานาจในตนเองของผู้ดูแล แม้จะเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นเร่ืองเศร้าและกระทบต่อความรู้สึกของผู้ส่วนร่วมในการวิจัยพอสมควร แต่ผู้มี 
ส่วนร่วมในการวิจัยสามารถออกจากการวิจัยได้หากไม่ประสงค์ให้ข้อมูลต่อผู้ศึกษา 
 อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาน้ี ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในคนและได้ดําเนินการขอรับรองการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 และได้ผ่านการรับรองตามหนังสือ
รับรองเลขท่ี 031/2561 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือทําการว ิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ ของ
ประเด็นการศึกษาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การวิพากษ์วิจารณ์ ตรวจสอบ หรือโต้แย้งจากมุมมองท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้เห็นประเด็นท่ี
แตกต่างกันไปในหลายแง่มุมมากขึ้นและทําความเข้าใจกับมุมมองที่แตกต่างกันท่ีมีต่อประเด็นท่ีศึกษาโดยผ่านการตีความของส่วน
ต่างๆ เชื่อมโยงภายในบริบทเดียวกันนําไปสร้างเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี สําหรับการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้
นําหลักการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยโดยตรงเพ่ือพิจารณาและทบทวนข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผู้วิจัย โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยสรุปความคิดเห็น ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือหรือมีอคติมากน้อยเพียงใด  
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการทบทวนแบบแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการสัมภาษณ์ท่ี
แตกต่างออกไป โดยหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างมายืนยันผลการศึกษา  
 
ผลการศึกษา (Results) 
 พ้ืนฐานชีวิตของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีสถานะเป็น “แม่” 9 ราย และเป็น “พ่อ” 1 ราย ภูมิลําเนาเดิมของผู้ดูแลท้ัง 10 ราย มาจาก
ภูมิภาคในประเทศไทยท่ีแตกต่างกัน คือ ผู้ดูแล 5 ราย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตภาคกลาง ผู้ดูแล 3 ราย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ดูแลรายเดียวท่ีมาจากภาคใต้ แต่ท่ีน่าสนใจ คือ ผู้ดูแล 1 ราย อพยพมาจากประเทศจีน สําหรับท่ีอยู่อาศัย 
ในปัจจุบัน มีผู้ดูแล 6 ราย อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีผู้ดูแล 1 ราย มีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา แต่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ท่ี
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จังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่ยังคงพาเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวมารักษาท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตามนัดของแพทย์ 
อยู่เช่นเดิม แม้ผู้ ดูแล 1 ราย มีภูมิลําเนาอยู่ท่ีจังหวัดยะลา แต่ได้ย้ายท่ีอยู่มาอยู่ท่ีจังหวัดชลบุรี และปัจจุบันย้ายมาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครแล้ว และพาเด็กมารักษาท่ีจังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นพ้ืนท่ีติดต่อกัน สําหรับผู้ดูแลอีก 2 ราย เป็นผู้ดูแลอาศัยอยู่ตาม
ภูมิลําเนาเดิมของตนเอง และพาเด็กเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตามแพทย์นัด 

ผู้ดูแล 5 ราย ออกมาจากท่ีอยู่เดิมหรือบ้านเกิดของตัวเองแบบถอนรากถอนโคน คือ ไม่สามารถกลับไปอยู่ยังภูมิลําเนาของ
ตัวเองได้ เพราะไม่มีท่ีดินหรือบ้านเดิมแล้ว ต้องอยู่ใน “พ้ืนท่ีใหม่” ท่ีไม่ได้ยึดโยงกับความทรงจําในวัยเยาว์ ในปัจจุบันมีผู้ดูแล 5 ราย 
เป็นผู้ดูแลท่ีอยู่ในครอบครัวขยาย และผู้ดูแลอีก 5 ราย เป็นผู้ดูแลท่ีอยู่ในครอบครัวเด่ียว แต่เม่ือพิเคราะห์แล้ว การอยู่ในครอบครัว
เด่ียวหรือครอบครัวขยายไม่ได้มีผลต่อการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยตรง เนื่องจากผู้ดูแลทุกรายเป็นผู้ดูแลหลักให้กับเด็กมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวอยู่แล้ว แต่การอยู่ในครอบครัวขยาย มีผลดีต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเวลาท่ีผู้ดูแลหลักติดธุระด่วนหรือไม่พร้อมใน
การดูแล ซ่ึงคนในครอบครัวสามารถให้การดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวแทนได้หรืออย่างน้อยก็มีผู้มาผลัดเปล่ียนในการดูแลได้ 

การศึกษาคร้ังนี้มีผู้ดูแล 1 ราย เป็น “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” ภายหลังจากเลิกร้างกับภรรยาแล้ว ผู้ดูแลรายนี้เลือกท่ีจะเลี้ยงดูลูกเอง 
เพราะมีความผูกพันต้ังแต่แรกคลอด และยังทําให้เห็นว่า ผู้ดูแลไม่จําเป็นต้องมีสถานะเป็น “แม่” เท่านั้น แต่ผู้ดูแลท่ีมีสถานะ “พ่อ”  
ก็สามารถดูแลลูกได้ดีไม่ได้แตกต่างจากการดูแลของ “แม่” เช่นกัน 

สําหรับ “การศึกษา” ของผู้ดูแลท้ัง 10 ราย มีต้ังแต่ไม่ได้เรียนหนังสือจนเรียนถึงระดับปริญญาตรี ผู้ดูแลท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมี 1 ราย ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 ราย ส่วนผู้ดูแลรายอื่นมีระดับการศึกษาในระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ในสัดส่วนใกล้เคียง
กัน ซ่ึงระดับการศึกษาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลโดยตรงหรือทําให้คุณภาพการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวดีข้ึน แต่การดูแล
เด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวน้ันความสําเร็จมักข้ึนอยู่กับระยะเวลาการทําใจยอมรับกับความเจ็บป่วยของเด็กและเปิดใจเรียนรู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตตนเองในการเป็นผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ผู้ดูแลทุกรายแม้จะมีหน้าท่ีหลักคือ “การดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว” แต่ผู้ดูแลต่างมีอาชีพหลักหรือพยายามหาอาชีพเสริม
จากการดูแล เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ปลูกผักสวนครัวจําหน่าย รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขายอาหารและเย็บผ้า รับจ้าง
เก็บของเก่า ขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัด รับจ้างทํานา รับจ้างทําอาหาร รับจ้างทําความสะอาด และรับราชการทหาร 

ท้ังนี้ ผู้ดูแลมีจุดร่วมท่ีคล้ายกัน คือ ทําทุกอย่างเพื่อให้เด็กท่ีตนเองดูแลอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีชีวิตท่ียืนยาวท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทําได้ ยังพบว่ายังมีปัจจัยด้านความรัก ความสุข และความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระบวนการดูแลนี้ด้วย ซ่ึงมีความแตกต่าง
ตามแต่สถานการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้ดูแลแต่ละราย ผู้ดูแลยังถูกท้าทายจากปัญหาท่ีเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ดูแล 
ยังสามารถกําหนดลีลาการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมไปถึงการก้าวข้ามจากปัญหามาสู่การเป็น 
“ผู้ดูแลท่ีมีพลังอํานาจในตนเอง” ผู้ศึกษาจะได้กล่าวในลําดับต่อไป 
 
ประสบการณ์การดูแล: ความหมายและคุณค่า 

ประสบการณ์ของการเป็น “ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว” ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการของการดูแลท่ียาวนาน
และไม่ทราบระยะเวลาท่ีสิ้นสุดแน่นอน ในกระบวนการดูแลท่ีเกิดข้ึนของผู้ดูแลผู้ท่ีเจ็บป่วยนั้น ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและมีความหมาย
ต่อชีวิตผู้ดูแล เพราะผู้ดูแลเป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการดูแลภายหลังจากทราบว่าลูกของตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว ตลอดระยะเวลาการดูแลท่ีเกิดข้ึน ผู้ดูแลได้สั่งสม “ความรู้จากประสบการณ์การดูแล” ท้ังการดูแลทางด้านร่างกาย
และด้านโภชนาการ ซ่ึงความรู้เหล่านี้ นอกจากเป็นความรู้สําหรับการดูแลทางการแพทย์แล้วนั้น ยังเป็นความรู้ท่ีเกิดจากผู้ดูแลและเป็น
องค์ความรู้ท่ีมีคณุค่าต่อการดูแลของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

ต้ังแต่อาบน้ํา เวลาเขาเล่น ตอนนี้เขาแข็งแรงดี เล่นตัวก็สกปรกเยอะ เราก็ต้องอาบน้ําให้เค้า ทําความสะอาดให้เยอะท่ีสุด ใน
เม่ือเขากินยาเข้าไป ฉีดยาเข้าไป ภูมิต้านทานน้อยก็ติดเชื้อง่าย เราต้องดูแล อาบน้ํา การกินยา การกินข้าว กับข้าวต้องพิเศษ
กว่าคนอ่ืน ต้องกินของร้อน ของเหลือไม่ได้ ถ้าวันนึงเค้าเป็นไรมา ปล่อยปละละเลย เขาเข้าโรงบาลก่อนหมอนัด จบเลยนะ
คุณทิว เงินทองจบเลย จากเดือนนึงเรามาหมอทีนึง มันก็ยังค่อยยังชั่ว ค่ารถ ค่ากินมันก็ยังดีใช่ไหม ท่ีดูแลเขาก็เพราะอย่างนี้
แหละ (จันทน์ผา, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561)  
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ผู้ดูแลมีมุมมองว่าการท่ีตนได้ดูแลลูกนั้นเป็นการดูแลท่ีเป็นมากกว่าหน้าท่ีของความเป็นพ่อหรือแม่ คําว่า “หน้าท่ี” ในท่ีนี้
เป็นหน้าท่ีของความเป็นพ่อหรือแม่ท่ีดี ซ่ึงสะท้อนได้จากการดูแล หากการดูแลเป็นท่ีน่าพอใจผู้ดูแลแล้ว นั่นหมายความว่าตนได้ทํา
หน้าท่ีมากกว่าความรู้สึกของการทําไปตามหน้าท่ีการดูแล 

“ลูกเราเนอะพ่ีทิว ไม่ต้องคิดอะไรมาก ลูกเราถึงเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูเขา คือไม่ท้ิงเขาอยู่แล้ว ถามว่าเหนื่อยไหม บางที 
ก็เหนื่อย แต่ในเม่ือเขาสู้กับเรา เราก็สู้ไปกับเขา คือ ยังไงเราก็อยากให้เขาหาย” (คันศร, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561) 

นอกจากผู้ดูแลจะมีความสุขในกระบวนการนี้แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีท่ีผู้ดูแลจะได้ทําความเข้าใจต่อชีวิตของลูก ท่ีผันผวนไป
ตามสภาพการณ์ของโรคและสถานการณ์ของชีวิตครอบครัวท่ีผันเปลี่ยนไปเช่นกัน การได้เปิดใจเข้าไปทําความรู้จักกับ “โรค” และ 
“โลก” ของลูกท่ีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ท่ีแฝงเร้นไปด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจ กลับทําให้ผู้ดูแลมีโอกาสได้เห็นความเป็นมนุษย์ของ
ลูกอีกด้วย 

ทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้ คนก็ถาม หนูไม่ไปโรงเรียนหรอ ทําไมได้มาก่อสร้างกับแม่ หนูเป็นมะเร็ง มะเร็งในเม็ดเลือดขาว แล้วก็ปอด
ติดเชื้อด้วย เค้าจะพูดไปอย่างนี้ เวลาแม่ถาม เวียงพิงค์มากินยาให้ตรงเวลาหน่อยลูก ถ้าเค้าด้ือหน่อยก็พูด เฮ้อ แม่ ตายก็ตาย
ไปเถอะ รําคาญแล้ว ก็คิดว่าเค้าพูดออกไปโดยไม่รู้อะไร แต่แม่ก็บอกเวียงพิงค์มากินยา อยากอยู่กับแม่นานไหม โรคน้ี 
มันรักษาไม่หาย โอ้ย ไม่หายก็ให้มันตายไปโล้ด เค้าพูดอย่างนี้ (แสงหล้า, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2561)  

  น้องเวียงพิงค์ เด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีอยู่ในความดูแลของแสงหล้า ได้สะท้อนคิดเร่ืองภาวะความเจ็บป่วยให้กับแสงหล้าให้
ได้รับฟัง ซ่ึงทําให้ผู้ดูแลเข้าใจท้ัง “โลก” และ “โรค” ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะไปพร้อมๆ กัน ในขณะเดียวกันแสงหล้าเป็นการเรียนรู้
ความเป็นมนุษย์ท่ีอยู่ภายในของน้องเวียงพิงค์ด้วย แม้ว่าน้องเวียงพิงค์จะพูดไปด้วยความท่ียังเป็นเด็กอยู่ พร้อมกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนก็เป็นแรงผลักดันให้แสงหล้าต้องด้ินรนทํางานและต้องพาน้องเวียงพิงค์ไปท่ีทํางานด้วย และทําให้เกิดคําถามของชีวิตท่ี
สะท้อนตัวตนและความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์นั้น 

ปลายทางการดูแลท่ีพร่าเลือน: การยอมรับกับความไม่แน่นอน  
กระบวนการรักษาเพ่ือให้โรคสงบได้นานท่ีสุด คือ การปลูกถ่ายไขกระดูกจากญาติใกล้ชิด ซ่ึงกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับ

เด็กท่ีเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทุกราย เนื่องจากเป็นการรักษาท่ีต้องมีบุคคลอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา วิธีการ
ท่ีดีท่ีสุดและสามารถทําได้ง่าย คือ การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรค และในกระบวนการดูแลท่ียาวนานนี้เอง ย่อมมีความเสี่ยงท่ีเด็ก
มะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเสียชีวิตได้ทุกเวลา เพราะภูมิต้านทานในร่างกายมีน้อย การประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ 
ความไม่แน่นอนนี้กับผู้ดูแลและครอบครัวจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีบุคลากรทางการแพทย์ตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ดูแลมีพลังอํานาจใน
ตนเอง และสามารถรับมือได้อย่างมีสติ 

“ถามว่าตรงนี้เราพูดว่าเราทําใจ แต่ถ้าถึงเวลาจริงๆ ไม่มีใครทําใจได้สักคนหรอกพ่ี . . . มันทําใจไม่ได้หรอกพ่ี ถามว่าตอนนี้ท่ี
พูดว่าทําใจได้ แต่พอถึงเวลาจริงๆ ไม่มีใครทําใจได้ซักคน” (คันศร, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561) 

แต่เม่ือพูดถึง “ความตาย”คํานี้เป็นเหมือน “คําสาป” ให้ผู้ท่ีเราพูดถึงอายุสั้นสําหรับคําว่า “ทําใจได้” ของผู้ดูแลเด็กมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เป็นเหมือนน้ําทิพย์ท่ีหยาดรดลงมาชโลมใจผู้ดูแล และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ดูแลมีกําลังใจและมุ่งม่ันท่ีจะดูแลต่อไปใน
อนาคต เพ่ือให้คําว่า “ทําใจได้” มาถึงช้าท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้และในใจลึกๆ แล้วยังคงปฏิเสธการจากไปของเด็กท่ีตนดูแลอยู่นั่นเอง  

การบริหารชีวิตของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
การท่ีผู้ดูแลต้องดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวตลอด 24 ชั่วโมง เป็นปัญหาท่ีผู้ดูแลกังวล เนื่องจากผู้ดูแลในอดีตเคยเป็นผู้ท่ีมี

รายได้ การผันตัวเองมาเป็นผู้ดูแลทําให้ผู้ดูแลไม่มีรายได้ รายได้มาจากสามีหรือบุคคลอ่ืนในครอบครัวแทน ประกอบกับหากเด็กท่ีตน
ดูแลมานอนโรงพยาบาลย่ิงทําให้รู้สึกกังวลถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรักษา เช่น ค่าเดินทางค่ากินอยู่ท่ีโรงพยาบาล ค่าส่วนเกิน
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในบ้านด้วย 

มันก็ไม่ได้อยู่ท่ีว่าเค้าป่วย มันอยู่ท่ีว่าเหนื่อย เราต้องเฝ้าเค้าท่ีโรงพยาบาล ทํางานก็ต้องลางานมาเฝ้าเค้า เค้าจะรับเราทํางาน
หรอ ก็เลยอยากขายของทําอะไรก็ได้ให้มันมีเงินเข้าทุกวันๆ จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องค่าใช้จ่าย . . . แล้วก็เครียดด้วย แฟน 
ก็ทํางานคนเดียว จะเอาเงินไหนมา ตัวเล็กก็เพ่ิงคลอด ก็หลายอย่าง . . . มีบ้างเพราะว่าลูกเยอะ ไหนจะพ่อทํางานคนเดียว 
รายได้ก็น้อย บางวันไม่มีเงินมาซ้ือนมจะไปยืมใครได้ (บัวผิน, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561) 
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ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนได้กับครอบครัวของผู้ดูแลทุกราย ตามแต่วิกฤตการณ์ในชีวิตท่ีผู้ดูแลประสบ 
แต่เม่ือพลิกผันตัวเองมาเป็นผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต้องดูแลลูกท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทํางานได้ ทําให้รายได้ในครอบครัว
ลดน้อยลง จนกลายเป็นปัญหาท่ีต้องถกเถียงกัน จนเกิดปญัหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยมีเร่ือง “เงิน” เป็นประเด็น
ในการถกเถียงกัน แต่ในบางครอบครัวกลับพบว่า เม่ือลูกป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทําให้ทุกคนในครอบครัวหันกลับมาให้กําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน และเห็นอกเห็นใจกัน และยินดีช่วยเหลือกันเพ่ือให้ลูกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สุขภาพจิตของผู้ดูแลถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการดูแล เพราะหากผู้ดูแลหมดพลังหรือประสบกับสภาวะของความเครียดเป็น
ระยะเวลานาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการดูแลตามไปด้วย ซ่ึงผู้ดูแลแต่ละรายก็ประสบกับสถานการณ์ของความเครียดและปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ระยะของการทําใจเป็นช่วงแรกๆ ของการรักษา เม่ือทราบว่าลูกเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

“ใหม่ๆ เสียใจมาก ก็อยู่คนเดียวร้องไห้ บางคร้ังกลางคืนก็ต่ืนมาร้องไห้อะไรอย่างน้ัน ทุกวันนี้เป็นอะไรก็แอบร้องไห้คนเดียว 
เห็นเพ่ือนเขาตายไปย่ิงเสียใจ (เหมยฟ้า, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561) 

ผู้ดูแลทุกรายเมื่อแพทย์แจ้งว่า “ลูก” ของตัวเองเป็น “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” มีระดับของความเครียดท่ีแตกต่างกันและมีช่วง
ระยะเวลาของการเผชิญปัญหา เรียนรู้ และหลุดออกจากปัญหาท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีเข้ามาสนับสนุนและหนุนเสริมพลัง
ใจให้สามารถออกจากปัญหาความวุ่นวายใจนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการดูแล ความวิตกกังวล และความกลัวการจากไปของ
เด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ในประเด็นเร่ืองความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสําหรับผู้ดูแล เป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ ระดับการอ่านออก
เขียนได้ของผู้ดูแล การท่ีผู้ดูแลยังไม่มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาก่อน ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนต่อวิธีการรักษาพยาบาล 
และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ดูแล กล่าวคือ การไม่กล้าถามแพทย์ถึง 
ความสงสัยท่ีผู้ดูแลคับข้องใจ ซ่ึงผู้ดูแลก็กลวักับคําตอบท่ีจะได้รับจากแพทย์ด้วยเช่นกัน 

อยากถามอยู่ แต่ไม่กล้าถามว่าท่ีน้องเค้าเป็นข้ันไหน มะเร็งนี้เห็นคนถามบ่อยเหมือนกันว่าน้องเค้าเป็นข้ันไหน น้องเค้าเป็น
ยังไง ไม่รู้เหมือนกันก็ตอบอย่างเดียว คือ ไม่รู้ เอ้า ไม่ได้ถามหมอหรอ ก็ไม่ได้ถาม หมอสั่งให้ไปก็คือไป ... หนักใจอยู่คะ ไม่รู้
ว่าเป็นยังไง ก็อยากให้เค้าหายเนอะ . . . ก็ไม่อยากให้เค้าเป็นอะไร แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าเค้าเป็นอะไรมากกว่านี้ เพราะว่ายังไม่ได้
คําตอบอะไร ก็หมอสั่งมาก็คือ มาอย่างเดียว (แสงหล้า, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2561) 
แต่ปัญหาความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของผู้ดูแลจะค่อยๆ คลีคลายลง เม่ือผู้ดูแลดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาได้

ระยะหนึ่งแล้ว การเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการดูแล โดยการลองผิดลองถูก การสอบถามจากผู้ดูแลรายอ่ืน การสังเกต 
การดูแลจากแพทย์หรือพยาบาล หรือแม้กระทั่งการได้รับการกระตุ้นการดูแลอย่างถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์หลายๆ คร้ัง  
จนส่งผลให้ผู้ดูแลเกิดความมั่นใจและบรรเทาความวิตกกังวลในเร่ืองโรคลงไปเร่ือยๆ 

เด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เม่ือวินิจฉัยว่าเป็น “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการรักษา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
การเร่ิมต้นการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัด และในช่วงแรกเป็นการประเมินการรักษาควบคู่กับการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
ทําให้จําเป็นต้องมานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือมานอนบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่ผู้ดูแลต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเพียง
คนเดียว และการไม่มีผู้มาผลัดเปล่ียนการดูแลหรือรับภาระการดูแลเพียงคนเดียว ทําให้ผู้ดูแลพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ได้ผ่อนคลาย
ความเครียดท่ีเกิดจากกระบวนการดูแล และจดจ่ออยู่กับการดูแลเพียงอย่างเดียวมากเกินไป 

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีกับการเป็นผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
บทบาทในการดูแลลูกท่ีเจ็บป่วย สังคมมักคาดหวังให้เป็นบทบาทของผู้เป็น “แม่” เพราะ “พ่อ” เป็นผู้หารายได้ นอกจากนี้

ยังมีปัจจัยเร่ืองความสนิทสนมระหว่างแม่กับลูก ท่ีทําให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากกว่า และวาทกรรมท่ีว่า “แม่” ต้องเป็นผู้เสียสละ
ในการดูแลแต่ในความเป็นจริงแล้วหากท้ังสองฝ่ายเห็นถึงความสําคัญของการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกันภายในบ้านของท้ัง “พ่อ” และ 
“แม่” จะส่งผลทําให้เกิดความสมดุลในการทําหน้าท่ีในการดูแลตามไปด้วย 

“พ่อเขาก็ต้องมีหน้าท่ีท่ีจะต้องทํางาน หาเงิน เลี้ยงครอบครัว ถ้าพ่อเขามาแล้วแม่ทํางาน มันก็ไม่เหมือนท่ีพ่อทําอยู่แล้ว . . . 
แม่ก็ดูแลลูกไป” (คันศร, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561)   
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 และที่น่าสนใจ คือ ผู้ดูแลท่ีมีสถานภาพเป็น “พ่อ” เพียงรายเดียวของการศึกษานี้ ทําให้เห็นว่า “พ่อ” ก็สามารถดูแลลูกท่ี
เป็นเด็กมะเร็งเลือดขาวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับผู้ดูแลท่ีมีสถานภาพเป็น “แม่”  

“ผมก็ดูแลตามประสาพ่อเนี่ยแหละ ไม่จําเป็น (ต้องเป็นแม่เท่านั้น) สําหรับผมนะครับ . . . เพราะท่ีผ่านมา ผมก็ดูแลตลอดเวลา
นอน เวลากิน ผมก็พาไปนอนกับผมในห้อง” (อินถา, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561) 

“การแบ่งหน้าท่ีกันในบ้าน” มีความสําคัญและต้องมีการตกลงกันและอยู่ในระดับท่ีรับได้ท้ังผู้เป็นพ่อและผู้ท่ีเป็นแม่ เพราะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีต้องดูแลลูกท่ีเจ็บป่วยและผู้ท่ีเป็นหลักในการหารายได้ ท้ังสองบทบาทนี้ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
แต่หากต่างคนต่างทําหน้าท่ีและช่วยเหลือหนุนเสริมกัน ย่อมส่งผลทําให้บทบาทของการดูแลและบทบาทในการหารายได้ ไม่หนักหนา
สําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงทําให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทของกันและกันด้วย  

ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
 ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวและครอบครัว มีแหล่งหรือท่ีมาในการสนับสนุนทางสังคมท้ังท่ีเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่
ไม่เป็นทางการและการสนับสนุนทางสังคมอย่างเป็นทางการ กล่าวคือ แหล่งสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการได้รับ 
การสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกัน และช่วยเหลือกันเป็นคร้ังคราวตามศักยภาพของผู้ให้ 
การสนับสนุนทางสังคม แหล่งสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว มาจาก “เพ่ือน” ของผู้ดูแล 
“เพ่ือนบ้าน” ท่ีรู้จักและสนิทสนมกัน นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงมีระดับของการให้แรงสนับสนุนทางสังคมที่
แตกต่างกันไปตามแต่ศักยภาพของและที่มาของแหล่งสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงการได้รับการสนับสนุนทางสังคมส่งผลทําให้ผู้ดูแลได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ใกล้ชิดผู้ดูแลมากท่ีสุด แหล่งสนับสนุนทางสังคม
อย่างเป็นทางการ เป็นการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนหรือองค์กรท่ีมีแบบแผน สําหรับกลุ่มผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นกลุ่ม
ของนักวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ ดูแลและครอบครัว โดยให้ความสําคัญผ่านการให้การสนับสนุนทางจิตใจ ซ่ึงนอกจาก 
นักสังคมสงเคราะห์แล้วท่ีดําเนินการให้การสนับสนุนทางสังคมในทุกด้านกับผู้ดูแลและครอบครัวแล้ว พยาบาลและแพทย์ก็เป็นบุคคล
สําคัญท่ีช่วยสนับสนุนทางจิตใจแกผู่้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย 

การสนับสนุนทางสังคมเป็นส่วนหนุนเสริมให้กระบวนการดูแลและบรรเทาปัญหาความวิตกกังวล ความเหน็ดเหนื่อยทางกาย 
และการได้รับกําลังใจในการแก้ไขปัญหา หากผู้ดูแลได้รับแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมและสามารถสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยได้
เป็นอย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างของกระบวนการดูแล รวมท้ังทําให้ผู้ดูแลมีกําลังใจ
และก่อให้เกิดพลังในการดูแลตามไปด้วย 

 
บทเรียนสําคัญจากการศึกษา (Lesson Learned) 

บ่อเกิดของพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ปัจจัยนําเข้าท่ีเป็นแรงผลักดันให้ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีพลังอํานาจในตนเอง และเป็นพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเป็นส่วนหนุนนําให้เกิดพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในงานศึกษา
นี้พบปัจจัยนําเข้าท่ีสําคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ ความสุข ความรัก และความรับผิดชอบ  

ความสุข ผู้ดูแลท่ีเป็นผู้รู้เท่าทันความคิดของตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกในการดูแล และสามารถควบคุมการดูแลเด็กมะเร็งเม็ด
เลือดขาวได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถช่วยให้กระบวนการดูแลท่ีดําเนินไปนั้นเป็นกระบวนการท่ีทําให้เกิด “ความสุข” ได้ด้วยมุมมอง
และใช้การดูแลเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสุขได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังเช่นท่ีคําแก้ว เล่าว่า มี “ความสุขท่ีได้อยู่ด้วยกัน”  
(คําแก้ว, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน, 2561) เช่นเดียวกับเหมยฟ้าท่ีมีความสุขเม่ือ “เห็นลูกตอนต่ืนเช้ามามีความสุข . . . เราก็มีความสุข
แล้ว” (เหมยฟ้า, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561) ความสุขเป็นปัจจัยนําเข้าในกระบวนการดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นปัจจัยท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลาในกระบวนการดูแล เป็นการผูกร้อยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เม่ือความรักเกิดข้ึนใน
กระบวนการดูแลแล้วย่อมทําให้เห็นถึงพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลท่ีอุบัติข้ึนด้วย 

ความรัก เป็นสิ่งท่ียึดโยงความสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับเด็กท่ีตนเองดูแลอยู่ต้ังแต่ต้ังครรภ์และทําให้ผู้ดูแลก้าวข้ามความยากลําบาก 
ท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลสู่การมีพลังอํานาจในตนเองได้ 
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“มองข้ามความเหนื่อย คือเรารักเค้ามากไง เราเลยมองข้ามจุดยากลําบาก ความอะไรท้ังหลายแหล่ เราไม่ได้สนใจตรงจุดนั้น 
เราโฟกัสท่ีเค้าอย่างเดียว . . . แน่ๆ คือ ความรัก . . . เรารักเค้า” (คําแก้ว, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2561) 

“รักก็รัก ความน่ารักคงไม่มีแล้ว แต่ความรักนี่แหละ” (เอ้ืองคํา, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2561) 
ความรับผิดชอบ เป็นพันธะผูกพันในการทําหน้าท่ีของพ่อและแม่ในฐานะของผู้ท่ีให้กําเนิดลูกภาระหน้าท่ีท่ีตามมา คือ  

การดูแลลูกถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงหมายรวมถึงการทําหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสม 
“ดูแลเพราะเขาเป็นลูก เพราะว่ามันเป็นหน้าท่ีไง มันก็ต้องดูแล เพราะว่าไหนๆ ก็ให้ชีวิตกับเขาแล้วใช่ไหม ก็เลยต้องดูแลไป

เร่ือยๆ” (เครือออน, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561) 
“เหมือนว่ามันเป็นความรับผิดชอบ ยังไงก็ลูกเรา เราคลอดออกมาแล้ว” (เหมยฟ้า, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561)  
ท้ัง 3 ปัจจัย ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้นหรือบ่อเกิดของการเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลนี้ ไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัย

หนึ่งสําคัญหรือเหนือกว่าปัจจัยอ่ืน แต่ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเสริมท่ีก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแล และเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการดูแลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กท่ีตนดูแลอยู่ 

การให้กําลังใจตัวเอง: พลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
การให้กําลังใจตัวเอง เป็นพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนจากตัวของผู้ดูแลเอง แต่การให้กําลังใจตัวเองก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากพ้ืนฐาน

ชีวิตของผู้ดูแลและการได้รับการเสริมพลังใจจากบุคคลแวดล้อมหรือมีท่ีมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาท่ีผู้ดูแลนับถือ 
คําแก้ว ผู้ยึดม่ันในพุทธศาสนา เสริมพลังอํานาจในตัวเองโดยการให้ทาน และความศรัทธาเรื่อง “บุญ” ทําให้ “ต้ังแต่ดูแล

น้องสามมา” ยังเคยคิดว่าดูแลไปทําไมและยังไม่เคยหมดกําลังใจในการดูแล เพราะหากหมดกําลังใจลูกท่ีเจ็บป่วยอยู่จะเป็นอย่างไร  
แต่ในบางครั้งมุมมองของคําแก้วท่ีเชื่อมโยงไปยังพุทธศาสนานั้นเป็นการมองแบบ “นิยัตินิยม” อยู่พอสมควร แต่ก็มีผลทําให้ตัวเอง 
มีกําลังใจและรู้สึกผ่อนคลายจากความทุกข์ลงไปได้บ้าง 

“มองเหมือนกันนะว่ามันเป็นกรรมของเค้าด้วย แต่บางคร้ังเราก็มองเหมือนกันคือ ด้วยความท่ีแบบมีก็มีกรรมมาด้วยกัน 
ถึงต้องมาดูแลกนั ใช่ไหมคะ ถ้าสมมติว่าคนเราไม่ได้ทําบุญทํากรรมมาด้วยกัน มันก็คงไม่ได้มาเจอกัน ไม่ได้มาดูแลกันอย่างนี้ เราก็คงไป
ส่งเสริมให้เค้าทําอะไรไม่ดีมาก่อน ใช่ไหม เราต้องมาดูแลเค้า เราก็พยายามไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์” (คําแก้ว, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 
2561)  
  แต่สําหรับเหมยฟ้า การท่ีเธอสื่อสารภาษาไทยได้ไม่ราบร่ืนนัก ทําให้เธอเลือกท่ีจะอยู่คนเดียวและให้กําลังใจตัวเอง และหาก
รู้สึกไม่สบายใจมากก็เลือกท่ีจะไหว้พระและช่วยเหลือผู้อ่ืน 

“ไม่สบายมาก รู้สึกไม่สบาย ไปไหว้พระ อะไรพวกนั้น อย่าให้ลูกจากไปเรานะ หนูก็ไม่อยากเสียลูกไปคนหนึ่ง ทุกวันนี้หนูนะ 
ใครลําบากหนูก็อยากช่วย เพราะว่าหนูเห็นว่าหนูก็เคยลําบากมาก่อน” (เหมยฟ้า, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561) 

ส่วนเอ้ืองคํา ก็ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นเดียวกับคําแก้วและเหมยฟ้า เม่ือไม่สบายใจก็คิดถึง
วัด 

“ไม่สบายใจ ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคะ คิดอยู่คนเดียว ทํางานก็คิด กไ็ม่ได้ทําอะไร แต่ถ้ามีงาน วัดมีอะไรก็ไปทําบุญ ใส่บาตรอยู่” 
(เอ้ืองคํา, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2561)  
  แต่จันทน์ผาจะแตกต่างจากผู้ดูแลรายอื่นตรงท่ีว่าจันทน์ผาจะมองความเจ็บป่วยของเด็กคนอ่ืนท่ีป่วยหนักกว่าน้องบัวตอง 
กลับมาให้กําลังใจตัวเองและสู้ไปพร้อมกับลูก ซ่ึงการสู้นี้แฝงเร้นไปด้วยความหวังและการให้กําลังใจตัวเอง ดังท่ีจันทน์ผาเล่าว่า 

 “เจอบีม (นามสมมติ) เจอป่าน (นามสมมติ) ป่านก็เป็นน้อยกว่าบีม ตอนแรกเดินไม่ได้เลย ไม่เป็นไรหรอกแม่น้องบัวตอง  
ดูน้องบีมสิ ไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่า น้องบัวตองยังดี เราก็นั่งมองแล้วกลับมามองลูกเรา แล้วเราก็ฮึดสู้ เราก็คิดว่าลูกเราก็ยังดีกว่าเขา” 
(จันทน์ผา, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561) 
  เช่นเดียวกับคันศรท่ีสร้างกําลังใจให้ตัวเอง และมองไปท่ีเป้าหมายของการดูแล แม้ว่า “การสร้างกําลังใจให้ตัวเอง” จะเป็น
เหมือน “การโกหกตัวเอง” เพ่ือปิดบัง “ความกลัว” ท่ีเกิดข้ึนในใจของตัวเองก็ตาม 

 “อยากให้เขาหาย ไม่อยากให้โรคมันกลับมาอีก คนเป็นแม่อะเนอะ เพราะถ้ากลับมาแล้ว คือ รู้ว่ามันรุนแรง คือ อยากให้
หายไปเลย กลัวแค่นี้  เหมือนโกหกตัวเองอะเนอะ แต่ทําไงได้ เราก็สร้างกําลังใจให้ตัวเอง” (คันศร, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561)  
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  คําพูดของคันศร สะท้อนให้ผู้ศึกษาเห็นว่า ในช่วงเวลาท่ีกําลังใจมันเหือดแห้งจนสภาวะภายในใจมันมืดมิดจนมองไม่เห็น
ทางออก “การโกหกตัวเอง” อาจทําให้สภาวะจิตใจท่ีมืดมิดนี้มีแสงสว่างบ้าง ซ่ึงเป็นการสร้างกําลังใจท่ีดี และช่วย “ปลอบประโลมใจ” 
ท่ีบอบช้ําให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  
  สําหรับบัวผิน กําลังใจมาจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะกําลังใจจากสามีและแม่ ทําให้ยังคงมีกําลังใจในการดูแลอยู่
จนกระทั่งปัจจุบัน  

“บางทีก็คุยกับแฟนนะ แฟนก็บอกไม่เป็นไรหรอกเด๋ียวก็หายแล้ว ก็คุยกับแม่บ้าง เค้าดีข้ึนเยอะนะ เค้าก็คงหาย” (บัวผิน, 
สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561)  
  เช่นเดียวกับอินถา เครือออน และศรีสมร เป็นผู้ดูแลท่ีได้รับกําลังใจจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวเดียวกันซ่ึงอินถา เป็น
ผู้ดูแลท่ีได้กําลังใจจากแม่และน้องๆ โดยเฉพาะกําลังใจในช่วงแรกท่ีรู้ว่าน้องคําปันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

“ก็น้อง พวกน้องสาว น้องชาย พวกพ่ีเค้าก็โทรมาปลอบใจ โทรมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้ มันเศร้าอะครับ บอกไม่ถูกเหมือนกัน 
ไม่อยากคุยกับใครอะครับ ตอนนั้นท้อครับ ตอนนั้นพวกพ่ี พวกแม่อะไรเค้าก็โทรมาคอยบอก คอยพูดอะไรอย่างเนี้ยครับ เค้าบอกเด๋ียว
ก็หาย น้องเพิ่งมาเป็นตอนเด็ก” (อินถา, สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2561) 
  กําลังใจของผู้ดูแลมาจากหลายแหล่ง ซ่ึงแต่ละแหล่งก็ลว้นแล้วแต่ยึดโยงกับตัวของผู้ดูแลและเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา กําลังใจจากคนในครอบครัว กําลังใจจากการเห็นความเจ็บป่วยของผู้อ่ืน และการให้กําลังใจตัวเอง  

กลุ่มผู้ดูแล: การเสริมพลังอํานาจอย่างไม่เป็นทางการ 
ผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นกลุ่มผู้ดูแลท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ แต่เม่ือมองให้ลึกลงไปแล้ว กลุ่มผู้ดูแล

กลุ่มนี้กลับมีความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น เพราะสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนมาจากการได้ทําความรู้สึกกันผ่านระบบนัดของแพทย์ การเข้ารับ
การรักษาท่ีหอผู้ป่วย และการประสบกับสถานการณ์ปัญหาในฐานะ “หัวอกเดียวกัน” กระบวนการเหล่านี้ถักทอสัมพันธภาพซ่ึงกัน
และกันระหว่างผู้ดูแลต้ังแต่เร่ิมกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล การได้รู้จักและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแล  
ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีว่าเราไม่ได้ประสบปัญหาแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังมีคนอ่ืนท่ีประสบปัญหาเดียวกันกับเราอยู่ ผู้ดูแลบางรายเป็น 
ผู้เสริมสร้างพลังอํานาจให้กับผู้ดูแลรายอื่นให้เกิดความรู้สึกม่ันใจในการดูแลและได้ส่งต่อประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ดูแลรายอื่น 

“มาใหม่ๆ เค้าก็จะร้องไห้เหมือนกัน เหมือนกับเราท่ีเราเจอแรกๆ พอนานแล้วเราก็เหมือนว่าเราเข้มแข็งข้ึนก็จากลูกก็ไม่ได้
จากใครก็ได้จากตัวเองนี่แหละ ไม่มีใครช่วยเราได้ไง เราเองก็คุยกัน เด๋ียวก็หาย เค้าก็เจอมาแล้วปัญหาแบบน้ี สู้ๆ บอกให้สู้ แม่เจอ
มาแล้ว ปัญหาแบบน้ี เด๋ียวก็ผ่านไป เด๋ียวมันก็ผ่านไปเค้าบอก” (เอ้ืองคํา, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2561) 

คือ มันช่วยกันแชร์สิ่งท่ีลูกตัวเองเป็น แม่น้องสาม เราก็จะถามว่าลูกเขาอาการเป็นแบบนี้ เขารักษายังไง เหมือนมันแชร์
ประสบการณ์กันนะคะ มีอะไรก็มาปรึกษากัน จะอย่างนี้ตลอด แม่น้องสามเนี่ยจะสนิทกันมาก . . . ไม่ใช่แค่ลูกเราคนเดียวท่ี
เป็น เราคิดแบบน้ีไงคะพ่ีทิว พอเราได้คุยกับพวกเรา เอ๊ะ ไม่ใช่ลูกเราคนเดียวนะท่ีเป็น ลูกเขาก็เป็น เด็กคนโน้นก็เป็น เรารู้
เราก็เร่ิมคุยกัน จับกลุ่มคุยกัน แชร์ประสบการณ์กัน (คันศร, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561)  
นอกจากนี้ ระบบการนัดมาพบแพทย์ในแต่ละคร้ัง ผู้ดูแลยังติดต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในขณะที่อยู่ท่ีบ้านด้วย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) 
 สรุป 

ผู้ดูแล เป็นผู้ท่ีทุ่มเทและทําทุกอย่างเพ่ือให้เด็กท่ีตนเองดูแลอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีชีวิตท่ียืนยาวท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  
ซ่ึงปัจจัยนําเข้า นอกจากเป็นหน้าท่ีของคนท่ีเป็นพ่อกับแม่แล้วนั้น ยังพบว่ายังมีปัจจัยด้านความรัก ความสุข และความรับผิดชอบ  
เข้ามาเก่ียวข้องในการกระบวนการดูแลนี้ด้วย ซ่ึงมีความแตกต่างตามแต่สถานการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้ดูแลแต่ละราย ผู้ดูแล 
ยังถูกท้าทายจากปัญหาท่ีเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ดูแลยังสามารถกําหนดลีลาการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุขและ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมไปถึงการก้าวข้ามจากปัญหามาสู่การเป็น “ผู้ดูแลท่ีมีพลังอํานาจในตนเอง” 
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ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าในฐานะผู้ดูแลท่ีต้องดูแลลูกท่ีเป็นมะเร็ง ความรู้
ท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้ของผู้ดูแลโดยตรงและเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการการตกตะกอนความคิดจากประสบการณ์การดูแลกับภูมิหลังของ
ชีวิต การดูแลเด็กมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นปฏิบัติการดูแลท่ีเป็นมากกว่าบทบาทหน้าท่ีของผู้เป็นพ่อหรือแม่ เพราะการดูแลลูกถือ
เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้ดูแลและเปิดโอกาสให้ตัวผู้ดูแลเข้าใจและมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของลูกมากข้ึน แม้ว่า
ปลายทางการดูแลผูกติดอยู่กับความไม่แนน่อนและการจากไปของเด็ก 

สภาพปัญหาของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดูแล เป็นปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ปัญหา
สุขภาพจิตจากการดูแลในระยะยาวของผู้ดูแล ปัญหาความรู้เรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และปัญหาการไม่มีผู้มาผลัดเปลี่ยนหรือช่วย
ในการดูแล ซ่ึงปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีผู้ดูแลมีทัศนะต่อปัญหาท่ีแตกต่างกัน และปัจจัยนําเข้าท่ีทําให้ผู้ดูแลมองข้ามปัญหาท่ีพัวพัน
ชีวิตของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือ ความสุข ความรัก และความรับผิดชอบต่อการดูแล  

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีในบ้านกับการเป็นผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้น เป็น “การแบ่งหน้าท่ีกันในบ้าน” เพราะท้ายท่ีสุด
แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีต้องดูแลลูกท่ีเจ็บป่วยกับผู้ท่ีเป็นหลักในการหารายได้ ท้ังสองบทบาทนี้ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่หาก
ต่างคนต่างทําหน้าท่ีและช่วยเหลือหนุนเสริมกัน ย่อมส่งผลทําให้บทบาทของการดูแลและบทบาทในการหารายได้ ไม่หนักหนาสําหรับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงทําให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทของกันและกันด้วยและทําให้การดูแลมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย 

การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการก้าวผ่านสถานการณ์ท่ียากลําบากในการดูแลของผู้ดูแลเด็กมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เป็นส่วนเสริมให้กระบวนการดูแลและบรรเทาปัญหาความวิตกกังวล ความเหน็ดเหนื่อยทางกาย และการได้รับกําลังใจ
ในการแก้ไขปัญหา หากผู้ดูแลได้รับแหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีแล้ว  
ย่อมส่งผลให้การสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างของกระบวนการดูแล รวมท้ังทําให้ผู้ดูแลมีกําลังใจและก่อให้เกิดพลัง
ในการดแูลตามไปด้วย 

กําลังใจของผู้ดูแลมาจากหลายแหล่ง ซ่ึงแต่ละแหล่งก็ล้วนแล้วแต่ยึดโยงกับตัวของผู้ดูแลและเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา กําลังใจจากคนในครอบครัว กําลังใจจากการเห็นความเจ็บป่วยของผู้อ่ืน และการให้กําลังใจตัวเอง  
แต่กําลังใจของผู้ดูแลยังส่งผ่านสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น “กลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ” ในฐานะ “หัวอกเดียวกัน” กระบวนการ
เหล่านี้ถักทอสัมพันธภาพซ่ึงกันและกันระหว่างผู้ดูแลต้ังแต่เริ่มกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล ระบบการนัดมาพบแพทย์  
การติดต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในขณะที่อยู่ท่ีบ้าน ความสุขจากการได้พบปะพูดคุยกันท้ังเด็กและผู้ดูแล เป็นการเสริมพลัง
อํานาจให้กับผู้ดูแลท้ังสิ้น 

 
สรุปกระบวนการเสริมพลังอํานาจในตนเองของผู้ดูแลเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

 
 

 

ผู้ดูแลที่มี

พลังอํานาจ
ในตนเอง

ปัจจัยนําเข้า
ความสุข

ความรัก

ความรับผิดชอบ

การให้กําลังใจ
ในตัวเอง

กลุ่มผู้ดูแล
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ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง “ศักยภาพและวุฒิภาวะของผู้ดูแล” ในการก้าวผ่านปัญหาสู่การเป็น “ผู้ดูแลท่ีมีพลังอํานาจใน
ตนเอง”ความอึด ถึก และบึกบึนในการต่อสู้กับปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิตของผู้ดูแลและผู้ดูแลได้เผชิญปัญหาได้อย่างมีวุฒิภาวะและ 
มีการจัดการหรือการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม การท่ีผู้ดูแลพบเจอวิกฤตหรือความล้มเหลวในชีวิต แต่ผู้ดูแลกลับไม่ได้นําเอาตนเองเข้าไป
อยู่ในมุมมืดของปัญหา เช่น การติดการพนัน การขอทาน การติดสุราหรือยาเสพติด เป็นต้น แต่กลับครองชีวิตของตนเองอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลมีวุฒิภาวะและมีวิธีการในการจัดการกับปัญหาของตนเองอย่างสมเหตุสมผล แต่สภาพการณ์ 
การเจ็บป่วยของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นสภาพการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมและจัดการได้ยาก จึงทําให้ผู้ดูแลบางรายจมด่ิงอยู่กับ
ปัญหาและเผชิญกับสภาพจิตใจท่ียํ่าแย่ทุกวัน แต่ยังสามารถครองตนให้อยู่กับสภาพการณ์ท่ีประสบพบเจอได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลมี
ศักยภาพในการจัดการปัญหาและมีจุดแข็งท่ีโดดเด่นมากด้านการมีวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม  

ขอ้เสนอแนะ 
การดูแลเป็นกระบวนการท่ียาวนานและไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดท่ีแน่นอน การจัดบริการทางสังคมสําหรับครอบครัวหรือผู้ดูแล

ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเร้ือรังนั้น จึงมีความสําคัญควรเป็นบริการท่ีมีความหลากหลายและมีประโยชน์ในการเสริมพลัง
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกป่วยเรื้อรังในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการสร้างทีมผู้ดูแล โดยคณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีไปติดตามดูแลผู้ป่วย
เร้ือรังท่ีบ้าน หรือให้คําแนะนําเร่ืองการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนหมู่บ้าน โดยมีแนวทางการดูแลสุขภาพท่ีเป็น
ระบบ ควรให้ความสําคัญกับระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ในลักษณะท่ีครอบครัวเป็นฐาน และมีการจัดบริการเพ่ือเสริมสมรรถนะของ
ครอบครัวและญาติท่ีเป็นผู้ดูแลในครอบครัวท่ีดูแลผู้ป่วยเร้ือรังด้วย รวมถึงหน่วยงานควรมีการดําเนินงานเพื่อหนุนเสริมการสนับสนุน
ทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เช่น การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจําเป็นสําหรับใช้ท่ีบ้าน ยาสามัญประจําบ้าน เป็นต้น รวมไปถึง
การสนับสนุนเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองแก่ผู้ดูแล เช่น ผ้าอ้อมสําเร็จรูป แผ่นรองกันเปื้อน สําลี กระดาษชําระ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผกูพันในงาน  
โดยมีเชาวน์อารมณ์ เป็นตัวแปรกํากับ 

Big 5 Personality, Psychological Empowerment and Job Engagement with 
Emotional Quotient as Moderating Variable 

 
ชุลีกาญจน์ กัลยาพิเชฏฐ*์  

Chuleekarn Kalayapichet* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา และ

ความผูกพันในงาน โดยมีเชาวน์อารมณ์เป็นตัวแปรกํากับระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผูกพันในงาน” 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐม จํานวน 180 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งชั้น 
แบ่งตามหน่วยงานท่ีสังกัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบวัด 1. แบบสอบวัดข้อมูลส่วนบุคคล 2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  
3. การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา4. เชาวน์อารมณ์ และ 5. ความผูกพันในงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงซ้อน สรุปผลวิจัย (1) ระดับบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบ
จิตสํานึก (ระดับสูง) มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม แต่บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว เปิดรับประสบการณ์และแบบ
ประนีประนอมไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม (2) ระดับการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและ
เชาวน์อารมณ์โดยรวม (ระดับสูง) มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม (3) การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับเชาวน์อารมณ์โดยรวม (4) เชาวน์อารมณ์โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลัง
อํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผูกพันในงานโดยรวม ข้อสรุป บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (แบบแสดงตัวและแบบจิตสํานึก)  
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา และเชาวน์อารมณ์ร่วมทํานายความผูกพันในงานได้อย่างมีนัยสําคัญ มีเชาวน์อารมณ์เป็น
ตัวแปรกํากับ คือ บุคลากรท่ีมีการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานสูง มีเชาวน์อารมณ์สูงทําให้ความผูกพันในงานสูงตามไปด้วย  
คําสําคัญ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา, เชาวน์อารมณ์, ความผูกพันในงาน 

 
ABSTRACT 

This research is to study levels and relationships between Big 5 personality, psychological empowerment, 
and job engagement with emotional quotient as a moderating variable between psychological empowerment and 
job engagement.  Sample consists of 180 healthcare professionals of the Public Hospital in Nakhon Pathom 
Province by Stratified random sampling.  The research instruments are; 1.  Personal details questions 2.  Big 5 
Personality test 3.  Psychological empowerment test 4.  Emotional Quotient test and 5.  Job engagement test. 
Statistical analyses are Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient and Hierarchical Multiple Regression 
Analysis.  The results of the study are as follow: ( 1)  each dimension of Big 5; Extraversion ( high level)  and 
Conscientiousness (high level)  correlate positively and significantly with overall job engagement but Neuroticism, 
Openness to experience and Agreeableness do not correlate with overall job engagement. (2) Overall psychological 
empowerment and overall emotional quotient ( high level)  correlate positively and significantly with overall job 
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engagement. (3) Overall psychological empowerment correlate positively and significantly with overall emotional 
quotient and ( 4)  Overall emotional quotient is a moderating variable between overall psychological empowerment 
and overall job engagement.  Results from this study shown that healthcare professionals have high level of 
psychological empowerment, high emotional quotient which support high job engagement as well.  Conclusion: 
The study concluded that Big 5 (Extraversion and Conscientiousness), psychological empowerment and emotional 
quotient are the significant predictors of job engagement.  Healthcare Professionals need to push forward from 
acceptable level of psychological empowerment to a high level to be more effective and enhance their emotional 
quotient and job engagement. 
Keywords: Big 5 Personality, Psychological Empowerment, Emotional Quotient, Job Engagement. 
 
บทนํา 

ปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกันในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ แข่งขันกันสูงข้ึน ท้ังบทบาท
จากภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลเอกชนเป็นองค์การท่ีมุ่งหวังผลกําไร จึงมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นองค์การธุรกิจ
ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ือให้องค์การอยู่รอด ทําให้องค์การต่างก็พยายามค้นหาวิธีในการพัฒนาผลผลิต ประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือนํามาซ่ึงความอยู่รอดขององค์การ และหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นก็คือ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญในการให้บริการทางสุขภาพท้ังดูแลและป้องกันโรคท้ังยามปกติและเจ็บป่วย ซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ี
ต้องเผชิญความเครียดอย่างมาก (Decker, 1997) ด้วยลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บวกกับความ
รับผิดชอบท่ีตามมาภายหลัง เม่ือไม่ได้รับการแก้ไขท่ีถูกวิธี อาจนําไปสู่การทํางานท่ีด้อยประสิทธิภาพและการลาออกในท่ีสุด ส่งผลเสีย
กับบุคลากรและองค์การอย่างมาก ดังนั้น การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีองค์การต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เช่น ด้านแรงจูงใจท้ังการเงินและไม่ใช่เงิน ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมท้ังการให้ความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของ
บุคลากร เพราะการลาออกทําให้องค์การสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และคัดสรรบุคลากรใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีเน้นการให้บริการ ดังนั้น หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันในงาน จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของบุคคลและ 
การบริหารจัดการในองค์การ (Simpson, 2009) 

 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันในงานของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยลักษณะงานท่ีใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความสําคัญ การรักษาบุคลากรจึงเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสนใจมากที่สุด โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา เชาวน์อารมณ์ และความผูกพันในงาน โดยมีเชาวน์อารมณ์
เป็นตัวแปรกํากับ เพ่ือให้ผู้บริหารทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันในงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคงอยู่ในองค์การ นํามาซ่ึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การในท่ีสุด โดยสอดคล้องกับหัวข้อ 
“ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง” ด้วยการสร้างนโยบายการบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้มาใช้บริการ  
การบริหาร การพัฒนาช่วยให้คนมาใช้บริการหรือคนไข้เกิดความพึงพอใจ อีกท้ังภายในองค์การเองก็ร่วมกันทํางานได้อย่างมีความสุข 
เพ่ือการดํารงอยู่ของบุคลากร  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่าง (1) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (2) การเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน 
เชิงจิตวิทยา (3) เชาวน์อารมณ์ กับความผูกพันในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาเชาวน์อารมณ์ในบทบาทตัวแปรกํากับระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผูกพัน 
ในงาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแยกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน

โดยรวม 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 เชาวน์อารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานโดยรวม 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์อารมณโ์ดยรวม 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 เชาวน์อารมณ์โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา

โดยรวมและความผูกพันในงานโดยรวม 
 

วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรทาง

การแพทย์ โดยทําการศึกษาเฉพาะ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบําบัด จํานวน 328 คน 
(ข้อมูล 4 มกราคม 2561) ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane 
โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95 และท่ีระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใน 
การสํารวจคร้ังนี้จํานวน 180 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบวัด (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบวัดข้อมูลส่วนบุคคล  

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ผู้วิจัยใช้แบบสอบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ NEO-Five-Factor 
Inventory (Form S) (NEO-FFI-S) ของ Costa and McCrae (1992) ท่ีได้รับการแปลโดย กฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) มีจํานวน 
60 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .820 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบวัดการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา (Psychological Empowerment) ผู้วิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงจากงานวิจัยของอนิรุทธ์ิ ตุลสุข (2552) ตามแนวคิดของสไปร์ทเซอร์ (Spreitzer, 1995) มีจํานวนท้ังหมด 27 ข้อ มีค่า 
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .891 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบวัดเชาวน์อารมณ์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบวัดของอิษฎา ทับสุวรรณ (2554) ซ่ึงพัฒนามาจาก ธีระศักด์ิ 
กําบรรณารักษ์ มีจํานวนท้ังหมด 33 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .900 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบวัดความผูกพันในงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบวัดของงานยูเทรคซ์ (Utrecht Work Engagement Scale) ท่ี
สร้างข้ึนตามแนวคิดของ ซูเฟลิและเบคเกอร์ (Schaufeli & Bakker, 2004) ซ่ึงภรรคพร เล็กขาว (2551) ได้พัฒนาและปรับปรุงให้
เหมาะสม มีจํานวน 29 ข้อ ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .864 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS For Windows 
โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการอธิบายระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา 

เชาวน์อารมณ์ และความผูกพันในงาน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 
 



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 195 

 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
2.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1-4 ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test 
2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงซ้อน (Hierarchical Multiple Regression 

Analysis) ซ่ึงเป็นการศึกษาผลของตัวแปรกํากับท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
1) ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบแสดงตัวและแบบมีจิตสํานึก (ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูง) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานโดยรวม (r= .283 และ .266 ตามลําดับ) แต่แบบหว่ันไหว แบบเปิดรับ
ประสบการณ์และแบบประนีประนอม ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม 2) ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวม (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานโดยรวม 
(r= .466) 3) ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 เชาวน์อารมณ์โดยรวม (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันในงานโดยรวม (r= .405) 4) ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์อารมณ์โดยรวม (r= .466) 5) ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 เชาวน์อารมณ์
โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและความผูกพันในงานโดยรวม 
(t= 3.519) แสดงตามตารางท่ี 1,2 และ 3 
 
ตารางท่ี 1  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแยกรายด้าน การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา 
เชาวน์อารมณ์ และความผูกพันในงาน 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับตํ่า (x̄ = 2.31) แบบแสดงตัว อยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.70) แบบ

เปิดรับประสบการณ์อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.95) แบบประนีประนอมอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.81) แบบมีจิตสํานึกอยู่ในระดับสูง  
(x̄ = 3.87) การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.96) เชาวน์อารมณ์อยู่ในระดับสูง (x̄ = 4.02) และ 
ความผูกพันในงาน (x̄ = 4.03) อยู่ในระดับสูง 

 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแยกรายด้านแบบหว่ันไหว 2.31 0.722 ตํ่า 
แบบแสดงตัว 3.70 0.498 สูง 
แบบเปิดรับประสบการณ ์ 2.95 0.283 ปานกลาง 
แบบประนีประนอม 3.81 0.473 สูง 
แบบมีจิตสํานึก 3.87 0.429 สูง 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา 3.96 0.395 สูง 
เชาวน์อารมณ์ 4.02 0.391 สูง 
ความผูกพันในงาน 4.03 0.374 สูง 
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ตารางท่ี 2  
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแยกรายด้าน การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา เชาวน์อารมณ์ 
กับความผูกพันในงาน 

 หว่ันไหว 
 

แสดง
ตัว 

เปิดรับ
ประสบการณ์ 

ประนี 
ประนอม 

มี
จิตสํานึก 

การเสริมสร้าง
พลังอํานาจ 

เชาวน์
อารมณ์ 

ความผูกพัน
ในงาน 

หวั่นไหว 1        
แสดงตัว -.273** 1       
เปิดรับประสบการณ์ -.088 .285** 1      
ประนีประนอม -.764** .414** .060 1     
มีจิตสํานึก -.590** .066 -.007 .418** 1    
การเสริมสร้างพลังอํานาจ -.437** .218** .088 .289** .635** 1   
เชาวน์อารมณ์ -.662** .309** .099 .603** .587** .625** 1  
ความผูกพันในงาน -.019 .283** .117 .111 .266** .466** .405** 1 

หมายเหตุ: p-value คือ sig ** p < 0.01 
 

ตารางท่ี 2 พบว่า (1) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแบบแสดงตัวและแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันใน
งานโดยรวม (r= .283 และ .266 ตามลําดับ) แต่แบบหว่ันไหว แบบเปิดรับประสบการณ์และแบบประนีประนอม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันในงานโดยรวม (2) การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน
โดยรวม (r= .466) (3) เชาวน์อารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานโดยรวม (r= .405) (4) การเสริมสร้าง 
พลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์อารมณ์โดยรวม (r= .466) 
 
ตารางท่ี 3  
ค่าวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน การทดสอบความเป็นตัวแปรกํากับของเชาวน์อารมณ์โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความผูกพันในงานโดยรวม 

ตัวแปร b Constant t R �  Adjusted  
R Square 

F 

ขั้นที่ 1 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิง
จิตวิทยา (b1) 
เชาวน์อารมณ์โดยรวม (b2) 

 
.332 

 
.178 

 
2.003 

 
 

 
4.164** 

 
2.217* 

 
.488 

 
.239 

 
.230 

 
27.727** 

 

ขั้นที่ 2 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิง
จิตวิทยา (b1) 
เชาวน์อารมณ์โดยรวม (b2) 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิง
จิตวิทยา x เชาวน์อารมณ์โดยรวม (b3) 

 
-1.431 

 
-1.556 

 
.449 

 
8.758 

 
-2.823** 

 
-3.119**  

 
3.519** 

 
.537 

 
.289 

 
.276 

 
23.801** 

 

หมายเหตุ: p-value คือ sig ** p < 0.01 และ * p < 0.05 
 
จากตารางท่ี 3 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน ได้ผลดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก (Main Effect) พบว่า การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและเชาวน์

อารมณ์โดยรวม สามารถอธิบายการผันแปรของความผูกพันในงานโดยรวมได้ร้อยละ 23 ( Adjusted R Square เท่ากับ .230) และ 
ค่าประสิทธ์ิการถดถอยของการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวม มีค่า b1 เท่ากับ .332 , ค่า t เท่ากับ 4.164 และมีค่า 
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p-value เท่ากับ .000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเชาวน์อารมณ์โดยรวม มีค่า b2 เท่ากับ .178 , ค่า t เท่ากับ 
2.217 และมีค่า p-value เท่ากับ .028 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมสูงและมีเชาวน์อารมณ์โดยรวมสูง จะช่วยให้ความผูกพันในงานสูงตามไปด้วย 

ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) ระหว่างตัวแปรของการเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน
เชิงจิตวิทยาโดยรวมและเชาวน์อารมณ์โดยรวม พบว่า การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและเชาวน์อารมณ์โดยรวม 
อธิบายความผูกพันในงานโดยรวมได้ร้อยละ 23 (Adjusted R Square เท่ากับ .230) แต่เม่ือนําการเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน 
เชิงจิตวิทยาโดยรวม x เชาวน์อารมณ์โดยรวม พบว่าท้ัง 2 ตัวแปรนั้น สามารถอธิบายความผูกพันในงานโดยรวมได้ร้อยละ 27.6 
(Adjusted R Square เท่ากับ .276) นั่นคือ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวม เชาวน์อารมณ์โดยรวม และ 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวม x เชาวน์อารมณ์โดยรวม เข้าไปในสมการอธิบายได้เพ่ิมเติมร้อยละ 4.6  
ค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและเชาวน์อารมณ์โดยรวม ค่า t เท่ากับ 3.519 และ  
ค่า p-value เท่ากับ .001 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 หมายความว่า เชาวน์อารมณ์โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและความผูกพันในงานโดยรวม 

 
การอภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ท่ีว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบแยกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันในงานโดยรวม บุคลิกภาพแบบแสดงตัว และแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงานโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = .283, p < 0.01 และ r = .266, p < 0.01 ตามลําดับ) เนื่องจากแบบแสดงตัวจะกล้าแสดงออก กระหายความสําเร็จใน
งาน และองค์การมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และแบบจิตสํานึก บุคลากรจะเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย ยึดม่ันในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae, 1992) ท่ีกล่าวว่า 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวเป็นผู้เข้าหาผู้อ่ืนได้ดี ทํากิจกรรมด้วยความร่าเริงแจ่มใสและแบบจิตสํานึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นระเบียบ 
ละเอียดรอบคอบ ซ่ึงท้ังสองบุคลิกนี้เป็นลักษณะท่ีเหมาะสมกับงานบริการทางการแพทย์  

การทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ท่ีว่า การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .466, p < 0.01) แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้าง
พลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาทําให้บุคคลรับรู้ว่างานท่ีทํานั้นมีคุณค่า มีความสําคัญส่งผลให้มีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากข้ึน 
สอดคล้องกับแนวคิดของสไปร์ทเซอร์และคณะ (Spreitzer, et al., 1997) กล่าวว่า บุคคลรับรู้คุณค่าของงาน และมีความสําคัญ จึงใช้
ความสามารถและทักษะท่ีมีท้ังหมดทุ่มเท มีความพยายาม และมุ่งม่ัน นอกจากนี้การท่ีรับรู้ว่าตนมีอิทธิพลต่องาน หรือสามารถควบคุม
สถานการณ์ต่างๆ ได้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานยอมรับ จะทําให้มีพฤติกรรมการทํางานท่ีไม่ย่อท้อต่อปัญหา และคงอยู่ในงานต่อไป 

 การทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ท่ีว่า เชาวน์อารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันใน
งานโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .405, p < 0.01) ผู้ท่ีมีเชาวน์อารมณ์สูง จะมีความสามารถในการกํากับควบคุมดูแลอารมณ์
ของตนเอง ทําให้เม่ือได้รับความกดดันจากงาน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดความเครียด ก็จะสามารถควบคุมอารมณ์และปรับอารมณ์ให้
กลับสู่ภาวะอารมณ์ทางบวก และใช้อารมณ์ของตนในการชักจูงตนเองให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ไม่ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรค (Schutte et al., 2009, pp.27-28)  

การทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ท่ีว่า การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับเชาวน์อารมณ์โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .625, p < 0.01) องค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
งาน คือ ความสามารถบริหารจัดการความเครียด ความกดดัน และความต้องการภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับแนวคิดคูเปอร์ (Cooper, 1997) กล่าวว่า เชาวน์อารมณ์ของผู้นํามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิภาพใน 
การทํางาน โดยพบว่า ผู้นําท่ีมีเชาวน์อารมณ์สูงจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงตามไปด้วย  
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การทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ท่ีว่า เชาวน์อารมณ์โดยรวมเป็นตัวแปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่าง 
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมกับความผูกพันในงานโดยรวม (t = 3.519, p < 0.01) แสดงว่าเชาวน์อารมณ์
โดยรวมซ่ึงมีบทบาทในฐานะตัวแปรกํากับเข้ามาสอดแทรกระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมกับความผูกพัน
ในงานโดยรวม ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมกับความผูกพันในงานโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบริบทการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องบริการ ช่วยเหลือ ตอบสนองความต้องการของคนไข้ ญาติคนไข้ 
ทําให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า เชาวน์อารมณ์จึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีช่วยให้บุคลากรทํางานออกมาได้ดี คนไข้หรือญาติคนไข้ 
เกิดความพึงพอใจ 

 
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพห้าประกอบ พบว่า บุคลิกภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน คือ บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวและแบบมีจิตสํานึก ซ่ึงบุคลิกภาพเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้บุคลากรประสบความสําเร็จในการทํางาน ฝ่ายบุคคลควรพัฒนา
บุคลิกภาพท้ัง 2 ด้าน (แบบแสดงตัวและแบบจิตสํานึก) ให้สูงย่ิงข้ึน โดยพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผลจากการวิจัยนี้ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมต่องาน
การให้บริการได้ 

2. การศึกษาพบว่าการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาท้ัง 4 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน และ
อยู่ในระดับสูงท้ังหมด องค์การจึงควรดํารงและพัฒนานโยบายในการทํางานท่ีจะส่งเสริมการรับรู้การเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน 
ความผูกพันในงาน เช่น จัดให้มีการหมุนเวียนงาน (Job rotation) เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้แบบงานอ่ืนๆ มีการปรับลักษณะ
งานของพนักงานในแต่ละตําแหน่งเป็นระยะเวลาให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน จะย่ิงช่วยให้พนักงานใช้ความสามารถท่ีมี
อยู่ในตนเองเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมีร่วมกัน 

 3. ในปัจจุบัน การวัดระดับของเชาวน์อารมณ์เพ่ือใช้ในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานยังถูกนํามาใช้ในองค์การน้อยมาก แต่จาก 
การวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นชัดว่าเชาวน์อารมณ์ทุกด้านเป็นสิ่งสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถทํานายถึง 
ความผูกพันในงานได้ดี ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคลากร แต่ละองค์การจึงควรมีการสอบวัดเชาวน์อารมณ์ของผู้สมัครเบื้องต้นก่อนรับ 
เข้าทํางาน และคัดเลือกผู้ท่ีมีเชาวน์อารมณ์โดยรวมและทุกด้านสูงเข้าทํางาน เพ่ือให้ได้ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. จากผลการวิเคราะห์ความผูกพันในงาน พบว่า ความผูกพันในงานของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในระดับสูง จึงควร
ส่งเสริมให้มีความผูกพันในงานเพ่ิมข้ึนอีก โดยจัดให้มีการวางแผนอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความต้องการความก้าวหน้าในงาน พัฒนาความเชื่อใน
การทํางานอย่างมีจริยธรรม มอบหมายงานท่ีมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการทํางาน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) จากการทํางาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํางานและการตัดสินใจมากย่ิงข้ึน ช่วยให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน 
การทํางาน เต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีในการทํางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและรับมือแก้ไขปัญหาได้ดีข้ึน  

5. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา เชาวน์อารมณ์กับ
ความผูกพันในงานเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนๆอีก เช่น วัฒนธรรมองค์การ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความเบื่อหน่ายใน 
การทํางาน เป็นต้น จงึน่าจะนําตัวแปรเหล่านี้มาศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีอิทธิพลต่อความผูกพันในงานหรือไม่อย่างไร 

6. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเท่านั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรขยาย
การศึกษาไปยังโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอ่ืนๆ และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันในงานระหว่างโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน 

7. งานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคลากรคงอยู่ในงาน เพราะการรักษาบุคลากรไว้เป็นสิ่งสําคัญย่ิง คือการสร้าง
สภาวะแวดล้อม บรรยากาศในการทํางานให้น่าอยู่ สิ่งนึงท่ีสัมพันธ์กับสังคมสงเคราะห์นั้นคือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ ทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยการพัฒนาบุคลากรภายในองค์การ และนโยบายการบริการทาง
การแพทย์ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก” เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ภาคตะวันออก เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนภาคตะวันออก และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง 169
 ความถ่ีและค่าร้อยละ การหาค่ามัชฌิมเลขคณิต การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติt-test และค่า  
F-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพี 05.0ยร์สัน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  อายุอยู่ระหว่างี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ม 01.0 และ 05.015 ปี-19 ปี อาศัยอยู่กับบิดา-
มารดา มีความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการคบเพ่ือนในวัย
เดียวกัน มีประวัติการถูกดําเนินคดีเป็นคร้ังแรก มีระยะเวลาการฝึกอบรมอยู่ระหว่าง 1 ปี-3 ปี มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มี 60.3

 40.3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับี และน้อยท่ีสุดในด้านภาวะทางอารมณ์ ม 85.3 ความคิดเห็นสูงสุดในด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีความคิดเห็น 67.3 และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
สูงสุดในด้านความสัมพันธ์กับพ่อแม่และสมาชิกในบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีค่าเฉลี่ย และน้อยท่ีสุดในด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน 98.3
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง 52.3 เท่ากับแตกต่างกัน ซ่ึงเพศหญิงมีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงกว่าเพศชาย ในการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองเป็นเชิงบวก นั่นคือ เด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสูงก็จะมีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนด้วย ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนจากปัจจัยภายใน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง และส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชายให้เท่าเทียมกัน 
คําสําคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง, ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง, เด็กและเยาวชน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this description research were to investigate self- esteem of child and youth in eastern 
juvenile vocational training centre.  to investigate internal and external factors related self- esteem of child and 
youth in eastern juvenile vocational training centre.  and to investigate relationships and difference between 
variables and self- esteem of child and youth in eastern juvenile vocational training centre.  The sample group 
consisted of 169 juveniles.  The data was analyzed using by frequency arithmetic mean, standard deviation, 
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independent sample t- test and F- test.  The statistical significance at 0. 05 level was determined and Pearson 
product moment correlation coefficient. The statistical significance at 0.05 and 0.01. The findings were as follows. 
Most the sample group was male who was age between 15-19 years old living with parents, intelligence quotient 
( IQ)  was average, studied in junior high School, the relationship with same age, first prosecuted, training period 
between 1- 3 years, had self- esteem was in moderate level.  In the overview juvenile had opinion about internal 
factor related to self- esteem was in high level ( X = 3. 60) , opinion about physical description was in high level  
( X =3.85), and emotional condition was at least ( X =3.40). Juvenile has opinion about external factors related self-
esteem in overview was in high level ( X = 3. 67) , opinion about parent and member of family relationship was in 
highest level ( X =3.98) and opinion about social and friends was at least ( X =3.52). The hypothesis testing show 
that difference gender has self-esteem in differences level, Female had higher level than male about self-esteem. 
The study of relationship show that internal and external factors related to positive self- esteem level that child 
and youth had opinion about internal and external factor was high.  Their self- esteem was high.  Suggestion that 
should promoted internal factor youth development, promoted family relationship activity, promoted youth 
participated in their life goal and promoted self-esteem between male and female were equal.  
Keywords: Self-esteem, Self-esteem factor, Child and Youth 

 
บทนํา 

เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณค่าอย่างย่ิง เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในภายภาคหน้า เด็กและเยาวชนจึงควรได้รับการปกป้องดูแลต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา เม่ือภายหลังคลอดก็ควรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเต็มท่ีและสมํ่าเสมอจากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (คนึงนิจ วิหคมาตย์, 2552, น. 1) แต่อย่างไรก็ตามสภาพของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้
วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคนในสังคม ทําให้เกิดการแข่งขันท้ังทางด้านการศึกษา การทํางาน  
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของ สภาพสังคมอย่างรวดเร็วนี้ทําให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปในลักษณะท่ีขาด 
ความสมดุลในการพัฒนา ส่งผลให้สถาบันหลักทางสังคมเกิดความอ่อนแอสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยด้านจิตใจและจริยธรรม
ก่อให้เกิดอาชญากรรมลักษณะใหม่ๆ ท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น (พรพรรณ มากบุญ, 2555, น. 1) โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่
ในช่วงวัยรุ่น ซ่ึงมักมุ่งเน้นในเรื่องความรุนแรงและค่านิยมท่ีเน้นวัตถุมากกว่าคุณธรรมและจริยธรรม ทําให้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีวัยรุ่น
แสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการยกพวกตีกัน การมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด การลักขโมย จี้ปล้น 
ข่มขืน อนาจาร การทําแท้งและการก่อความไม่สงบต่อสังคมส่วนรวม (กรมสุขภาพจิต, 2547, น. 7) 
 เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดและถูกจับกุม เม่ือศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงทําหน้าท่ีในการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลว่ากระทํา
ความผิดและควรถูกควบคุมตัวไว้ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปตามท่ีศาลกําหนด  
 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมองว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีควรได้รับการบําบัด 
แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพ่ือให้พวกเขาสามารถกลับมา เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศอีกคร้ัง กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงมีนโยบายท่ีเน้นการใช้กระบวนการบําบัด แก้ไข และฟื้นฟู ในการดูและเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดและเข้าสู่
กระบวนฝึกอบรมมากข้ึน เห็นได้จากการที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการดูแลเยาวชน ได้แก่  
การดําเนินโครงการการพัฒนาระบบการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ให้มีการร้อยเรียงกระบวนการต้ังแต่



 202 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

การจัดทําแผนการบําบัดตามสภาพปัญหาและความจําเป็นของเด็กท่ีชัดเจนและทําได้จริง โดยจะเริ่มดําเนินการต้ังแต่เด็กและเยาวชนเข้าสู่
ศูนย์ฝึกและอบรมจนกระท่ังได้รับการปล่อยตัวกลับ คืนสู่ชุมชน และจัดให้มีระบบให้การติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง เน้น 
การประคับประคองให้เด็กและเยาวชนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติภายหลังการปล่อยตัว ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา 
พฤติกรรม และการกระทําผิดซํ้า (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2558, น. 12) ซ่ึงได้ทําการพัฒนาและนําร่อง
ท่ีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 และขยายการดําเนินงานไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนท่ีดูแลเด็กและเยาวชนของภาคตะวันออก โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน Individual Routing Counselor (IRC) 
จัดทําแผน ให้คําปรึกษาแนะนํา ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนเฉพาะรายต้ังแต่เร่ิมเข้ามาในศูนย์ฝึกและอบรม ตลอดจนการประสาน
เครือข่าย สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพ่ือเป็นหน่วยรองรับและติดตามการใช้ชีวิตและการทํางาน 
การศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถ มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและสุขภาวะที่ดีภายหลัง
ปล่อย  
 อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ท่ีมีแนวโน้มจะ
กลับมากระทําผิดซํ้าได้อีก เนื่องจากเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวส่วนใหญ่ยังคงกลับไปเผชิญกับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นเหตุนําให้ 
เกิดการกระทําผิดซํ้าได้ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในตัวเด็กและเยาวชนเอง หรือปัจจัยภายนอกตัวเด็กและเยาวชน ได้แก่ ครอบครัว 
หรือสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากเด็กและเยาวชนยังขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง ขาดการยอมรับตนเอง ขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก็ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเนื่องจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดนั้นยังมีไม่มากนัก อีกท้ังการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษาในพื้นท่ี
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกมาก่อน ผู้ศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนใน 
เขตภาคตะวันออก จึงมีความสนใจท่ีจะทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนแบบเฉพาะราย เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ปรับพฤติกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขและป้องกันการกระทําผิดซํ้าของ
เด็กและเยาวชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนภาคตะวันออก 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง  
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของตนเอง ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 

(Coopersmith, 1984, p. 5, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 15) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของอัตมโนทัศน์เป็น
ปริมาณคุณค่าท่ีเราให้กันตนเอง ซ่ึงได้จากการเรียนรู้จากผู้อ่ืนและกลายเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลอ่ืนยอมรับในตัวเราได้อย่างไร หรือ
ความคิดเห็นของเรามองเห็นจากการท่ีผู้อ่ืนเห็นคุณค่าในตัวเรา (Lindgen, Clay & Harver, 1981, p. 238, อ้างถึงใน พจนารถ สารพัด, 
2546, น. 18) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้แห่งตน (Self-Concept) อันเป็นเร่ืองของความคิด
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับลักษณะของตนเอง ว่าภาพของตนท่ีเห็นเป็นอย่างไร มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีคนรับรู้ มองเห็นตนเอง 
หลายแง่มุม และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิหลังทางสังคมของบุคคลนั้นด้วย การเห็นคุณค่าในตนเองยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชื่อม่ัน 
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ยอมรับ ของบุคคลท่ีมีต่อความสามารถในการทําสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือเพียรพยายามให้ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน อันเป็น 
การสะท้อนให้ผู้อ่ืนนั้นได้เห็นคุณค่าในตัวตนของเรา 

แนวคิดปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง  
ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง กระบวนการประเมินหรือตัดสินความมีคุณค่าในตนเองของบุคคลโดยต้องอาศัย 

การพัฒนาและขัดเกลาตั้งแต่วัยเด็กด้วยการอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมอันดีด้วย ซ่ึงในแต่ละบุคคลนั้นประสบกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะ และปริมาณท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัจจัยท้ังภายในและภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน หมายถึง การท่ี
บุคคลสามารถเห็นคุณค่าในตนเองได้จากความปรารถนาภายในตนเอง ได้แก่ 1. ลักษณะทางกายภาพ 2. ความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพ
และผลงาน 3. ภาวะทางอารมณ์ 4. ผู้ท่ีมีปัญหาและผู้ป่วยทางจิต 5. ค่านิยมส่วนบุคคล 6. ความทะเยอทะยาน 

และปัจจัยภายนอก หมายถึง การท่ีสิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคล ได้แก่ 1. ความสัมพันธ์กับ
พ่อแม่และสมาชิกในบ้าน 2. โรงเรียนและสังคม 3. สถานภาพทางสังคม 4. สังคมและกลุ่มเพ่ือน (อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15;  
ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) 

เด็กและเยาวชน  
เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 10-24 ปี ท่ีกระทําความผิด และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง ซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการจําแนกและฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า  
1 เดือนข้ึนไป 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก  
ท่ีผ่านกระบวนการจําแนกและฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 1 เดือนข้ึนไป ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยใช้
ตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan สามารถกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 169 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จากเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการจําแนกและฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 1 เดือนข้ึนไป ท้ังเด็กและเยาวชนท่ีอยู่
ในระยะฝึกอบรมและระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยพิจารณาการดําเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับ 
กลุ่มตัวอย่างให้มีการกระจายครบทุกหอนอนและไม่ซํ้ากับเด็กและเยาวชนท่ีทําแบบทดสอบก่อน (Pre-test) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงรูปแบบคําถามประกอบไปด้วยคําถามปลายเปิดและคําถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนท่ี 3 ปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ส่วนท่ี 4 การเห็นคุณค่าในตนเองตามแบบทดสอบ Rubin’s Self Esteem Scale ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ผู้ศึกษานําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบดูความถูกต้องความครอบคลุมถึงเนื้อหา 
(Contents Validity) หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) จํานวน 30 ชุด ท่ีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 1 และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และทําการเก็บและรวบรวมข้อมูลแล้วนําข้อมูลมาคํานวณหาความเท่ียง 
ความตรง (Value Validity) และความเชื่อม่ันทางสถิติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงปรากฏผล
ข้อมูลแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.933 ผู้ศึกษาจึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้น
นํามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) การหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ การหาค่าทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้ t-test และ ค่า F-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และการหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 
0.01 
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ผลการศึกษา 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15 ปี-19 ปี  

มีสถานภาพครอบครัวอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา มีความสามารถทางสติปัญญา (IQ) อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการคบเพ่ือนเป็นการคบเพ่ือนวัยเดียวกัน มีประวัติการถูกดําเนินคดีเป็นการถูกดําเนินคดีเป็นคร้ังแรก  
มีระยะเวลาการฝึกอบรมอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี และมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  

ในการศึกษาความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า ผู้ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีระดับ
การเห็นคุณค่าในตนเองท่ีต่างกัน และนอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่า 
เพศชาย (ตามตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  
การเปรียบเทียบระดับการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนของเพศชายและเพศหญิง 

เพศ n X S.D. t Sig. 
ชาย 148 2.32 .470 -2.234 .027 
หญิง 21 2.57 .507   

*p < 0.05 
  

ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน ผู้ศึกษาได้แบ่งปัจจัยภายในออกเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพและผลงาน ด้านภาวะทางอารมณ์ ด้านปัญหาด้านสุขภาพจิต ด้านค่านิยม
ส่วนบุคคล และด้านความทะเยอทะยาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เม่ือทําการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้ว พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.385 ซ่ึงมีทิศทาง
ความสัมพันธ์เป็นเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายในกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
เด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนไป
ด้วย (ตามตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  
ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยภายในกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน 

ปัจจัยภายใน ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ปัจจัยภายในด้านลักษณะทางกายภาพ,  
ด้านความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพและผลงาน,ด้าน
ภาวะทางอารมณ์,ด้านปัญหาด้านสุขภาพจิต,ด้าน
ค่านิยมส่วนบุคคล,ด้านความทะเยอทะยาน 

Pearson Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig. (2-tailed) 

.385** 
ตํ่า 

.000 

** ความสัมพันธ์มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (2-tailed). 
  

ปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน ผู้ศึกษาได้แบ่งปัจจัยภายในออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับพ่อแม่และสมาชิกในบ้าน ด้านโรงเรียนและสังคม ด้านสถานภาพทางสังคม และด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เม่ือทํา
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้ว พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.353 ซ่ึงมีทิศทางความสัมพันธ์เป็นเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ภายในกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัย
ภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนไปด้วย (ตามตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  
ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยภายนอกกับระดับการเห็นคุณคา่ในตนเอง 

ปัจจัยภายใน ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ปัจจัยภายนอกด้านความสัมพันธ์กับพ่อแม่และ
สมาชิกในบ้าน,ด้านโรงเรียนและสังคม, 
ด้านสถานภาพทางสังคม,ด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน 

Pearson Correlation 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig. (2-tailed) 

.353** 
ตํ่า 

.000 
**. ความสัมพันธ์มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (2-tailed). 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ผลการศึกษาปรากฏว่า เด็กและ
เยาวชน ร้อยละ 64.5 มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ของ พรพรรณ มากบุญ (2555)  
ท่ีพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากเด็กและ
เยาวชนกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการจําแนกและฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 1 เดือนข้ึนไป เด็กและเยาวชนจึงได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมบําบัดพ้ืนฐานจากนักวิชาชีพของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ส่งผลให้แนวโน้มของเด็กและเยาวชนมี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองค่อนข้างมีระดับสูง 

ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาตามลําดับของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากลําดับมากไปหาลําดับน้อย ได้แก่  

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะในประเด็น ความพึงพอใจต่อรูปร่าง หน้าตา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยรุ่น
ตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างจึงให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับรูปร่าง 
หน้าตา ของตนเอง เพราะต้องการได้รับการชื่อชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของคูเปอร์สมิธ 
(Coopersmith, 1981, pp. 118-148, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ  
ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) ท่ีพบว่า ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลท่ีมีลักษณะ
ทางกายภาพท่ีดี จะมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลท่ีมีลักษณะทางกายภาพที่ด้อย อย่างไรก็ตามลักษณะทาง
กายภาพใดๆ จะส่งผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองหรือไม่เพียงใดนั้น ยังข้ึนอยู่กับค่านิยมของสังคมนั้นๆ เป็นตัวกําหนดอีกด้วย  

2. ด้านปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในประเด็น ความรู้สึกหวาดระแวงผู้อ่ืนอยู่เสมอ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วง
วัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ มีความขัดแย้งภายในจิตใจท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิต 
จึงส่งผลต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, pp. 118-148, อ้างถึงใน 
อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) ท่ีพบว่า  
ผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นกลุ่มท่ีเม่ือวัดการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วจะอยู่ในกลุ่มผู้เห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต
จะไม่สามารถคิดและตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ เขาไม่สามารถท่ีบอกถึงความคาดหวังในอนาคตของตนเองได้  

3. ด้านความทะเยอทะยาน โดยเฉพาะในประเด็น การมีความหวังในการดําเนินชีวิต เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความหวังใน 
การดําเนินชีวิตและสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้จึงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของแฟรง
เกนและพอพิช (Franken & Prpich, 1996, อ้างถึงใน นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์, 2546, น. 27) ท่ีพบว่า บุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าจะ
มีลักษณะ มองส่ิงต่างๆ ในแง่ร้าย สิ้นหวังในชีวิต และไม่มีความพยายามทํางานท่ียาก และการศึกษาของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 
1981, pp. 118-148, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 
2551, น. 17-20) ท่ีพบว่า ความทะเยอทะยาน การตัดสินคุณค่าของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและ
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ความสามารถของตนกับระดับเกณฑ์การสําเร็จท่ีต้ังไว้ ถ้าบุคคลมีผลงานและความสามารถตรงตามเกณฑ์หรือดีกว่าท่ีกําหนดไว้ บุคคลจะ
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง  

4. ด้านค่านิยมส่วนบุคคล โดยเฉพาะในประเด็น ความพอใจต่อความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่ช่วงวัยรุ่นจึงต้องการเป็นตัวของตัวเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีมองว่าตนเองมีความสามารถและยอมรับนับถือในความสามารถของตนเองจึงมี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, pp. 118-148 อ้างถึงใน อารยา  
ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) ท่ีพบว่า ค่านิยม 
ส่วนบุคคลในการประเมินคุณค่าของตนเอง บุคคลมักจะเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีตนให้คุณค่า หรืออุดมคติท่ีตนเองให้ความสําคัญ เช่น บางคน
ให้ความสําคัญกับความสําเร็จด้านการศึกษา ดังนั้นถ้าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในด้านนี้ จะเกิดความรู้สึกอับอายมองเห็นคุณค่าใน
ตนเองตํ่าลง และพบว่า บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรฐานค่านิยมของสังคมเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตน นอกจากนี้การท่ีบุคคลได้ 
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของเขาจะมีผลทําให้เขามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึนด้วย 

5. ด้านความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพและผลงาน โดยเฉพาะในประเด็น ความพึงพอใจต่อความสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ให้
สําเร็จได้ด้วยตนเอง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยรุ่นจึงต้องความเป็นอิสระ อยากทําอะไรด้วยตัวของตัวเอง และเม่ือสามารถใช้
ความสามารถของตนเองทํากิจกรรมต่างๆ ได้สําเร็จ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนไปด้วย 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, pp. 118-148, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา  
รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) ท่ีพบว่า ความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพ และผลงาน  
มีความสัมพันธ์กับการประสบความสําเร็จของบุคคลทั้งในโรงเรียน และสังคม ลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมให้
บุคคล เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียน การประสบความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวในเร่ืองของการเรียนมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  

6. ด้านภาวะทางอารมณ์ โดยเฉพาะในประเด็น ความพึงพอใจต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์โกรธของตนเอง เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล หงุดหงิด แปรปรวน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ์และสามารถควบคมุ
อารมณ์ของตนเองได้ จึงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีสูง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, pp. 118-
148, อ้างถึงใน อารยา ด่านพานิช, 2542, น. 13-15; ศศิมา รักษ์อารยะธรรม, 2547, น. 14-21 และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 17-20) 
ท่ีพบว่า ภาวะทางอารมณ์จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกพอใจ วิตกกังวล มีความสุข ฯลฯ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ท้ังท่ีแสดงออก 
และไม่แสดงออก โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลมาจากการประเมินถึงสิ่งท่ีตนเองประสบและเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน แล้วมี
ผลต่อการประเมินตนเอง บุคคลท่ีประเมินตนเองในทางท่ีดีจะแสดงความรู้สึกพึงพอใจเป็นสุข ในขณะที่ประเมินตนเองในทางท่ีไม่ดี  
จะไม่พอใจในภาวะชีวิตปัจจุบันของตนเองและหมดหวังในเร่ืองของอนาคตอีกด้วย 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ตามลําดับของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากลําดับมากไปหาลําดับน้อย ได้แก่  

1. ด้านความสัมพันธ์กับพ่อแม่และสมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะในประเด็น เม่ือไม่สบาย พ่อแม่/ผู้ปกครองจะแสดงความห่วงใย 
และสอบถามอาการป่วย กล่าวคือ พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง โดย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพ่อแม่ ผู้ปกครองมาเย่ียมอย่างสมํ่าเสมอจะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีญาติมาเย่ียม 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีพ่อแม่ ผู้ปกครองมาเย่ียมอย่างสมํ่าเสมอจะได้รับกําลังใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และไม่รู้สึกว่าตนเองอยู่อย่าง 
โดดเด่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Stenhouse (1994, pp. 66-72, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 19) ท่ีพบว่า 
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่และทางบ้าน พฤติกรรมของพ่อแม่มีผลโดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก เด็กท่ีได้รับความอบอุ่น ได้รับ
การดูแลสนับสนุน ได้รับการให้กําลังใจเหล่านี้จะทําให้เด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้มากข้ึน  

2. ด้านโรงเรียนและสังคม โดยเฉพาะในประเด็น ความรู้สึกอยากไปโรงเรียน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยรุ่น 
ตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วงของการศึกษา ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะอยู่ภายในสถานท่ีควบคุมแต่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนก็ได้มี 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีต้ังใจศึกษาเล่าเรียนจะมีระดับการเห็นคุณค่าใน
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ตนเองในระดับสูง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนและได้รับการปลูกฝังในสิ่งท่ีดีและประสบ
ความสําเร็จทางด้านการศึกษา จึงส่งผลให้ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองในมีระดับท่ีสูงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Stenhouse 
(1994 pp. 66-72, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 19) ท่ีพบว่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีส่งเสริมพัฒนาการ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ให้แก่เด็กต่อจากทางบ้าน ซ่ึงโรงเรียนเป็นสถานท่ีปลูกฝังว่าสิ่งท่ีเขาควรจะเป็นอย่างไรเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ครูจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความสําคัญต่อการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก ครูเปน็ผู้ท่ีมีความสามารถทําให้เด็กรู้สึกได้ว่าตนเองมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองหรือเป็น
คนสําคัญได้ เนื่องจากครูเป็นผู้ประเมินการกระทําของเด็กในด้านต่างๆ ท่ีโรงเรียน ซ่ึงมีผลต่อทัศนคติของเด็กต่อการมองตนเอง  
จากการประเมินของครู และพบว่าความคาดหวังของครูท่ีมีต่อเด็กจะทําให้เด็กพัฒนาความสามารถของตนเองแล้วสามารถประสบ
ความสําเร็จได้ตามท่ีครูคาดหวัง  

3. ด้านสถานภาพทางสังคม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ความพึงพอใจต่อฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
เข้ามาอยู่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ท้ังในด้านของปัจจัย 4 และด้านการศึกษา
เล่าเรียน จึงส่งผลให้ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองในมีระดับท่ีสูงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Pope, McHale and Craighead 
(1988, p. 3, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 19-20) ท่ีพบว่า สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
คนเราน้ัน เปรียบเสมือนการเป็นนักเรียน เด็กทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้เกรด A คนท่ีได้เกรด A ก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าดี ซ่ึงข้ึนอยู่กับว่าเด็กแต่ละ
คนนั้นมีดีแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเขารู้สึกว่าตนเองนั้นในฐานะเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป ดังนั้นสถานภาพทางสังคมก็เป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้
คนมีความเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีบ่งชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จในชีวิตของบุคคล ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทําให้คนเห็นคุณคา่ในตนเอง  

4. ด้านสังคมและกลุม่เพ่ือน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ความพึงพอใจต่อการท่ีสามารถพูดให้เพ่ือนมีความเข้าใจกันได้ เม่ือขัดแย้ง
กัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช่วงวัยรุ่นจึงต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน หากกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนเองสามารถเป็นท่ีพ่ึงของ
กลุ่มเพ่ือนได้ ก็จะส่งผลให้มีระดับการเห็นคุณค่าตนเองเพิ่มข้ึนไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Pope, McHale and Craighead 
(1988,  p. 3, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์ , 2551, น. 20) สังคมและกลุ่มเพ่ือนเป็นความรู้สึกของตัวเด็กเองท่ีมีต่อเพ่ือน  
เขาอยากจะรู้ว่าคนอื่นๆ ชื่นชอบเขาหรือเปล่า ความคิดของเขาจะได้รับการยอมรับหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบตนเองกับเพ่ือนในกลุ่ม  
การกระทําต่างๆ ของเขาจะมีการประสานความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน ตัวเด็กอยากจะเป็นท่ียอมรับในสังคม 

ด้านความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน พบว่า คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลด้านเพศของเด็กและเยาวชนท่ีแตกต่างกัน มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีระดับ 
การเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าเพศชาย เนื่องจากค่านิยมทางสังคมในปัจจุบันเน้นการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาบทบาทสตรี จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณคา่ในตนเองมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Stenhouse (1994, pp. 80-88, อ้างถึงใน ชานนท์ โกมลมาลย์, 2551, น. 19) ท่ีพบว่า สังคมและวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่มักจะบอกว่า
ผู้หญิงกับผู้ชายมีลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน โดยบทบาททางเพศจะเป็นตัวกําหนดว่าบทบาททางเพศของผู้ชายกับผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น 
การสัมผัส การทําหน้าท่ี และทัศนคติว่าควรจะเป็นอย่างไร อีกท้ังความแตกต่างเหล่านี้เกิดข้ึนเนื่องจากค่านิยมทางสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรม มากกว่าลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีระดับ 
การเห็นคุณค่าในตนเองท่ีแตกต่างกัน 

ผลการศึกษาปัจจัยภายใน พบว่า ปัจจัยภายในกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนมีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 45, อ้างถึงใน อภิรดี ประสาทภรณ์, 2545, น. 22) ท่ีพบว่า บุคคลมีความปรารถนาท่ีต้องการ
ให้ตนเองมีความเข้มแข็ง มีความสําเร็จ มีความสามารถเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญ มีความม่ันใจท่ีจะเผชิญหนากับสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน และมีความเป็นอิสระ และการศึกษาเร่ืองการมองตนเองในภาวะคืนสู่ครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซํ้า ในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของ คนึงนิจ วิหคมาตย์ (2552) ท่ีพบว่า สภาพแวดล้อมภายในตัวตน ได้แก่ การรู้สึก การรับรู้ การให้
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลต่อการมองตนเองและการดําเนินพฤติกรรมท้ังในทางท่ีดีและไม่ดี  

 



 208 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยภายนอก กับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กัน 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยู่ช่วงวัยท่ีต้องการท่ีจะมีตัวตนในสังคม โดยเม่ือเด็กและเยาวชนได้รับการยอมรับจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และ
สังคม ก็จะส่งผลให้มีระดับการเห็นคุณค่าตนเองเพิ่มข้ึนไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 45, อ้างถึงใน 
อภิรดี ประสาทภรณ์, 2545, น. 22) ท่ีพบว่า บุคคลมีความปรารถนาท่ีต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นว่า ตนเองเป็นผู้มีชื่อเสียง มีเกียรติ มีตําแหน่ง
ฐานะ มีบารมี มีลักษณะเด่นเป็นท่ียอมรับ ได้รับความสนใจ มีความสําคัญ มีศักด์ิศรี และเป็นท่ีชื่นชมของผู้อ่ืน การศึกษาเร่ืองการมอง
ตนเองในภาวะคืนสู่ครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซํ้าในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของ คนึงนิจ วิหคมาตย์ 
(2552) ท่ีพบว่า การมองตนเองของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดซํ้าในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน มีความเชื่อโยงกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงมีผลต่อการมองตนเองและการดําเนินพฤติกรรม 
ท้ังในทางท่ีดีและไม่ดี และการศึกษาเร่ืองอัตมโนทัศย์ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ของ ดวงกมล สังสกุลณีย์ (2552) ท่ีพบว่า  
อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยในหลายๆ ด้าน ท้ังปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในสถานท่ีท่ีใช้ในการดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากปัจจัยภายในของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเร่ืองของความสามารถท่ัวไป สมรรถภาพและผลงาน ตลอดจนเรื่องทางกายภาพและบุคลิกภาพ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าในตนเองมากข้ึน  

2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนกับสมาชิกใน
ครอบครัวให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การเข้าค่ายครอบครัว เป็นต้น  

3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองใน 
การจัดทําแผนฝึกอบรม และการหาบุคคลต้นแบบเข้ามาพูดคุยเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการไปถึงเป้าหมายของเด็กและเยาวชน 

4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างระดับการเห็นคุณค่าในตนเองแก่เด็กและเยาวชนเพศชายให้มี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองเทียบเท่ากับเด็กและเยาวชนเพศหญิง 
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การศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และคุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคม
สงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ผู้ปฎิบัติงาน ตําแหน่งนัก
สังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จํานวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test และ F-test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-31 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 31.7 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ตําแหน่งงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา) 
ลักษณะการจ้างส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ มีอายุราชการมากท่ีสุด 16 ปี อายุราชการเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 ปี รายได้สูงสุดของ 
กลุ่มตัวอย่าง 25,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 20,600 บาทต่อเดือน และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีใบอนุญาต ผลการศึกษา
ภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในประเด็นการยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและเรียนรู้
วิธีการทํางาน ผลการศึกษาภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ 8 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านประชาธิปไตยใน
องค์การ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคง ในงาน ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านความภูมิใจในองค์กรเป็นหน่วยงานคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปด้านการมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และด้านนโยบาย 
การบริหารงานท่ีแตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการจ้าง รายได้ การมี
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรเพ่ิมค่าตอบแทนให้เหมาะสมและเพียงพอในการดํารงชีพ รวมท้ังสวัสดิการอ่ืนๆ ควรลด
เวลาการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานในเวลากลางคืนและจํากัดชั่วโมงทํางานเหมือนกับงานบริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ทดแทนงานส่วนนี้ด้วย
ระบบอัตโนมัติ โดยบุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายองค์กร และตามศักยภาพขีดความสามารถของ แต่ละบุคคล 
อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมบุคลากรทุกคนในบ้านพักเด็กและครอบครัว 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, นักสังคมสงเคราะห์, บ้านพักเด็กและครอบครัว 
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ABSTRACT 
This “Quality of working life of social worker in shelter for children and families” study aimed at examining 

the quality of life in the workplace, and exploring a correlation between demographic factor and difference in 
quality of life in the workplace of social worker in shelter for children.  Questionnaires were used as a tool to 
collect data from a sample of 111 social worker in shelter for children and families 77 provinces.  

The result of the study showed that social worker in shelter for children and families were female 73.0% .  
Age between 21- 30 years old 48. 6%  and 31- 40 years old 45. 9% .  Most of them single 74. 8%  and graduate at 
bachelor degree 87.4%. They have been working position in social worker 88.3% and psychology 11.7%. Job status 
97. 3% are government employees and 2. 7%are contractor.  They worked with children and family between 0-3 
years 27.0% and 4-7 years 45.0%, with an income less than 15,000 baht 3.6%, between 15,001-20,000 baht 42.3% 
and 20,001-25,000 baht 54.1%, and have been license 50.5%. The quality of work life of social worker in shelter 
for children and families cover in 8 areas and were at the level “ very good”  include organizational pride, with 
level “good” include safe and healthy environment, development of human capacities, growth and security, social 
Integration, constitutionalism in the work organization. On an adequate and fair compensating, work and total life 
space were at the level “ sufficient” .  It was founded that sex, age, education level, income and license were 
associated to the quality of work life significantly at 0.05 
 According to information above, The suggestion from study are as follows.  Remuneration should be 
increase to the suitable that enough for earning their life include welfare. Working time should be reduce especially 
night shift and eliminate working time like service job and replace this job by automation system. Staff should be 
training base on organization goal and human capacity and cover all of member in shelter for children. 

Keywords: Quality of working life, social worker, shelter for children and families  
 
บทนํา 

บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย์ มีบทบาทภารกิจ คือ ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นสถานแรกรับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นสถานพักพิงชั่วคราว ตามกฎหมาย 3 ฉบับ และการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร
เครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายบูรณาการและปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม  
การบูรณาการและปฎิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการปฎิบัติงานร่วมงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงบทบาท
ของบ้านพักเด็กและครอบครัว มีการพัฒนาการแบ่งเป็นระยะดังนี้ 

ระยะท่ี 1 เริ่มก่อต้ังบ้านพักเด็กและครอบครัว (ปี พ.ศ.2537-2540) 
ระยะแรกชื่อ “บ้านพักฉุกเฉิน”และเปลี่ยนเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้ดําเนินการจัดต้ังเป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ.2537 

(ตามปีงบประมาณ 2538) ซ่ึงดําเนินการภายใต้การบังคับบัญชาของกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการ มีนโยบายการทํางาน เพ่ือเป็นหน่วยบริการสําหรับเดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉิน สําหรับเด็ก สตรี บุคคล
ในครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยจัดบริการด้านท่ีพักอาศัยอาหาร สิ่งของเคร่ืองใช้จําเป็น 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การประสานส่งต่อหน่วยงานบริการ อ่ืนท่ีจําเป็นและช่วยเหลือส่งกลับภูมิลําเนา การสงเคราะห์ครอบครัว 
การเสริมศักยภาพครอบครัว ซ่ึงเป็นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้บริการ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจึงจัดต้ังข้ึน จํานวน 9 แห่ง ในปี 2537-2540 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ นราธิวาส ภูเก็ต สงขลา 
อุดรธานี และอุบลราชธานี  

ระยะท่ี 2 ช่วงการเปล่ียนผ่านและการพัฒนา ระหว่างปี พ.ศ.2545-2558  
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ภายหลังการปฎิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้กําหนดหน้าท่ีของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ คือ การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และได้จัดต้ังส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข้ึน เพ่ือรับผิดชอบภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในส่วนงานส่งเสริมอาชีพและรายได้ ซ่ึงภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 คือ ให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ท่ีพ่ึง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ ต่อมาปี 
พ.ศ.2547 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดําเนินการจัดต้ังบ้านพักเด็กและครอบครัว มาเป็นระยะจนครบ 77 จังหวัดท่ัวประเทศ 
เพ่ือรองรับกับสภาพปัญหาสังคมได้อย่างท่ัวถึง โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวมีบทบาทภารกิจ คือ ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ
และจัดบริการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นสถานพักพิงชั่วคราว ตาม
กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ท้ังนี้ดําเนินการงานด้าน 
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายบูรณาการ และปฎิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฎิบัติงานร่วมงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในจังหวัด มีการก่อต้ัง“ศูนย์ประชาบดี 
1300” ข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาในเชิงรับเชิงรุกแก่ประชาชน โดยรับเร่ืองราวร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคม ตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยการให้คําแนะนําจากนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา และต่อมาได้
จัดต้ัง “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ข้ึน เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทําให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดมีบทบาท
ภารกิจปฎิบัติหน้าท่ีเป็น OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นหน่วยงานท่ีสามารถตอบสนองกับปัญหาและ
จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในจุดเดียว (One Stop Service) โดยมีกลไกตามนโยบาย คือ เข้าถึงฉับไว (Time): ทันการณ์รวดเร็ว 
ให้บริการดี (Treat): บริการหลากหลายรูปแบบภาคีเครือข่ายสนบัสนุน และบริการเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน และภาคีไว้วางใจ (Trust): ภาคี
เครือข่ายร่วมบูรณาการในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีเร่งด่วนตามท่ีได้รับแจ้งในประเด็นปัญหา (Issue 
Base) คือ ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหายาเสพติด 
รวมท้ังกลุ่มเป้าหมาย (Target Base) ต่างๆ คือ ปัญหาบุคคลเร่ร่อน/ไร้ท่ีพ่ึง ปัญหาขอทาน ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาคนสูญหาย 
ปัญหาผู้สูงอายุ และปัญหาคนพิการ ซ่ึงจากสภาพปัญหาข้างต้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญ  

ระยะท่ี 3 มุ่งสู่การบริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษา ได้ปรับปรุงส่วน

ราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยตัดโอนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนจัดต้ังเป็นกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน เพ่ือวางระบบการทํางานให้การบริการเกิด ความคล่องตัว บ้านพักเด็กและครอบคัว ถูกกําหนดอยู่ในสังกัดกองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทําให้บทบาทภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัว มีความชัดเจน แต่การดําเนินงานของ
บ้านพักเด็กและครอบครัวยังคงรูปแบบเดิม และดําเนินการจัดทํามาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ต่อเนื่องจาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยคงโครงสร้างเดิมของมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดบริหาร หมวดบริการ และหมวด
คุณภาพบริการ โดยยึดกรอบมาตรฐานจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 มาตรา 6 กําหนดให้การจัด
สวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงาน รัฐท่ี
จัดสวัสดิการสังคมตามมาตร 5(2) โดยรูปแบบและวิธีการสงเคราะห์คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาส่งเสริม เพ่ือให้ 
การจัดบริการเป็นไปตามมาตรฐาน  

เนื่องจากบทบาทภารกิจบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานท่ีรับนโยบายและเป็นหน่วยปฎิบัติ หัวใจสําคัญ คือ งานท่ี
ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างรวดเร็ว เป็น “ด่านหน้า” ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว 
จึงเป็นบุคลากร หรือกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนงาน เช่น สามารถให้คําปรึกษาแนะนําประสาน และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
โดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงสรุปสถานการณ์ปัญหาจากการปฎิบัติงาน ดังนี้ 1) ลักษณะการจ้างงาน เป็นพนักงานราชการ และ
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จ้างเหมา ตามแต่ละตําแหน่ง พนักงานราชการทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนจ้างเหมาตามการตกลงราคา ระยะเวลาตาม
เงื่อนไข 2) รูปแบบเวลาปฏิบัติงาน มีการสลับหมุนเวียนบุคลากรในการปฎิบัติงาน โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 3) ภารกิจเร่งด่วน 
สถานการณ์ทางสังคม ซ่ึง ต้องปฎิบั ติงานเร่งด่วน เ พ่ือรายงานผลการดําเนินการตามลําดับข้ันบังคับบัญชาทราบทันที  
4) ความไม่ม่ันคงในการทํางาน เจ้าหน้าท่ีเม่ือมีการลาออกจากงาน หรือ สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ ส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงาน และเกิดความไม่ต่อเนื่อง 5) ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ จากการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือสอบข้อเท็จจริงหรือขณะท่ีปฎิบัติงาน ความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ และภาวะความเครียดจากการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติ
งาน 6) นักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฎิบัติงานในบ้านพักเด็กและครอบครัว บางส่วนยังไม่ได้ ข้ึนทะเบียน และรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ได้ เพ่ือควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็ก
และครอบครัวในปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยศึกษาความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว
และคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวคิดของ วัลตัน และ ฮิวส์ และ คัมมิงส์  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 

  
ขอบเขตในการการศึกษา 

 ศึกษาความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ประกอบด้วย ด้านนโยบาย 
การบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางาน และความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต 
การทํางาน ประกอบด้วย ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ด้านความภูมิใจในองค์กร กับกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ ในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จํานวน 123 คน 
  
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงสร้างข้ึนจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และดัดแปลงจากแบบสอบถามท่ีมีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางในการสร้างหัวข้อสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ข้อมูลท่ัวไป
ส่วนบุคคล, ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และความคิดเห็นของนักสังคม
สงเคราะห์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลพ้ืนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อายุเฉลี่ย 31.7 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์และนักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา) มีลักษณะการจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ส่วนใหญ่มีอายุราชการ 4-7 ปีอายุราชการสูงสุด 16 ปี อายุราชการเฉลี่ย 5.6 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-25,000 บาทต่อ
เดือน รายได้สูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง 25,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 20,600 บาทต่อเดือน และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมี
ใบอนุญาต ร้อยละ 51.2 การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของผู้ปฎิบัติงาน ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวกึ่งนึงยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ท้ังนี้ผู้ปฎิบัติงานผ่านการเขียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ (Case Review) และสอบข้อเขียน และผู้ปฎิบัติงานท่ีได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการ
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ฝึกอบรมบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) หลักสูตร 450 ชั่วโมงมากท่ีสุด ลักษณะการจ้าง
งานผลต่อความไม่ม่ันคงในงาน ค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ การจ้างเป็นพนักงานราชการและจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงาน เนื่องจาก 
พนักงานราชการ เป็นการทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาตามการตกลงราคา ระยะเวลาตามเงื่อนไขและ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และ
สมรรถนะ ในการปฏิบัติราชการ โดยมีการกําหนดให้พนักงานราชการมีการเลื่อนค่าตอบแทนเป็นร้อยละของฐานเงินเดือน  
ซ่ึงกําหนดให้ส่วนราชการเลื่อนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานราชการได้ ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี หากพนักงานราชการได้รับการเล่ือน
เงินเดือนไม่ถึงระดับดี ติดต่อกันสองรอบ การประเมินส่วนราชการสามารถพิจารณา ไม่ต่อสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที  

ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว  
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X  =4.18) สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลทิพย์ 

จันทร์แก้ว (2557, น. 151-152) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง มีคณุภาพชีวิตในระดับมาก ท้ัง 4 มิติ ด้านมิติสังคมมีค่าสูงสุด มากท่ีสุดในประเด็นการท่ีข้าราชการ
มีความสัมพันธ์ท่ีดีในทุกระดับ มีความผูกพัน กับองค์กร มีการสื่อสารภายในท่ีดีในองค์กร สร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการ รองลงมา
เป็นมิติด้านตัวบุคคล มิติการทํางาน และด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นรายด้าน พบว่า 
การยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมและเรียนรู้วิธีการทํางาน มีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.28) การทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน 
ร่วมถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมต้องการได้รับการยอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎี Hierarchy of needs ของ 
Abraham H. Maslow กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการหลายอย่าง ซ่ึงจัดลําดับความสําคัญมาก่อนหลังได้ ในลําดับข้ันท่ีสี่ คือ 
ความต้องการจะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องในสังคม ประสบความสําเร็จในชีวิต มีความเชื่อม่ันในตนเอง และการได้รับ 
การยอมรับและการยกย่องของผู้อ่ืนในสังคม และขั้นสูงสุด คือ ความต้องการ ท่ีตระหนักถึงความจริงในตนเอง และประเด็นถัดมา คือ 
การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ( X =4.24) ในการทํางานบ้านพักเด็กและครอบครัว  
นักสังคมสงเคราะห์ จะต้องวางแผนการให้ ความช่วยเหลือ ซ่ึงจะสอดคล้องตามตัวชี้วัดการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพัก
เด็กและครอบครัว หมวดท่ี 2 การบริการ และเม่ือเกิดปัญหาอุปสรรคในการทํางานสามารถขอคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานได้ ( X =4.09) การทํางานย่อมจะมีปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือ การขอคําแนะนําจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ สอดคล้องกับ กาญจน์นภา ฉวีรักษ์ (2558, น.97) ท่ีพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ความสําคัญกับหน่วยงานท่ีมีการทํางานเป็นทีมมากเป็นลําดับแรก 
และรองลงมา คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เห็นได้ว่าท้ังสองข้อเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน คือ การให้ความสําคัญกับ 
เพ่ือนร่วมงานและความร่วมมือระหว่างกัน 

ด้านนโยบายการบริหารงาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =4.05) ในประเด็น บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงาน
ท่ีเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ( X =4.48) จากนโยบายการทํางานเชิงรุกของกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ นํามาสู่การจัดต้ังศูนย์ประชาบดี 1300 ในปี พ.ศ.2548 เพ่ือเป็นศูนย์กลางรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน  
แจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคม ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน
ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงจะมีการหมุนเวียน
บุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 1300 โดยมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมา คือ บ้านพักเด็กและครอบครัวมีการบูรณา
การและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ( X =4.33) จากบทบาทหน้าท่ีของบ้านพักเด็กและครอบครัวจะต้อง
บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนให้ความช่วยเหลือท้ังระยะสั้นและระยะยาวแก่
กลุ่มเป้าหมาย โดยนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนําปัญหาของผู้ประสบปัญหาเข้าพิจารณาในทีมสหวิชาชีพ ซ่ึงอาจจะประกอบด้วย
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ตํารวจ อัยการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนร่วมกันพิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา  
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ท้ังด้านการรักษาภาวะจิตใจ การป้องกันมิให้ถูกกระทําซํ้า การดําเนินงานด้านกฎหมายกับผู้กระทํา การเรียกร้องสิทธิต่างๆ  
การพิจารณาส่งต่อหน่วยงานอ่ืน หรือการนําส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน และประเด็นบ้านพักเด็กและครอบครัวมีโครงสร้าง 
การบริหารงานมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างและระบุตําแหน่งหน้าท่ีชัดเจน มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =3.37) เม่ือพิจารณา
โครงสร้างการบริหารงานมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างจากข้อมูลประชากรท่ีศึกษาและขนาดตัวอย่าง พบว่า โครงสร้าง 
การบริหารงานในบ้านพักเด็กและครอบครัวบางแห่งยังมีบุคลากรไม่เต็มตามโครงสร้าง ประกอบกับโครงสร้างท่ีแตกต่างกันตาม
ประชากรและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ส่งผลให้ต้องแบ่งงานให้กับบุคลากรที่มีในปัจจุบันช่วยกันทํางาน ซ่ึงอาจจะไม่ตรงตามตําแหน่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศิณี เพียรดี (2558, น. 100-105) เร่ือง“ลักษณะการบริหารงานและปัญหาอุปสรรคการบริหารงานของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว”พบว่า ลักษณะการบริหารงานบ้านพักเด็กและครอบครัวภาพรวมมีการปฎิบัติในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
การมอบหมายงานให้มีการทําแทนกันได้ การมอบหมายให้ทํางานโครการพิเศษ รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคการบริหารงานบ้านพักเด็กและครอบครัว พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผนพัฒนา
บุคลากร ถัดมาปัญหาอุปสรรคด้านการอบรมความรู้ และปัญหาด้านการพัฒนาทักษะ แม้ว่าการมอบหมายงานให้ทําแทนกันและ
หมุนเวียนงานเป็นสิ่งท่ีดีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นในการทํางาน แต่ก็ควรจะมีวิธีการสื่อสารเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากความไม่เข้าใจ
หรือไม่ทราบข้อมูล 

ด้านสภาพการทํางาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =3.85) องค์กรไม่ควรจัดให้พนักงานทํางานภายใต้ สภาพแวดล้อม
ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ องค์กรจึงต้องสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีหลีกเลี่ยงเสียงดังรบกวน แสงสว่างท่ี 
มากจนเกินไป พ้ืนท่ีการทํางานท่ีไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุต่างๆ รวมท้ังควรท่ีจะกําหนดชั่วโมงในการทํางานท่ีเหมาะสมอีกด้วย  
ซ่ึงสอดคล้องกับการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของ เซอร์กี และคณะ (Sirgy et al, 2001) พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็น
บ้านพักเด็กและครอบครัวมีสัดส่วนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว ( X =4.00) บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจัดให้มีสัดส่วนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหมวดท่ี 2 ด้านการบริการ โดยมีท่ีพัก มีการจัด
ห้องพักแยกหญิง-ชาย มีการการแยกผู้ป่วย ท่ีแน่ใจว่าอยู่ในระยะแพร่เชื้อ มีการจัดสิ่งของเคร่ืองใช้สําหรับผู้ป่วยเป็นการเฉพาะและ 
มีการซักล้างหรือทําความสะอาดถูกต้องตามหลักการควบคุมโรค รวมท้ังจัดพ้ืนท่ีของใช้ส่วนตัว อาหารและเครื่องครัว ตู้ยาและยา
สามัญประจําบ้าน ห้องน้ําสําหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุและดูแลความปลอดภัย ซ่ึงดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน รองลงมาคือ 
สภาพแวดล้อมของบ้านพักเด็กและครอบครัวมีความพร้อมและเอ้ือต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น แสงสว่าง ในห้องทํางาน ไม่มี
สิ่งรบกวน ( X =3.92) บ้านพักเด็กและครอบครัวจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
บ้านพักเด็กและครอบครัว ตามหมวดท่ี 2 ด้านการบริการ 6) ความปลอดภัย มีถังดับเพลิงเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีการซ้อมอพยพ
อัคคีภัยและภัยต่างๆ มีกร่ิงสัญญาณเตือนภัย หรือกล้องวงจรปิด โดยในการดําเนนิงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้จัดทําตามแผน
ปฎิบัติงานประจําปี และบ้านพักเด็กและครอบครัวมีอุปกรณ์/วัสดุครุภัณฑ์/สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม เห็นด้วยตํ่าสุด ( X =3.62) บ้านพักเด็กและครอบครัวจัดให้มีพัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน  
ตามหมวดท่ี 1 ด้านการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ดูแลเกี่ยวกับการจัดซ้ืออุปกรณ์/วัสดุครุภัณฑ์/สิ่งอํานวยความสะดวกใน 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยท่ีสุด เนื่องจากอุปกรณ์/วัสดุครุภัณฑ์/สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ 

คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว 
ผลการศึกษาความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักสังคม

สงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตการทํางาน อยู่ในระดับมาก ( X =3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการศึกษา
ดังนี้ 

ด้านความภูมิใจในองค์กร ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด ( X =4.22) ในประเด็น มีความภูมิใจท่ีบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวเป็นหน่วยงานคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ( X =4.30) รองลงมาบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว เป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม ( X =4.28) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ มีความพึงพอใจท่ีได้ทํางานท่ี
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บ้านพักเด็กและครอบครัว ( X =4.01) นักสังคมสงเคราะห์เห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านความภูมิใจในองค์กร เนื่องจากมีความพึงพอใจใน
งานท่ีทํา สอดคล้องกับแนวคิดของ เชอร์กี และคณะ (Sirgy et al, 2001) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิต ในการทํางาน 
ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน พฤติกรรมของหัวหน้างาน ระบบการทํางานท่ีตอบสนองพนักงาน  
ความผูกพันธ์ต่อองค์การ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้หากได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจแล้ว จะเป็นกุญแจสําคัญท่ีจะทําให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ทําให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Organize commitment) ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) และ 
ความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ (Satisfaction in other Life Domain) เช่น ครอบครัว การพักผ่อน สุขภาพ เป็นต้น ซ่ึงจะนํามาสูงความพึงพอใจ 
ในชีวิต (Life Satisfaction) รวมท้ังเกิดความภูมิใจในองค์กรท่ีตนได้ปฏิบัติงานด้วย และพบความสอดคล้องดังกล่าว ในการศึกษาของ 
กมลทิพย์ จันทร์แก้ว (2557, น. 143-144) ศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติด้านสังคม ซ่ึงมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
ความมีเกียรติและได้รับการยอมรับจากการทํางาน ความภาคภูมิใจในองค์กรและการมีส่วนร่วมเชิงสังคมในท่ีทํางาน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก ซ่ึงในด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความภาคภูมิใจในองค์กร ได้แก่เร่ืองการให้ความสําคัญเป็นทีมของหน่วยงานและภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ กรกต  
จั่นทอง (2551, น. 88-89) เร่ือง “ทัศนะของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในทัศนะของเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็น
ผู้รับบริการจากนักสังคมสงเคราะห์ มีความเข้าใจการปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี เปิดโอกาสและรับ
ฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเสมอ ช่วยเหลือติดต่อผู้ปกครองและช่วยนําสิ่งของท่ีจําเป็นต่างๆ มามอบให้ สะท้อนให้เห็น
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีควรจะเป็น 

ด้านการบูรณาการด้านสังคม ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =4.12) การปฎิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว 
เพ่ือให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี และนํานโยบายไปสู่การปฎิบัติ
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากหลายๆ หน่วยงาน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานงานต้องมีการทํางานเป็นทีม โดยได้รับความร่วมมือ
จากเพ่ือนร่วมงานและทีมสหวิชาชีพ มีการสนับสนุนการยอมรับ และเป็นมิตรในการทํางานซ่ึงทําให้ความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในด้าน
การบูรณาการด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากกับ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานและทีมสหวิชาชีพ ( X =4.24) 
รองลงมา คือ การสนับสนุนการทํางานแบบเป็นทีม ( X =4.20) ซ่ึงในการทํางานเป็นทีม หากขาดความร่วมมือนับเป็นอุปสรรคต่อ 
การทํางานและยากท่ีจะทําให้งานนั้นสําเร็จได้ ดังนั้น การทํางานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
เพ่ือนร่วมงานและทีมสหวิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกภรณ์ กษิดิศ (2557, น. 145-146) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง ทัศนะ
ของผู้ปฏิบัติงานในการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ พบว่า ภาพรวมมีทัศนะอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด โดยจําแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนรายกรณีกับสห
วิชาชีพ มีทัศนะอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมและพัฒนา มีทัศนะอยู่ในระดับดีมาก และด้านการประเมินและติดตาม
ช่วยเหลือ มีทัศนะอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการทํางานหลายฝ่ายจะดําเนินไปได้ต้องได้รับความร่วมมือ และ 
การบูรณาการการทํางานเป็นทีม ส่งผลให้ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ตามคู่มือ 
การประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้ระบุการประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ท่ีการประเมินโดย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวตามกรอบการประเมิน (4) การทํางานเป็นทีม เช่นกัน ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 
น้อยท่ีสุด คือ บรรยากาศการทํางานเป็นกัลยาณมิตร ( X =3.89)  

ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =4.07) นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายสวัสดิการและสังคมของบ้านพักเด็กและครอบครัว ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม
กฏหมาย งานรับแจ้งเหตุและให้คําปรึกษา งานบําบัดฟ้ืนฟู งานดูแลผู้ใช้บริการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนา
ความสามารถของบุคล ผ่านการฝึกอบรมกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และต้องรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นักสังคมสงเคราะห์
จะต้องพัฒนาความสามารถตนเองอยู่เสมอ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ทําให้ความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนา
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ความสามารถบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านพบว่า บ้านพักเด็กและครอบครัว มีการส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ท่ีเกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.28) ถัดมา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ( X =4.19)  
การดําเนินการสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของบ้านพักเด็กและครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นสถานแรกรับตัวชั่วคราว 
ภายใต้กฎหมาย 4 ฉบับ คือ 1) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 2) พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประเด็นท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ( X =3.73) นักสังคมสงเคราะห์ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถตามมาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว สอดคล้องกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าหญิงและเด็ก (2555, น. 36-41, อ้างถึงใน กายทิพย์ เจริญร่ืน, 2556) ได้กล่าวถึงความพร้อมของบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ไว้ดังนี้ คือ การระบุบทบาทหน้าท่ีแต่ละฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุ
คุณสมบัติตามบทบาทหน้าท่ี ตลอดจนบุคลากรเต็มตามโครงสร้าง เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ี การประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี ทักษะของเจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้  
การมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคล 1) งานช่วยเหลือรายบุคคล (Case Work) 2) งานตามบทบาทหน้าท่ี 3) งานท่ีได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว การมีเจ้าหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร เช่น พ.ร.บ. คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2550 เป็นต้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้พบว่าการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง อยู่ในอันดับสุดท้าย ซ่ึงอาจจะพบกับอุปสรรคบางประการ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศิณี เพียรดี (2558, น. 102-104) 
ซ่ึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานบ้านพักเด็กและครอบครัว พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง ในด้านการ
วางแผนพัฒนาบุคคลกร พบปัญหาอุปสรรคในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่บุคลากร เม่ือประสงค์จะเข้าอบรมกรณีท่ีต้องเบิกจ่าย
จากต้นสังกัด  

ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =3.76) ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การตัดสินใจการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ( X =3.84) รองลงมา กฏ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  
( X =3.81) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม รับฟังปัญหาและยอมรับข้อเสนอเสียงส่วนมาก ( X =3.62) การที่
องค์กรมีนโยบายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน การแสดงสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฎิบัติงานได้ แสดงให้เห็นถึง
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในด้านประชาธิปไตยในองค์การ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเก่ียวกับประเด็นการมีส่วนร่วม การมี 
กฏระเบียบท่ีชัดเจนและผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม รับฟังปัญหาและยอมรับข้อเสนอเสียงส่วนมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เกศิณี เพียรดี (2558, น. 100-102) เกี่ยวกับลักษณะการบริหารบ้านพักเด็กและครอบครัว มีการจัดสรรและบริหารการทํางาน โดย
มอบหมายงานให้มีการทําแทนกนัได้ มอบหมายให้ทํางานโครงการพิเศษ และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ภาพรวมความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ในรายละเอียดงานมีการให้คําแนะนําปรึกษาแทนกัน กรณีผู้ให้คําปรึกษาเดิมติดภารกิจภายนอก การเข้าร่วมประชุมใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีแทนกันได้ ซ่ึงในการปรับเปลี่ยนการทํางานเหล่านี้จําเป็นจะต้องรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนงานต่างๆ ได้ การแสดงสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฎิบัติงานได้ แสดงให้เห็นถึงการมีประชาธิปไตยใน
องค์การ 

ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =3.71) ในประเด็นการยอมรับจาก 
เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงานเครือข่าย ( X =4.09) รองลงมา เป็นการใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ ( X =4.05)  
ซ่ึงข้อมูลท่ัวไปกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีอายุเฉลี่ย 31.7 ปี และอายุราชการเฉลี่ย 5.6 ปี ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เดือนศิริ ทวีสุข (2554, น. 84-85) กับประชากรในสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงมีอายุเฉลี่ย 44.2 ปี และอายุราชการเฉลี่ย 17.5 ปี ร้อยละ 70 อยู่ในตําแหน่งชํานาญการและชํานาญการ
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พิเศษ พบว่า ปัจจัยในการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับสูง  
การได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ด้านการมีสภาพแวดล้อมท่ีทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อยู่ใน
ระดับสูง ด้านการมีความม่ันคงในและความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับสูง ความก้าวหน้าในงานข้ึนอยู่กับผลงานและความรู้
ความสามารถ ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง โดยองค์กรเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยใน
การทํางานและด้านสมดุลชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอ่ืนๆ ในรายละเอียดประชากรท่ีมีอายุราชการ มากกว่า 19 ปี 
จะมีค่าเฉลี่ยนสูงกว่าในด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถและด้านสมดุลชีวิตงานกับชีวิต
ส่วนตัว เนื่องจากความมั่นคงในงานและความก้าวหน้า จะดําเนินไปเป็นลําดับข้ันตามโครงสร้างองค์กร และประเด็นท่ีเห็นด้วย 
นอ้ยท่ีสุด คือ ตําแหน่งงานมีความม่ันคง ( X =3.08) นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ และ
มีการจ้างเหมาปฏิบัติงานตามแต่ละตําแหน่ง ลักษณะการจ้างงานของพนักงานราชการ เป็นการทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี  
ส่วนเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาตามการตกลงราคา มีระยะเวลาตามเงื่อนไข และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และสมรรถนะ ในการปฏิบัติราชการ โดยมีการกําหนดให้
พนักงานราชการมีการเลื่อนค่าตอบแทนเป็นร้อยละของฐานเงินเดือน ซ่ึงกําหนดให้ส่วนราชการเลื่อนค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ราชการได้ ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี หากพนักงานราชการได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่ถึงระดับดี ติดต่อกันสองรอบการประเมิน 
ส่วนราชการสามารถพิจารณา ไม่ต่อสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที นักสังคมสงเคราะห์มีการลาออกจากงานหรือสามารถ
สอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ ซ่ึงทําให้มีการย้ายออกของผู้ปฏิบัติงาน และต้องฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่ ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ เปรมปรี ธนาธิกุล (2554, น. 77-78) เร่ืองทัศนะของพนักงานจ้างเหมาบริการภาคราชการต่อความเสมอภาคใน 
การทํางาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานจ้างเหมา ทํางานในหน่วยงานด้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ไร้ท่ีพ่ึงและปฏิบัติงานในตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งทํางานมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน และทํางานมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
ได้แก่ การเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการไม่มีความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน สัญญาจ้างรายปีรู้สึกทําให้ไม่ม่ันคง เกิดความไม่เสมอภาคใน
การทํางานและขาดหลักประกันการทํางานในองค์กรท่ีม่ันคง การไม่ได้รับโอกาสให้มีตําแหน่งท่ีสูงข้ึนในองค์กรหรือไม่มีการเลื่อน
สถานภาพที่สูงข้ึน เช่น การพิจารณาเลื่อนสถานภาพการจ้างจากจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ เป็นต้น 

ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X =3.65) ในประเด็น 
ลักษณะงานมีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ ( X =4.11) รองลงมา สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล้อมด้าน
แสงสว่างและเสียงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน ( X =3.83) ประเด็นท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีทํางานมีระบบ 
การรักษาความปลอดภัยท่ีดีและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน ( X =3.37) การท่ีนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางานสะอาด
ปราศจากการรบวนจากแสง เสียง และกลิ่น มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการป้องกันและรักษา  
ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน ความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพระหว่างการทํางาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า มีความเสี่ยงมากและมีความปลอดภัยน้อยในการทํางานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของ เพียงนภา คําประสิทธ์ิ (2557, น. 159) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา 
บ้านพักเด็กและครอบครัว มีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านองค์กร องค์กรควรมีคู่มือมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จัดทําแผนการสื่อสาร 
ความเสี่ยงในองค์กรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและมีมาตรการในการป้องกัน/ลดความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และใน
ด้านบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธ์ิเข้ารับการอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุ่นแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ภาพรวมเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( X =3.21) ในประเด็น การได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ( X =3.41) นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการท่ีได้รับเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
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และยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบลักษณะงานและการปฏิบัติงาน โดยหวังว่าจะเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงปัจจุบันทํางาน
หลายบทบาทหน้าท่ี เช่น การปฎิบัติหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ี หรือการปฎิบัติตามคําสั่งแต่งต้ังตามภารกิจของหน่วยงาน คือ การจัด
เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของบ้านพักเด็กและครอบครัว อย่างน้อย 2 คน เพ่ือดูแลเหตุการณ์ภายในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ซ่ึงมีการประเมินสถานการณ์เพ่ือออกปฎบัติงานนอกบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกเวลา
ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ไปยังท่ีเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย (มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว, 
2559, น. 49) ซ่ึงระยะเวลาการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการประจําวัน ต้ังแต่เวลา 16.30-08.30 ของวันรุ่งข้ึน และวันหยุดราชการหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 08.30-08.30 ของวันรุ่งข้ึน ท้ังนี้การปฎิบัติงานลงพ้ืนท่ีในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการรับแจ้ง เป็นช่อง
ทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท่ีติดต่อด้วยตนเอง การประสานส่งต่อจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม 1300 รองลงมา การได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรมในการพิจารณาข้ันเงินเดือน ( X =3.33) กลุ่มตัวอย่างนักสังคมสงเคราะห์
ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.6 เป็นพนักงานราชการ ซ่ึงจะมีการประเมินผลงานทุก 6 เดือน และพิจารณาต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญา ทุก 4 
ปี ซ่ึงการประเมินผลงานดังกล่าว ส่งผลต่อ ข้ันเงินเดือนและการจ้างงาน และประเด็นท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ สวัสดิการท่ีได้รับ
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน ( X =2.99) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานราชการ ซ่ึงจะได้รับ
การจัดสวัสดิการแตกต่างกับข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ซ่ึงสวัสดิการเหล่านี้ควรจัดให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่าสอดคล้องกับการศึกษา
ของ กมลทิพย์ จันทร์แก้ว (2557, น . 145-146) เ ร่ือง “คุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในสํานักพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้าน
การทํางาน มิติส่วนบุคคล มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ พบว่า มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและผลประโยชน์
ท่ีเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงว่าค่าตอบแทนท่ีได้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได้ ตลอดจนได้รับผลประโชนย์ท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสมด้วย แต่ก็ไม่เพียงพอโดยสังเกตและร้อยละของบุคลากรท่ีเป็นหนี้ ซ่ึงมีร้อยละ 76.5 เป็นไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow, 1970) ในลําดับท่ี 1 ท่ีกล่าวถึง ความต้องการด้านร่างกาย และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959)  
ท่ีกล่าวถึง ปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านตัวกระตุ้นและปัจจัยด้านการบํารุงรักษา ท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของงานและ 
การบริหารคน ซ่ึงเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมจะอยู่ในปัจจัยด้านการบํารุงรักษา  

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( X =3.19) ในประเด็นภาระงานใน
ปัจจุบันส่งผลให้ไม่มีเวลาสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมต่างๆ ( X =3.51) มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ในเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวของ 
แต่ละคน จะมีการจัดสรรเวลาเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวคิดเห็นว่า ภาระงานใน
ปัจจุบันส่งผลให้ไม่มีเวลาสําหรับเข้าร่วมกิจกรรมสังคมต่างๆ รองลงมา เป็นประเด็นการจัดเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวกับการทํางานได้โดย
ไม่เกิดปัญหา ( X =3.28) เม่ือแบ่งเวลาเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวกับเวลาในการทํางาน การจัดสรรและจัดการเวลาดังกล่าวให้มีความสมดุล 
จะทําให้ชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวไม่มีปัญหา แต่กลุ่มตัวอย่างนักสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงมีลักษณะการทํางานท่ีต้องเข้าเวรและ
ปฏิบัติงานฉุกเฉินในบางคร้ัง เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทํางานบ้าง โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการประจําวัน ต้ังแต่เวลา 16.30-08.30 ของวันรุ่งข้ึน และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 08.30-
08.30 ของวันรุ่งข้ึน ท้ังนี้การปฎิบัติงานลงพ้ืนท่ีในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการรับแจ้ง เป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาท่ีติดต่อด้วยตนเอง การประสานส่งต่อจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และประเด็นท่ีเห็นด้วย
น้อยท่ีสุด คือ มีเวลาเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมตามความสนใจ เช่น ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก ( X =2.98) การทํากิจกรรมท่ี
สนใจ เช่น ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก เป็นกิจกรรมสําหรับการผ่อนคลายหรือพักผ่อนหลังจากการทํางาน เพ่ือปรับสภาพ 
ร่างกายและจิตใจ ให้ไม่ให้เกิดความเคลียดจากการทํางาน จึงต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ สําหรับนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามี
เวลาเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมท่ีสนใจในระดับปลานกลาง แสดงให้เห็นว่ามีบางส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเวลาสําหรับกิจกรรมท่ีตน
สนใจได้ เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัทมา 
สงค์ประเสริฐ (2557, น. 91-93) เร่ือง “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสมดุลชีวิตการทํางานของพ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์



 220 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

เด็กพิการ” พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมดุลชีวิตการทํางานด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้านสังคม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ระดับสมดุลชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง มีการให้กําลังใจตนเองเม่ือท้อแท้และทุกข์ใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความเคลียดของตนเอง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างต้องปฏิบัติงานเป็นเวร/กะ ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 24 ชั่วโมง เม่ือมีเวลาว่างมักจะใช้
ในการนอนหลับ พักผ่อนหรือผ่อนคลายในวันหยุด จึงทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดสรรเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 
 
สรุป 

การศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และศึกษาความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ตลอดจนศึกษาข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นนักสังคมสงเคราะห์ 
ท่ีปฏิบัติงานในบ้านพักเด็กและครอบครัว ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวภาพรวม  
เห็นด้วยในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เห็นด้วยมากท่ีสุด ใน
ประเด็นการยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมและเรียนรู้วิธีการทํางาน รองลงมาการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ และมีการทํางานเป็นทีม และน้อยท่ีสุด คือ เม่ือเกิดปัญหาอุปสรรคในการทํางานสามารถขอคําแนะนํา
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ ด้านนโยบายการบริหารงาน เห็นด้วยมากท่ีสุด ในประเด็นบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็น
หน่วยงานท่ีเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง รองลงมาบ้านพักเด็กและครอบครัวมีการบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ และเป็นท่ีพัก
ชั่วคราว พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวฯ และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ทําให้มี 
แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม และน้อยท่ีสุด คือ บ้านพักเด็กและครอบครัวมีโครงสร้างการบริหารงานมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้าง
และระบุตําแหน่งหน้าท่ีท่ีชัดเจน ด้านสภาพการทํางาน เห็นด้วยมากท่ีสุด ในประเด็นบ้านพักเด็กและครอบครัวมีสัดส่วนพ้ืนท่ีใน 
การดําเนินงาน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว รองลงมาสภาพแวดล้อมของบ้านพักเด็กและครอบครัวมี 
ความพร้อมและเอ้ือต่อ การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น แสงสว่างในห้องทํางาน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีสิ่งรบกวน และน้อยท่ีสุด 
ในประเด็นบ้านพักเด็กและครอบครัวมีอุปกรณ์/วัสดุครุภัณฑ์/สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ภาพรวม เห็นด้วยในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความภูมิใจในองค์กร เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ มีความภูมิใจท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงาน
คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รองลงมา บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาสังคม ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีได้ทํางานท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว ด้านการบูรณาการด้านสังคม 
เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานและทีมสหวิชาชีพ รองลงมา มีการสนับสนุนการทํางานแบบเป็นทีม  
ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ บรรยากาศการทํางานเป็นกัลยาณมิตร ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เข้ารับการอบรม เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ คือ พรบ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และอบรมเป็นผู้ทําหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา รองลงมา มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางานด้านเด็กและ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างทักษะต่างๆ และได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานท่ีทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ด้านประชาธิปไตยในองค์การ เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วม ในการวางแผน การตัดสินใจ  
การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน รองลงมาเร่ืองกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
คือ ผู้บังคับบัญชา มีความยุติธรรม รับฟังปัญหาและยอมรับข้อเสนอเสียงส่วนมาก ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน เห็นด้วย
มากท่ีสุด คือ การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานเครือข่าย รองลงมา การใช้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามทักษะและ
ความรู้ ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ตําแหน่งงานมีความม่ันคง ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ เห็นด้วย
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มากท่ีสุด คือ ลักษณะงานมีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ ได้ รองลงมา สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล้อม
ด้านแสงสว่างและเสียงอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีทํางานมีระบบการรักษา 
ความปลอดภัยท่ีดีและอุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ภาพรวมเห็นด้วยในระดับ 
ปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การได้รับค่าตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ รองลงมา การได้รับ 
ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการพิจารณาข้ันเงินเดือน ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ สวัสดิการท่ีได้รับเพียงพอต่อการดํารงชีวิตใน
ปัจจุบัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ภาพรวมเห็นด้วยในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ภาระงานใน
ปัจจุบันส่งผลให้ไม่เวลาสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรม สังคมต่างๆ รองลงมา การจัดเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัว กับการทํางานได้โดยไม่เกิด
ปัญหา ส่วนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ มีเวลาเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมตามความสนใจ เช่น ออกกําลังกายทํางานอดิเรก 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปด้านการมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และด้าน
นโยบายการบริหารงานท่ีแตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการจ้าง รายได้ การมี
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว” ผู้ศึกษาได้จัดทํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ซ่ึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
1.กรมกิจการเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฎิบัติงานในบ้านพักเด็กและครอบครัวควรเข้ารับการข้ึน

ทะเบียนและมีใบประกอบวิชาชพีสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตทุกคน  
2. ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรและระบุตําแหน่งหน้าท่ีการปฎิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวให้เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจของงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ข้อเสนอแนะระดับปฎิบัติการ  
1. ด้านคุณภาพชีวิตการทํางานนักสังคมสงเคราะห์ ควรส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับชีวิตการทํางานให้มี

ความสมดุล เช่น การทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว และกิจกรรมการทํางานเป็นทีม กิจกรรมการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น  
2. ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรรม ควรจัดสวัสดิการท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิตและควรเพ่ิมค่าตอบแทน

นอกเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอในการดํารงชีพ 
3. ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในการทํางานและ

เตรียมความพร้อมของอุปกรร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
การดําเนินงานและความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการดําเนินงาน ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. 
การป้องกันฯ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐจํานวน 9 แห่ง จํานวน 197 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติ ท่ีใช้ วิ เคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test  
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe' ผลการศึกษามีดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักวิชาการศึกษา สถานภาพการทํางานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทํางานเฉลี่ย 9 ปี ช่องทางการรับรู้สิทธิคือ ครูอาจารย์และโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างรับรู้สิทธิและ
ดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันฯ ในระดับตํ่า ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน
ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างมีการรับรู้สิทธิและการดําเนินงานไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้สิทธิ พ.ร.บ. 
การป้องกันฯ ท่ีแตกต่างกันมีการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันฯแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ความเข้าใจสาระสําคัญของความหมายของ พ.ร.บ.การป้องกันฯ ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และ
มาตรา 6 ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันฯ แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการศึกษาคร้ังนี้ สถาบันการศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับรู้และมีความเข้าใจถึง
แนวคิด วัตถุประสงค์ และลักษณะสาระสําคัญด้านสิทธิตามมาตรา 5 มาตรา 6 ใน พ.ร.บ.การป้องกันฯ ให้มากข้ึน และควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การป้องกันฯ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี นอกจากนี้ 
ควรจัดทําแผนและระบบการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันฯ และควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากร ผู้ดําเนินงานและนักศึกษา รวมถึงการมีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ABSTRACT 
The objectives of the study, Opinions of Personnel Working in Educational Institutions Towards Their 

Performance According to Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 2559, were 
to study the perception towards the Act for Prevention and Solution of the Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 
2559, to study the operation and opinions of personnel working in educational institutions towards their 
performance according to the Article 5 and Article 6 of the Act. The sample group consisted of 197 personnel 
working in student development division of 9 public educational institutions. Data were collected by 
questionnaires and analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and one-way analysis of 
variance whereas pair comparison was analyzed by Scheffe's method. The results are as follows. 

Most of the sample groups were female, with an average age of 37 years, working as an Educator and 
having work status as University staff with an average of nine years of working experience. The important channels 
of rights perception were teacher and television. The sample groups showed the low level of their rights perception 
and performance towards the Article 5 and Article 6 of the Act. Meanwhile, their opinions and recommendations 
towards the performance the Act were at highest level. Considering the differences between the variables, the 
difference of their individual data had not affected the difference of their rights perception and performance. On 
the other hand, the difference of their rights perception had affected the difference of their performance of the 
Act. In addition, the difference of their understanding of the Act’s meaning characteristics had affected the 
difference of their opinions towards the performance the Act. 

The study recommends that the educational institutions should promote the knowledge and 
understanding of the concept, objectives and characteristics according to the Article  5and Article  6of the Act and 
develop the potential of personnel in educational institutes with knowledge of the Act for the best practices. In 
addition, a plan and system of performance according to the Act 
should be established. There should be organized campaigns within the educational institutes to raise awareness 
among staff, administrators and students. Moreover, there is a network between educational institutes to prevent 
and solve adolescent pregnancy problem more effectively. 
Keywords:  Personnel, Educational Institutions, Performance, Act for Prevention and Solution of the Adolescent 

Pregnancy Problem, B.E. 2559 
 
บทนํา 

จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและแม่วัยรุ่นมีอายุน้อยลงเร่ือย ๆ 
นั้น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงมีการตราพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ข้ึนมา เพ่ือเป็นกลไกในการกําหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เพ่ือให้มี
การดําเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยมีมาตรการสําคัญทางกฎหมาย 5 เร่ืองท่ีสําคัญคือ 1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเรื่องเพศวิถีให้เหมาะสม 
จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา ให้คําปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง รวมท้ังส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุและการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 2) สถานบริการสุขภาพต้องให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างถูกต้อง และจัดให้คําปรึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธ์ุ รวมท้ังส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม 
อย่างเหมาะสม 3) สถานประกอบกจิการต้องให้ข้อมูลความรู้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และสนับสนุนให้เข้าถึงบริการอนามัย
การเจริญพันธ์ุ รวมท้ังส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 4) ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 5) ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น (กระทรวงสาธารณสุข,  
กรมอนามัย, 2561) ซ่ึงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้แล้วในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  

ในฐานะท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการนํานโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ ผู้ศึกษาจึงเห็นความสําคัญท่ี
บุคลากรในสถานศึกษาท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาจําเป็นท่ีจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิท่ีนักศึกษาซ่ึงเป็นวัยรุ่นพึง
ได้รับภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการรับรู้และใช้สิทธิของตนเอง ตลอดจนถึงสามารถเผยแพร่พระราชบัญญติัดังกล่าวผ่านการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษาได้อีก
ด้วย และเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา  
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 หากรับรู้แล้วมีการรับรู้ผ่านช่องทางใด บุคลากรมีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้แล้วหรือยัง และบุคลากรมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซ่ึงข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาน้ีจะสามารถนําไปใช้เพ่ือวางแผนสําหรับจัดบริการให้สอดคล้องกับสิทธิของวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอด
จนถึงใช้เป็นแนวทางส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แก่กลุ่ม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559  

 .2เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามมาตรา ภายใต้ 6 และมาตรา 5พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดําเนินงานตามมาตรา ภายใต้ 6 และมาตรา 5พระราชบัญญัติการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

 
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 

1. วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Survey Research) ประกอบด้วย การใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐจํานวน  แห่ง 9และนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรท่ีทํางานสังกัดกองพัฒนานักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน  แห่ง 9โดย
วิธีการเก็บข้อมูลของบุคลากรท้ังหมดในแต่ละแห่ง เป็นจํานวนท้ังสิ้น 212 คน ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานศึกษา 

สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 1 45 
สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 2 17 
สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 3 18 
สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 4 24 
สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 5 16 
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ตารางท่ี 1  
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานศึกษา (ต่อ) 

สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 6 23 

สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 7 15 

สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 8 24 

สถานศึกษาของรัฐแห่งท่ี 9 30 

รวมท้ังสิ้น 212 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ข้ันตอนดังนี้ 4 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้ศึกษาประสานกับกองพัฒนานักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 9 แห่ง เพ่ือขอความร่วมมือ
และขอความอนุเคราะห์อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกองพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน 9 แห่ง พร้อมโทรศัพท์ประสานงานเพ่ือป้องกันการตกหล่นของเอกสาร 

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ท่ีผู้ตอบส่งกลับมายังผู้ศึกษาพร้อมโทรศัพท์
ประสานงานเพ่ือป้องกันการตกหล่นของเอกสารท่ีจัดส่งคืนมายังผู้ศึกษา ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามคืนท้ังหมด 197 ชุด คิดเป็น 
92.9 เปอร์เซ็นต์ 

ข้ันตอนท่ี 4 ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนําข้อมูลท่ีได้ไปดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล ผู้ศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นจึง

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทุกส่วนของแบบสอบถาม เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการดําเนินงาน 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมท้ังการรับรู้สิทธิกับการดําเนินงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามมาตรา 5 และมาตรา 6 
ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

5. และค่าสถิติโดยวิธีการของ Scheffe เพ่ือเปรียบเทียบรายคู่ ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จากนั้นทําการ
นําเสนอข้อมูล โดยมุ่งสาระสําคัญจากแบบสอบถาม ด้วยการพรรณนาประกอบตารางอธิบายข้อมูลสถิติ พร้อมเสนอตารางแสดงการ
กระจายของตัวแปรท่ีเป็นค่าสถิติตัวเลข 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 

68.5 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.0 เป็นนักวิชาการศึกษา ด้านสถานภาพการทํางาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 38.1 มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 1-5 ปี เม่ือจําแนกการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างตามประเภท 
สื่อบุคคล พบว่าร้อยละ 24.9 รับรู้จากครูอาจารย์ และประเภทสื่ออ่ืนๆ พบว่าร้อยละ 45.2 รับรู้จากอินเตอร์เน็ต 
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การรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
1. ด้านการรับรู้แนวคิดและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 รับรู้ว่าพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รองลงมาร้อยละ 65.5 รับรู้
ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกับ
วัยรุ่น และน้อยท่ีสุดร้อยละ 52.8 รับรู้ว่าการมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ทําให้
วัยรุ่นได้รับความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

2. ด้านความเข้าใจในสาระสําคัญของความหมายในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 รับรู้ว่าสถานศึกษาคือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
รองลงมาร้อยละ 62.9 รับรู้ว่าเพศวิถีศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศท่ีครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ     สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อเร่ืองเพศ รวมท้ังสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุท่ีให้ความสําคัญ กับความหลากหลาย
และความเสมอภาคทางเพศ และน้อยท่ีสุดร้อยละ 54.3 รับรู้ว่าสถานบริการคือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

3. ด้านสิทธิวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 72.6 รับรู้ว่า
วัยรุ่นมีสิทธิได้รับการศึกษาต่อของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ รองลงมาร้อยละ 61.4 รับรู้ว่ามีสิทธิได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุจากสถาน
บริการท่ีได้มาตรฐานและมีระบบการส่งต่อท่ีดี และการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ 
แก่วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ และครอบครัวจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยว ข้อง และน้อยท่ีสุดร้อยละ 49.7 รับรู้ว่ามีสิทธิได้รับระบบ
การส่งต่อด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบกิจการ 

เม่ือสรุปภาพรวมการรับรู้สิทธิตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านแนวคิดและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่พบว่าร้อยละ 53.8 มีการรับรู้ในระดับตํ่า และร้อยละ 46.2 มีการรับรู้ในระดับสูง ด้านสาระสําคัญของ
ความหมาย พบว่าร้อยละ 57.9 มีการรับรู้ในระดับตํ่า และร้อยละ 42.1 มีการรับรับรู้ในระดับสูง ด้านสิทธิวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี พบว่าร้อยละ 64.5 มีการรับรู้ในระดับตํ่า และร้อยละ 35.5 มีการรับ
รับรู้ในระดับสูง เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่าร้อยละ 61.4 มีการรับรู้ในระดับตํ่า และร้อยละ 38.6 มีการรับรู้ในระดับสูง 

การดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 

1. ด้านบุคลากร 
ด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการส่งต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ พบว่าร้อยละ 50.8 มีการดําเนินการ และร้อยละ 

49.2 ไม่มีการดําเนินการ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและการดูแลให้คําปรึกษา 
พบว่า ร้อยละ 47.2 มีการดําเนินการ และร้อยละ 52.8 ไม่มีการดําเนินการ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในด้านการให้
คําปรึกษา พบว่า ร้อยละ 51.3 มีการดําเนินการ และร้อยละ 48.7 ไม่มีการดําเนินการ และด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ 
เชิงบวกและเน้นหลักการรักษาความลับ พบว่า ร้อยละ 51.8 มีการดําเนินการ และร้อยละ 48.7 ไม่มีการดําเนินการ 

2. ด้านการจัดระบบงาน 
ด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ และด้านการจัดให้มีระบบส่งต่อนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ

อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 51.3 มีการดําเนินการ และร้อยละ 48.7 ไม่มีการดําเนินการ ด้านการจัดให้มีระบบ
ส่งต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุอย่างเหมาะสม พบว่า ร้อยละ 48.2 มีการดําเนินการ และร้อยละ 51.8 
ไม่มีการดําเนินการ ด้านการจัดให้มีระบบส่งต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม พบว่า ร้อยละ 46.7 
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มีการดําเนินการ และร้อยละ 53.3 ไม่มีการดําเนินการ และด้านการจัดให้มีระบบการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ัง
การนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า ร้อยละ 46.2 มีการดําเนินการ และร้อยละ 53.8 ไม่มีการดําเนินการ 

3. ด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืน ๆ 
ด้านการจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมและครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

สอดคล้องกับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 50.8 มีการดําเนินการ และร้อยละ 49.2 ไม่มีการดําเนินการ ด้านการจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีของนักศึกษา และด้านการจัดให้มีบริการการให้คําปรึกษาหรือแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
พบว่า ร้อยละ 54.3 มีการดําเนินการ และร้อยละ 45.7 ไม่มีการดําเนินการ ด้านการจัดให้มีสวัสดิการสุขภาพอนามัยให้นักศึกษา 
อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติและด้านการจัดให้มีระบบการศึกษาให้กบันักศึกษาหลังคลอดได้เรียนต่อด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง โดยยึดความสมัครใจของผู้เรียน พบว่า ร้อยละ 55.3 และ 46.2 มีการดําเนินการ และร้อยละ 44.7 และ 53.8 ไม่มี 
การดําเนินการ ตามลําดับ 

เม่ือสรุปภาพรวมการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 มีการดําเนินงานในระดับตํ่า และร้อยละ 
37.6 มีการดําเนินงานในระดับสูง ด้านการจัดระบบงาน พบว่า ร้อยละ 58.9 มีการดําเนินงานในระดับตํ่า และร้อยละ 41.1 มีการ
ดําเนินงานในระดับสูง ด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืนๆ พบว่า ร้อยละ 53.8 มีการดําเนินงานในระดับตํ่า และร้อยละ 46.2 มีการ
ดําเนินงานในระดับสูง เม่ือพิจารณาภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 มีการดําเนินงานในระดับตํ่า และร้อยละ 40.1 มีการ
ดําเนินงานในระดับตํ่า 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

1. ด้านสถาบันครอบครัว 
โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.3 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการคุมกําเนิดท่ีถูกต้องกับวัยรุ่น 
ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกับเร่ืองครอบครัวควรมีความสามารถในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นได้ ควรให้คําแนะนําและให้กําลังใจกับ
วัยรุ่นเม่ือเผชิญปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและควรสนับสนุนให้วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อมได้ศึกษาต่อหลังจากคลอดบุตร โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ีระดับ 4.4, 4.3, 4.3 และ 4.3 ตามลําดับ ส่วนเรื่องครอบครัวควรให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการต้ังครรภ์และ 
ควรสนับสนุนวัยรุ่นในเรื่องบทบาทการเป็นพ่อแม่และการเป็นสามีและภรรยาท่ีดี มีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ท่ีระดับ 4.2 และ 4.1 ตามลําดับ 

2. ด้านสถาบันการศึกษา 
โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.3 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองสถาบนัการศึกษาควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับเพศวิถี ทักษะชีวิตการคุมกําเนิด และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอน ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกับเร่ืองสถาบันการศึกษาควรมีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีทันสมัย และควรมีช่องทางในการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย  
ควรเตรียมพร้อมบุคลากรท่ีสามารถจัดบริการการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นักศึกษาท่ีกําลังเผชิญปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยเรียน ควรจัดหน่วยงานบริการท่ีเป็นมิตรต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ และควรมีการจัดระบบส่งต่อนักศึกษาท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์
อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.3, 4.3, 4.3, 4.3 และ 4.3 ตามลําดับ ส่วนเรื่องสถาบันการศึกษา 
ควรจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.2 

3. ด้านบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.3 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองบุคลากรควรยินดีให้คําปรึกษาอย่างเป็นมิตร เช่นเดียวกับเร่ืองบุคลากรควรปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่าง
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เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ควรปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวกต่อการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา ควรยึดม่ันในหลักการรักษา
ความลับและความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา ควรให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้
นักศึกษาสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ และควรแนะนําและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนต่อหลังคลอดเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป
ในอนาคต ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.4, 4.4, 4.3, 4.3, 4.3 และ 4.3 ตามลําดับ 

เม่ือสรุปภาพรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่าระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.3 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน สถานภาพการทํางาน และประสบการณ์การทํางานท่ีแตกต่างกันมีการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้าน 
การจัดระบบงาน และด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อ 
การดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 
ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสถาบัน
ครอบครัว ด้านสถาบันการศึกษา และด้านบุคลากรในสถานศึกษา แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้สิทธิกับการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้แนวคิดและ
วัตถุประสงค์ ความเข้าใจสาระสําคัญของความหมาย และการรับรู้สิทธิวัยรุ่นท่ีแตกต่างกันมีการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 
ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร  
ด้านการจัดระบบงาน และด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืนๆ แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้สิทธิกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดําเนินงาน
ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเข้าใจสาระสําคัญของความหมายท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 
ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสถาบัน
ครอบครัว ด้านสถาบันการศึกษา และด้านบุคลากรในสถานศึกษา แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้สิทธิวัยรุ่นท่ีแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านสถาบันการศึกษาและด้านบุคลากรในสถานศึกษาแตกต่างกัน   

 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ภาพรวม

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สิทธิอยู่ในระดับตํ่า ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนเวลาของกฎหมาย  ท่ีเป็นกฎหมายใหม่พ่ึงประกาศใช้เม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และยังต้องมีการพัฒนาโดยการออกอนุบัญญัติ กฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน
กฎหมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกานดา ปัญญาโฉม (2553, น. 142) ท่ีได้อธิบายไว้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมีระดับตํ่าอาจ
เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนเวลาของกฎหมายในการออกกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิ การรับรู้สิทธิของประชาชน
จะเพิ่มข้ึนอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง  ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิท่ีจําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้
แนวคิดและวัตถุประสงค์ ด้านความเข้าใจในสาระสําคัญของความหมาย และด้านสิทธิวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี พบว่าด้านการรับรู้แนวคิดและวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
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แนวคิดและวัตถุประสงค์ในประเด็นหัวข้อ “การมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ทําให้
วัยรุ่นได้รับความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต” อยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 52.8) ข้อสังเกตอาจเนื่องมาจากความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา
เป็นเร่ืองใหม่ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้และไม่เข้าใจถึงความหมายและเน้ือหาของเพศวิถีศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของประทุมา 
ฤทธ์ิโพธ์ิ (2558, น. 94) ท่ีค้นพบว่าการศึกษาด้านเพศศึกษาของประเทศไทยริเร่ิมมายาวนานกว่า 70 ปี แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จใน
การสอนเรื่องเพศศึกษา อันเนื่องมาจากข้อจํากัดหลายด้าน เช่น ความคิดเห็นว่าสภาพการศึกษาไทยไม่พร้อมท่ีจะรับการศึกษาด้าน
เพศ เพศถูกมองว่าเป็นเร่ืองต้องห้ามท่ีจะนํามาสอนในโรงเรียน จึงหลีกเลี่ยงไปใช้คําอ่ืนหรือบูรณาการในเนื้อหาอ่ืน รวมท้ังเนื้อหาท่ี
สอนมุ่งเน้นเพียงแค่เร่ืองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายวัยเจริญพันธ์ุ และการควบคุมความต้องการทางเพศภายใต้กรอบวัฒนธรรมไทย 
การเรียนการสอนจึงเน้นท่ีเนื้อหา สั่งและห้ามปราม เพราะกลัวเป็นการสอนให้มีเพศสัมพันธ์ุ หากแต่เพศวิถีศึกษาภายใต้ 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 นั้นมีความหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศท่ี
ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ 
และมิติทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเร่ืองเพศ รวมท้ังสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัย 
การเจริญพันธ์ุ ท่ีให้ความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ด้านความเข้าใจในสาระสําคัญของความหมาย พบว่า
การรับรู้ประเด็นหัวข้อ “สถานบริการคือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” อยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 54.3)  
ข้อสังเกตอาจเนื่องมาจาก “สถานบริการ” ในความเข้าใจของบุคคลท่ัวไปมีหลากหลายความหมายด้วยกัน อาทิเช่น “สถานบริการ” 
หมายความว่า สถานท่ีท่ีต้ังข้ึนเพ่ือให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้สถานเต้นรํา สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา สถาน
อาบน้ํา นวด ภายใต้ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2546 รวมถึงสถานบริการในความหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ท่ีได้ให้ความหมายของสถานบริการไว้ว่า สาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย  
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุข จากหลากหลายความหมายของคําว่าสถานบริการ
ประกอบกับเป็นบคุลากรทางการศึกษาไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขจึงทําให้มีผลต่อการรับรู้ ด้านสิทธิวัยรุ่น สภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี พบว่าประเด็นหัวข้อการรับรู้ด้านสิทธิ “การได้รับการศึกษา
ต่อของวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์” อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 72.6) ข้อสังเกตระดับการรับรู้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตท่ีมีแนวคิดในเชิงลบต่อการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น และการไม่สนับสนุนให้วัยรุ่นได้ศึกษาต่อเม่ือต้ังครรภ์ ดังท่ีงานวิจัยของ  
ดลฤดี เพชรขว้าง, จรรยา แก้วใจบุญ, เรณู บุญทา, และ กัลยา จันทร์สุข (2554, น. 73) ได้ศึกษาไว้ว่าเม่ือวัยรุ่นต้ังครรภ์จึงมีความ
จําเป็นต้องยุติการศึกษา ทําให้ขาดอนาคตทางการศึกษา 

การดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 

ผลการศึกษาภาพรวมการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 59.9) โดยการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  

1) ด้านบุคลากร  
ผลการศึกษาพบว่าด้านบุคลากรมีการดําเนินการจัดหาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ 

และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและการดูแลให้คําปรึกษาอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด (ร้อยละ 
47.2) และการดําเนินงานด้านบุคลากรในประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ในเร่ืองการส่งต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์  
(ร้อยละ 50.8) การพัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญในด้านการให้คําปรึกษา (ร้อยละ 51.3) การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก
และเน้นหลักการรักษาความลับ (ร้อยละ 51.8) เม่ือพิจารณาจากค่าร้อยละทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติในระดับน้อย 
ข้อสังเกตอาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังไม่ได้รับนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ือนําไปปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การจัดหาและพัฒนาบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรดา สุโพธิณะ และ วุฒิ ธวัชธงชัย (2557,  
น. 129) พบว่าองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในการแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีสําคัญคือการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการดําเนินการให้เข้าถึงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของวัยรุ่นท่ีศึกษาในสถานศึกษา 
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2) ด้านการจัดระบบงาน  
ผลการศึกษาพบว่ามีการดําเนินงานในการจัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานรวมท้ังการนิเทศงาน

อย่างต่อเนื่องตํ่าท่ีสุด (ร้อยละ 46.2) ประเด็นดังกล่าวอาจเนื่องมาจากสถานศึกษายังไม่ได้รับนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจึงทําให้ การดําเนินงานในการจัดให้มีระบบการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังการนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืน ๆ  
ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานในการจัดให้มีระบบการศึกษาให้กับนักศึกษาหลังคลอดได้เรียนต่อด้วยรูปแบบท่ี

เหมาะสมและต่อเนื่องโดยยึดความสมัครใจของผู้เรียนมีการดําเนินการอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด (ร้อยละ 46.2) อาจเป็นเพราะไม่มีข้อมูล
นักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ซ่ึงอาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม่กล้าเปิดเผยแก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษารวมถึงนักศึกษาเลือกท่ีจะ
แก้ปัญหาการต้ังครรภ์ด้วยการตัดสินใจเลือกทางออกปัญหาด้วยตนเองด้วยหลากหลายวิธี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนีย์  
ธรรมาธนวัฒน์ (2556, น. 3) ท่ีพบว่า แม่วัยรุ่นภาคอีสานตัดสินใจต้ังครรภ์ต่อเพราะไม่มีทางเลือกมากท่ีสุดและแม่วัยรุ่นท่ีพยายามทํา
แท้งแต่ไม่สําเร็จพบมากท่ีสุดในภาคอีสาน น้อยท่ีสุดในภาคใต้ เม่ือนักศึกษาต้องประสบกับปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและเลือก
แก้ปัญหาด้วยการต้ังครรภ์ต่อหรือทําแท้งย่อมส่งผลต่อการศึกษาทําให้นักศึกษาขาดการเรียนและบางคร้ังอาจไม่กลับมาศึกษาต่อหลัง
คลอดบุตร สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพเยาว์ วิศพรรณ์ และ สมจิต ยาใจ (2559, น. 16) ท่ีเสนอแนวทางไว้ว่าโรงเรียนควรมีการ
ติดตามนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ และสนับสนุนให้ได้กลับเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษา ส่วนบุคลากรควรจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรแก่
วัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันการต้ังครรภ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
การดําเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากันในทุกด้านอยู่ท่ี 4.30 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสถาบัน
ครอบครัว ด้านสถาบันการศึกษา และด้านบุคลากรในสถานศึกษา   

1) ด้านสถาบันครอบครัว 
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดว่าครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

รวมท้ังการคุมกําเนิดท่ีถูกต้องกับวัยรุ่น สอดคล้องกับ มาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557, น. 97) ท่ีอธิบายไว้ว่าสถาบันครอบครัวมีบทบาทท่ี
สําคัญในการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ และให้ความรู้ในการคุมกําเนิดท่ีถูกต้องกับวัยรุ่นด้วย 
เช่นเดียวกันกับ สุรีรัตน์ รงเรือง (2559, น. 64) ท่ีกล่าวว่าครอบครัวมีบทบาทท่ีสําคัญในการอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศท่ีถูกต้อง เพ่ือเป็น
รากฐานในการใช้ชีวิตและป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักศึกษา 

2) ด้านสถาบันการศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเห็นด้วยว่าสถาบันการศึกษาควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ

เพศวิถี ทักษะชีวิตการคุมกําเนิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอน มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
รวมท้ังแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีทันสมัย มีช่องทางในการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย เตรียมพร้อมบุคลากรที่สามารถ
จัดบริการการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นักศึกษาท่ีกําลังเผชิญปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน จัดหน่วยงานบริการท่ีเป็น
มิตรต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ และจัดให้มีระบบส่งต่อนักศึกษาท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้อง
กับ พอเพ็ญ ไกรนรา, เมธิณี เกตวาธิมาตร, และ มัณฑนา มณีโชติ (2556, น. 27) ท่ีรายงานว่าการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน มีทัศนคติท่ีเหมาะสม และมีความต้ังใจใน 
การป้องกันการต้ังครรภ์เพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการอบรม และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สุรีรัตน์ รงเรือง (2559, น. 66) ท่ีเห็นว่า
สถานศึกษาควรมีการรณรงค์ อบรม ให้ความรู้เพ่ือให้วัยรุ่นในสถานศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองเพศมากข้ึน และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของ
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การตั้งครรภ์ไม่พร้อมระหว่างเรียน หรือหากนักศึกษามีการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สถานศึกษาก็ควรให้คําแนะนํา ดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ 
และให้โอกาสในการศึกษาต่อ  

3) ด้านบุคลากรในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าบุคลากรควรยินดีให้คําปรึกษาอย่างเป็นมิตรและปฏิบัติต่อ
นักศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ ชวนี สุภิรัตน์ และ ปิยธิดา รุจะศิริ (2555, น. 1) ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคลากรใน
สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีหลักในการให้คําปรึกษานักศึกษาและช่วยพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ควรมี 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงควรมีการรณรงค์ภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรผู้ดําเนินงานและนักศึกษา 

ผลการศึกษาภาพรวมการเปรียบเทียบความแตกต่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน สถานภาพการทํางาน และประสบการณ์การทํางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจะมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าระดับปริญญาตรีและระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี ซ่ึงชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษามากหรือน้อย รวมถึงได้รับความรู้จากสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลาย ย่อม
ส่งผลต่อระดับความคิดเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2554) ท่ีกล่าวว่าการศึกษาทําให้เกิดกระบวนการทางสติปัญญา
อย่างมีเหตุผล ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเข้าใจสาระสําคัญของความหมายของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในระดับสูง จะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในระดับท่ีตํ่ากว่า  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี ฉิรินัง (2557) ท่ีอธิบายไว้ว่าความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายของบุคคลใน
หน่วยงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 44.2) 
มีความคิดเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ถึงเนื้อหาในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เป็นสิ่งสําคัญอันดับ 1 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษามีทัศนะในการส่งเสริมการรับรู้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในเชิง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการรับรู้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และการดําเนินงานอีกท้ังยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้สิทธิท่ีแตกต่างกันมีการดําเนินงานท่ีแตกต่างกัน จากข้อเสนอแนะและผลการศึกษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากมีการรับรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีดีแล้วจะ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ได้อย่างเห็นผล
เป็นรูปธรรม 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีตําแหน่งงานเป็น
นักวิชาการศึกษา สถานภาพการทํางานเป็นพนักงามหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการทํางานเฉลี่ย 9 ปี ช่องทางการรับรู้ของ 
กลุ่มตัวอย่างตามประเภทสื่อบุคคลท่ีสําคัญคือ ครูอาจารย์ และประเภทสื่ออ่ืนๆ คือ อินเตอร์เน็ต 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท่ีแบ่งเป็นด้าน
แนวคิดและวัตถุประสงค์ ด้านความเข้าใจในสาระสําคัญของความหมาย และสิทธิวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อยู่ในระดับตํ่า และ
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มีการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดระบบงาน และด้านการจัดกิจกรรม/บริการอ่ืนๆ อยู่ระดับตํ่าเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดําเนินงานตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ภายใต้พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านสถาบันครอบครัว 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการคุมกําเนิดท่ีถูกต้องกับวัยรุ่น ด้าน
สถาบันการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสถาบันการศึกษาควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถี ทักษะชีวิตการคุมกําเนิด 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอน ควรมีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นท่ีทันสมัย ควรมีช่องทางในการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย ควรเตรียมพร้อมบุคลากรที่สามารถจัดบริการการให้
คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นักศึกษาที่กําลังเผชิญปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ควรจัดหน่วยงานบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
นักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ และควรมีการจัดระบบส่งต่อนักศึกษาท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ และ 
ด้านบุคลากรในสถานศึกษาๆ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า บุคลากรควรยินดีให้คําปรึกษาอย่างเป็นมิตร เช่นเดียวกับเร่ืองบุคลากร
ควรปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้ 
ระดับนโยบาย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรดําเนินงานดังนี้ 

- กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยการใช้มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวัดผลการดําเนินงานและสื่อสารถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายใต้สังกัด 
เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงาน 

- จัดให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดท่ีมีการดําเนินงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เช่น จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร การให้รางวัลจูงใจ การมอบรางวัล
แก่หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นประจําปี การจัดสรรสิ่งตอบแทน เป็นต้น 

- สร้างเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้หรือถอดบทเรียนการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ท้ังเชิงวิชาการและเทคนิคเพ่ือถ่ายทอดให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ียังไม่มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ 

- สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปริมาณงานและกําลังคนท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษา
ภายใต้สังกัดสามารถดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับปฏิบัติการ 
1) ผู้บริหารของสถานศึกษา ควรมุ่งดําเนินงานดังนี้ 

- การเป็นต้นแบบในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงการแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

- การชี้แจ้งให้บุคลากรทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และแสวงหาความร่วมมือจากทุกแผนกและทุกคนเพ่ือให้เกิดการตระหนักว่าทุกคนและทุกงานมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

2) สถาบันการศึกษา 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับรู้และได้มีความเข้าใจถึงแนวสาระสําคัญภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน 
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- ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีได้มาตรฐาน 

- ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร/ระบบการดําเนินงานรวมถึงระบบการติดตาม 
ผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ผู้ดําเนินงานและนักศึกษา  
- ควรมีเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
- ควรมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อมให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุและ

สวัสดิการสังคมที่เหมาะสม 
- ควรเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น พ.ศ.2559 
3) บุคลากรในสถานการศึกษา 

- ควรมีความรู้เร่ืองเพศวิถีศึกษาและมีทักษะในการถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนการสอน หรือการให้
คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนถึงการรณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา 

- ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและสถานบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งต่อและให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

- ควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษาและต่อตัวนักศึกษาท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
4) ครอบครัว 

- ควรมีการสื่อสารเรื่องเพศท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัยรวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกเร่ืองเพศท่ีถูกต้องและเหมาะสม
พร้อมถ่ายทอดแก่บุตรหลานภายในครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจ 

- ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และ
ความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงการรับรู้และความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษาต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น พ.ศ.2559 ในระดับภูมิภาคท่ัวประเทศ 
2. ควรมีการศึกษาการเข้าถึงสิทธิด้านการรับรู้เร่ืองเพศวิถีในสถานศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 
รายการอ้างอิง 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย. (2559). สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธ์ุ ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2559. สืบค้นจาก 

http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=86 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย. (2561). เอกสารสรุปสาระสําคญัพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ.2559. สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=act 
ดลฤดี เพชรขว้าง และคณะ. (2554). การตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นท่ีมารับบริการฝากครรภ์ 

โรงพยาบาลพะเยา. (อัดสําเนา). 
ชวนี สุภิรัตน์ และ ปิยธิดา รุจะศิริ (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนคร ท่ีมีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา.  

(อัดสําเนา). 
ทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์. (2556). การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเขต 2. สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 

2561, จากhttp://hpc4.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link. php?nid=735 



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 235 

 

ประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ. (2558). พฤติกรรมการป้องกันการต้ังครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตอุดมศึกษาสตรีระดับปริญญาตรีจังหวัดพิษณุโลก: ตามแนวคิดสตรีนิยม. (อัดสําเนา). 

พอเพ็ญ ไกรนรา, เมธิณี เกตวาธิมาตร, และ มัณฑนา มณีโชติ. (2556). ผลของโปรแกรมป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนํา
นักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา. 19(2), 20-30. 

เพ็ญศรี ฉิรินัง. (2557). ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์. 6(11), 108-131. 

มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2557). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นตามการรับรู้ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์. วารสารพยาบาลทหารบก, 15, 90-98.  

ยุพเยาว์ วิศพรรณ,์ และ สมจิต ยาใจ. (2559). ผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ จากการต้ังครรภ์ของแม่วัยรุ่น 
จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 27, 1-16. 

สุกานดา ปัญญาโฉม. (2553). การรับรู้สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ 2550: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. 

สุรดา สุโพธิณะ, และ วุฒิ ธวัชธงชัย. (2557). การนํานโยบายแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย. 
วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 10, 129-136. 

สุรีรัตน์ รงเรือง. (2559). ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่อการต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิมของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในภาคใต้ประเทศไทย. วารสาร อัล-ฮิกมะฮ ฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 6(12), 55-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236 |                          สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   
 

ความคิดเหน็ของผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธปิระโยชน์แนวทางเลอืกที่ 3 
Opinions of Insured of Section 40 on the benefits of the 3rd alternative 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้

ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิ
ประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 ท่ีมาใช้บริการ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 จํานวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ Chi-Square กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 2 (จ่าย 100 บาท/เดือน) เป็น 
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 7,001-9,000 บาท สําหรับการรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า  
ในภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับตํ่า โดยมีการรับรู้ด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบสูงท่ีสุด ส่วนการรับรู้ท่ีตํ่าท่ีสุดคือด้านเงื่อนไขการเกิด
สิทธิ ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านสิทธิประโยชน์มากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ สําหรับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการรับรู้
ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ทุกด้านยกเว้นด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ และปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์ 
แนวทางเลือกท่ี 3 ด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ข้อเสนอแนะ สํานักงานประกันสังคมควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 
3 ให้เข้าใจง่าย ชัดเจน จูงใจ และดึงดูด ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงสิทธิท่ีจะได้รับมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้มี 
การเปลี่ยนแปลงทางเลือกเพื่อความมั่นคงด้านรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
คําสําคัญ: การรับรู้, ผู้ประกันตนตามมาตรา 40, สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
 

ABSTRACT 
 The study on “Opinions of Insured of Section 40 on the benefits of the 3rd alternative” aims to study the 
perception of the insured persons under section 40 on the benefit package 3, to study the opinion of the insured 
persons under section 40 on benefit package 3 and to study factors influencing consideration on change of benefit 
package.  The sample group covers 285 insured persons under section 40 walking- in to apply services at the 
Bangkok Social Security Office 6.  Questionnaires are used as the method in data collection.  SPSS programme is 
applied for analyzing percentage, means, standard deviation and Chi-Square, setting level of significant at 0.05.  
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  The study found that most of the sample group are female insured persons under section 40 choosing 
Benefit Package 2 ( paying contribution 100 baht/month) , aged between 51- 60 years old, with married status, 
graduating primary school, being merchant, and having average monthly income ranging between 7,001-9,000 baht. 
The overall level of perception of the insured persons under section 40 on the benefit package 3 is low.  The 
highest level of perception is on contribution payment channels while the lowest level of perception regards 
qualification of entitlement to the benefits.  In average, the opinion of the insured persons under section 40 is at 
high level with the highest opinion regards benefits, while the lowest average is on qualification of entitlement. It 
is also found that personal factors classified by age and education, all factors related to perception on benefit 
package 3 excepting contribution payment channel, and factors with regard to opinions on benefit package 3 
conditions of rights show relation on consideration for change of benefit package, demonstrating level of 
significance at 0.05. 
 It is suggested that the Social Security Office promotes knowledge and understanding for the insured 
persons under section 40.  In addition, public relation on benefit package 3 should be simple, clear, convincing 
and attractive for the insured for better perception on the increased benefits resulting in benefit package change, 
for better income security and quality of life. 
Keywords: Perception, the Insured Persons under Section 40, Benefit Package 3 
 
บทนํา 
 จากการสํารวจแรงงานนอกระบบของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรท่ีเป็นผู้ท่ีมีงานทํา 37.7 
ล้านคน ในจํานวนนี้ 20.8 ล้านคน หรือร้อยละ 55.2 เป็นแรงงานนอกระบบ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยแรงงานนอกระบบ
หมายถึง แรงงานท่ีประกอบอาชีพอิสระ เช่น คนงานท่ีรับงานไปทําท่ีบ้าน คนงานท่ีทํางานรับเหมาช่วง คนท่ีทํางานไม่เต็มเวลา หรือผู้มีงาน
ทําแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ซ่ึงแรงงานนอกระบบนั้นย่ิงมีความเสี่ยงมากกว่าแรงงานใน
ระบบ ในด้านของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิต การไม่มีนายจ้างทําให้แรงงาน
นอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ทําให้ไม่มีความม่ันคงในการทํางาน จึงทําให้ขาดหลักประกันในชีวิต ท้ังยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน สิทธิ กฎหมายและสุขภาพในความปลอดภัยจากการทํางานท่ีพึงมีพึงได้รับในฐานะที่เป็นกําลังแรงงาน 

 สํานักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐซ่ึงอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักคือ มุ่งสร้างหลักประกัน
ความม่ันคงแก่แรงงาน ให้ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และได้เปิดโอกาส
ขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบให้มีสวัสดิการประกันสังคมรองรับเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ โดยเรียกแรงงานนอก
ระบบท่ีสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่า “ผู้ประกันตนตามมาตรา 40” มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 จากเดิมท่ีจ่ายเงิน
สมทบเป็นรายปีๆ ละ 3,360 บาท ปรับปรุงเป็นการจ่ายเงินสมทบรายเดือน และมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2  และ
ในปี 2556 ก็ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 2) เพ่ิมสิทธิประโยชน์และกําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพเป็นเงินบํานาญชราภาพไปจนตลอดชีวิต โดยเพ่ิมทางเลือกอีก 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 และทางเลือก
ท่ี 5 จะเห็นได้ว่าสํานักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุง พัฒนาสิทธิประโยชน์เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์มาโดยตลอด 

 ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 ( มาตรา 
40) ต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน 2558 โดยมีการโอนภารกิจการเก็บเงินสมทบเพ่ือบํานาญชราภาพไปให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
และยกเลิกการประกันสังคมของแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 ในทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 และทางเลือกท่ี 5 เหลือเพียง 
ทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2 เท่านั้น จึงทําให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีเคยอยู่ในระบบการประกันสังคม ประสงค์ขอโอนไปกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นจํานวน 244,000 ราย (สํานักงานประกันสังคม สํานักสร้างเสริมความม่ันคงแรงงานนอกระบบ, 2560) 
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จํานวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสํานักงานประกันสังคมท่ัวประเทศลดลง ท้ังยังมีรูปแบบการประกันชีวิตในภาคเอกชนเกิดข้ึน
มากมายและมีการประชาสัมพันธ์ท่ีจูงใจมากกว่า จึงทําให้การเข้าสู่ระบบการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีมีความม่ันคงและมีสิทธิ
ประโยชน์คุ้มครองกลับไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดการนําส่งเงินสมทบตามกฎหมายกําหนด จึงทํา
ให้อัตราการคงอยู่ในระบบประกันสังคมลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 (สํานักงานประกันสังคม, สํานักเสริมสร้างความม่ันคง
แรงงานนอกระบบ, 2561) ซ่ึงส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิท่ีพึงได้รับ 

สํานักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันโดยเพิ่มแนวทางเลือกใหม่ซ่ึงเพ่ิมความ
คุ้มครองให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ได้แก่แนวทางเลือกท่ี 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท/เดือน  ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 
กรณี และเพ่ิมความคุ้มครองการได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วยขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีค่าชดเชยให้วันละ 300 บาท หากไม่
นอนโรงพยาบาลแต่มีใบแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวต้ังแต่ 3 วันข้ึนไป มีค่าชดเชยให้วันละ 200 บาท ซ่ึงรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน/ ปี 
ยามเป็นทุพพลภาพจ่ายเงินชดเชยเดือนละ 500-1,000 บาทตลอดชีพ จํานวนเงินข้ึนอยู่กับระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบ หากเสียชีวิต
จ่ายค่าทําศพ 40,000 บาท และผู้ประกันตนท่ีมีบุตรอายุไม่ถึง 6 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 200 บาท จ่ายคราวละ 2 คน 
หากเดือนใดไม่มีการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเดือนนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ เม่ือผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์มีเงินบําเหน็จชราภาพ 
ซ่ึงเดือนท่ีส่งเงินสมทบมีการสะสมเงินกรณีชราภาพเดือนละ 150 บาทในแต่ละเดือนสามารถออมเงินเพ่ิมได้ไม่เกิน 1,000 บาท/ เดือน 
หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน สํานักงานประกันสังคมจ่ายให้อีก 10,000 บาท (สํานักงานประกันสังคม, สํานัก
เสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ, 2559) เพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ ดังนั้นทางเลือกท่ี 3 เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 เปลี่ยนเป็นทางเลือกท่ี 3 และแรงงานนอกระบบให้เข้ามาสู่
ระบบประกันสังคม เพ่ือให้เข้าถึงสวัสดิการและมีหลักประกันชีวิตถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยไม่ท้ิงคนอื่นไว้ข้างหลัง   

 สถานการณ์นี้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนว
ทางเลือกท่ี 3 พร้อมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนทางเลือก เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือ
แรงงานนอกระบบอย่างแท้จริง เพ่ือให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยังคงอยู่และมีการจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตน และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางระบบการประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้ดีย่ิงข้ึน
เพ่ือกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่สวัสดิการในด้านการประกันสังคมมากย่ิงข้ึนต่อไป อันจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในยามเจ็บป่วย และมีเงินออมไว้ใช้ยามสูงวัย ลดภาระของรัฐบาลในการดูแล เพ่ือให้มีความม่ันคงทางรายได้กับแรงงานนอก
ระบบ และให้ได้รับการคุ้มครองดูแลใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากท่ีสุด เพ่ือสร้างหลักประกันสังคมของประเทศและนํามาซ่ึงความ
ม่ันคง ย่ังยืน และมีความสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสทิธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้  

การรับรู้ เป็นกระบวนการรับรู้ภายในตัวของบุคคลท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้  โดยผ่านการตีความของข้อมูลท่ีได้รับจาก 
การสัมผัสของอวัยวะรับสัมผัสของร่างกายจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ส่งต่อไปยังสมอง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแปลความหมายโดยอาศัยความจํา 
ความคิด สภาพจิตใจและประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ในการตีความหมายของข้อมูลนั้น ๆ ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ดังนั้น ทําให้ 
การรับรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแม้จะได้รับสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานความคิด ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของ
บุคคลนั้น ๆ ดังนั้น การรับรู้สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะมีการรับรู้แตกต่างกันออกไปอย่าง
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สิ้นเชิง ข้ึนอยู่กับว่า ในแต่ละบุคคลมีการรับรู้ข้อมูลจากการกระตุ้นโดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านประสบการณ์ของตนเองท่ีมีอยู่ ทําให้
เกิดการตอบสนอง จนนําไปสู่การรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ท้ังทางด้านการส่งเงินสมทบ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านเงื่อนไข
การเกิดสิทธิ และด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็น ท่ีทุกคนจะต้องเผชิญและปฏิบัติอยู่เป็นประจํา เนื่องจากการตัดสินใจจะทําให้

มนุษย์เลือก และได้สิ่งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการ
ตัดสินใจจําเป็นต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจ เพ่ือจะได้เลือกในสิ่งท่ีตรงเป้าหมายและสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง  การท่ีบุคคลจะมี
การตัดสินใจในการเลือกท่ีมีความแตกต่างกันไปนั้นเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันนั่นเอง ดังนั้น 
หากเปรียบสิทธิประโยชน์มาตรา 40 แนวทางเลือกท่ี 3 เป็นสินค้าหรือบริการซ่ึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท้ังทางเลือกท่ี 1 และ
ทางเลือกท่ี 2 สามารถเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 ได้นั้น จําเป็นต้องมีกระบวนการตัดสินใจท่ีจะเลือกเปลี่ยนทางเลือกเพ่ือให้
ตนเองได้รับผลตอบแทนท่ีให้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยสิ่งท่ีจะจูงใจหรือปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเปล่ียน
ทางเลือกของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 และ
ปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ เพ่ือให้ตรงกับเหตุผล
และเป้าหมาย หรือความต้องการของตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

แนวคิดความม่ันคงด้านรายได้ 
ประชาชนต้องมีรายได้ท่ีเพียงพอในการดํารงชีพและมีความม่ันคงในอาชีพการงาน พร้อมท้ังมีสวัสดิการท่ีดี มีเงินออมท่ีสะสม

ไว้ใช้จ่ายเม่ือพ้นวัยทํางาน ได้รับความยุติธรรมและมีความเสมอภาคจากการทํางาน จากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเป็น
หลักประกันหรือความมั่นคงด้านรายได้แก่แรงงานนอกระบบซ่ึงไม่มีสวัสดิการใด ๆ ในการทํางาน และอาจเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิด
ความไม่ม่ันคงด้านรายได้ ทําให้เกิดความเดือดร้อน ในยามท่ีตนเองขาดรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ หรือในภาวะท่ีมี
การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ยามสูงอายุ ยามท่ีตนเองเสียชีวิต ท่ีกล่าวมาล้วนทําให้เกิดความไม่ม่ันคงในชีวิตท้ังสิ้นและเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน สํานักงานประกันสังคมซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐ จึงให้ความสําคัญในความมั่งคงทางด้านรายได้แก่แรงงานนอกระบบ จึงมีการ
ประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือเป็นหลักประกันในชีวิตให้แก่แรงงานนอกระบบ ให้ได้รับสวัสดิการท่ีดีและมีความม่ันคงในการดํารงชีพ
ย่ิงข้ึน  

การประกันสังคม ตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 3  
ภายหลังจากท่ีสํานักงานประกันสังคมมีการเปล่ียนแปลงข้อกฎหมายการประกันสังคม ตามมาตรา 40 คือ การยกเลิก 

ความคุ้มครองกรณีชราภาพ(บํานาญ) เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2558 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบ 
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ซ่ึงส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 3 (เดิม) ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม
กฎหมาย และเหลือเพียง 2 ทางเลือก คือ 

ทางเลือกท่ี 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/ เดือน (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลช่วยสนับสนุน 30 บาท) ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ 3 กรณีด้วยกัน คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต 

ทางเลือกท่ี 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/ เดือน (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลช่วยสนับสนุน 50 บาท) ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ 4 กรณีด้วยกัน คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตและกรณี
บําเหน็จชราภาพ ซ่ึงผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้อัตราการคงอยู่ของผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดลงอย่างต่อเนื่อง สํานักงานประกันสังคมจึงได้
วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ข้ึน โดยวางเป้าประสงค์ท่ีสําคัญ คือ การครอบคลุมดูแลแรงงานนอกระบบท้ังใน
ช่วงเวลาทํางานและนอกเหนือช่วงเวลาการทํางาน  ท้ังในสภาวะปกติ ท้ังระหว่างการฟื้นฟู ท้ังทุพพลภาพที่เข้าสู่การจ้างงานหรือ 
แม้แต่สิ้นสภาพการจ้างงานยามชราภาพ โดยมีมาตรการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพ่ือการดูแลแรงงานนอกระบบ อย่างเป็นระบบ  
เป็นรูปธรรม สะท้อนความจริงจังในการดูแล ให้มีการรองรับอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับพฤติกรรมแรงงานในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ
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ในเรื่องการจ่ายเงินสมทบ การเพ่ิมจํานวนผู้ประกันตนตามมาตรา40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดย
อาจอยู่ในรูปแบบสมัครใจอย่างแท้จริง โดยสมัครใจเข้าร่วม สมัครใจจ่ายเท่าท่ีอยากจ่าย เท่าท่ีอยากได้สิทธิ สมัครใจอยู่ จึงนับได้ว่า
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานประกันสังคมดังกล่าว  มีความพยายามท่ีจะขยายความคุ้มครองด้านประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ
ให้ท่ัวถึงและให้แรงงานนอกระบบเต็มใจท่ีจะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
แรงงานนอกระบบและครอบครัวอันจะช่วยแก้ไขเยียวยาแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ให้ลดน้อยลงกว่าเดิม (กระทรวงแรงงาน, 
สํานักงานประกันสังคม, 2558) 

ดังนั้น การสร้างหลักประกันในการดํารงชีวิต ให้กับแรงงานนอกระบบ ท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระบบประกันสังคม  
ตามมาตรา 40 เพ่ือยกระดับคุณภาพทางสังคม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วย  
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ เพ่ือให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องในยามท่ีตนเองไม่สามารถทํางานได้ โดยแนวทางเลือกท่ี 3  
ท่ีเป็นทางเลือกใหม่นั้น จะเป็นการจ่ายเงินสมทบทุกเดือนๆ ละ 300 บาท จะได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วย ขณะนอนรักษาตัวอยู่ท่ี
โรงพยาบาลจะมีค่าชดเชยให้วันละ 300 บาท ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวต้ังแต่ 3 วันข้ึนไป จะได้รับ
ค่าชดเชยวันละ 200 บาท รวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน/ ปี หากเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยตลอดชีพเดือนละ 500-
1,000 บาท/ปี ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบและเม่ือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับค่าทําศพให้รายละ 
40,000 บาท ในกรณีผู้ประกันตนมีบุตรอายุไม่ถึง 6 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเดือน ๆ ละ 200 บาท จ่ายได้คราวละ 2 คน  
แต่ถ้าเดือนใดไม่มีการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเดือนนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับ และเม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีเงินบําเหน็จชราภาพคืน
ให้ ซ่ึงในแต่ละเดือนท่ีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบจะมีการสะสมเงินสมทบที่เป็นเงินกรณีชราภาพเดือนละ 150 บาท และในแต่ละเดือน
นั้นผู้ประกันตนสามารถออมเงินเพ่ิมได้ถึง 1,000 บาท/เดือน และเม่ือผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน สํานักงานประกันสังคม
จะจ่ายเพิ่มให้อีก 10,000 บาท 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3” เป็นการศึกษา 
เชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีมาใช้บริการ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 โดย
เฉลี่ยต่อเดือนจํานวน 1,090 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยการนําจํานวนประชากรดังกล่าวเปรียบเทียบกับตารางสุ่มตัวอย่างของ 
R.V.Krejcie and D.W.Morgan  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 285 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) จากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีมาใช้บริการ ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 ซ่ึงทุก ๆ 3 คนจะถูก
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มต้นจากคนท่ี 1 เม่ือรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์  

 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 2 (จ่าย 100 บาท/
เดือน) ร้อยละ 96.1 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 51.6 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.0 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 28.1  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 7,001-9,000 บาท ร้อยละ 25.6 

ในด้านการรับรู้ข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.8 รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40  
แนวทางเลือกท่ี 3 มาก่อน โดยรับรู้ข่าวสารจากบุคคล (เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง) (ร้อยละ 35.8) มากท่ีสุด รองลงมาจากการประชาสัมพันธ์
ของประกันสังคม (ร้อยละ 29.5) 
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การรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า 

 

 
 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า คิดเป็นร้อยละ 65.3 
โดยมีการรับรู้ด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเงินสมทบและด้านสิทธิประโยชน์ อันดับสุดท้าย คือ 
ด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านการส่งเงินสมทบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 
การจ่ายเงินสมทบทุกเดือนๆ ละ 300 บาทอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 และสามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้สูงสุดคร้ังละ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.6 ส่วนการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การได้รับเงินชดเชยขาดรายได้เม่ือเจ็บป่วยในกรณีเม่ือนอนโรงพยาบาลได้ 300 
บาท/ ไม่นอนโรงพยาบาลได้ 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทําศพเม่ือผู้ประกันตนเสียชีวิตใน
จํานวนท่ีมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 57.2 และผู้ประกันตนจะได้รับทุพพลภาพตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ 54.0 ส่วนการรับรู้ด้านเงื่อนไข
การเกิดสิทธิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ จะได้รับเงินชราภาพเม่ืออายุ 60 ปี และลาออกจากประกันสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในยามท่ีท่านเสียชีวิตก็ต่อเม่ือมีการนําส่งเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 และผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ของท่านในกรณีท่ีท่านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็ต่อเม่ือท่านมีการนําส่งเงินสมทบ 1 ใน 6 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.1 และในส่วนการรับรู้ด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ พบว่ากลุ่มตัวย่างมีการรับรู้มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 
การชําระเงินสมทบได้ท่ีสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/ จังหวัด/ สาขา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมา 
สามารถชําระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส คิดเป็นร้อยละ 77.9 และชําระเงินสมทบโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 62.5 

ความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ประกอบด้วย ด้านการส่งเงิน

สมทบ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ และด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสิทธิ
ประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.90 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน 
การส่งเงินสมทบ ในเรื่องการส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนเป็นการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีมากท่ีสุด รองลงมา 
จํานวนเงินสมทบท่ีต้องจ่าย 300 บาทในแต่ละเดือนมีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน ส่วนความคิดเห็นด้านสิทธิ
ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในเรื่องถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตสํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าทําศพให้กับผู้สืบทอด 
มากท่ีสุด รองลงมา เม่ือประสบอันตรายและทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชยตลอดชีวิต ส่วนความคิดเห็นด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ พบว่า

40 40 37.5 42.1 34.7
60 60 62.5 57.9 65.3

ระดับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3

ระดับการรับรู้สูง ระดับการรับรู้ตํ่า
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กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในเร่ืองการแจกแจงรายละเอียดและระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบมีการระบุไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน
มากท่ีสุด รองลงมา เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความชัดเจนไม่ซับซ้อน และในส่วนความคิดเห็นด้านด้านช่องทาง 
การจ่ายเงินสมทบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในเร่ืองการเพ่ิมช่องทางการชําระเงินสมทบท่ีสามารถชําระได้ 24 ชั่วโมงสําหรับ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุกประเภท รองลงมา การเพ่ิมช่องทาง การชําระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
และหักผ่านบัญชีธนาคารมีความสะดวก คล่องตัว และไม่เสียเวลาในการประกอบอาชีพ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3   
การศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท้ังทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 ตัดสินใจ “เลือก” เปลี่ยนเป็นทางเลือกท่ี 3 เหตุผลเพราะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 ได้รับ
ค่าชดเชยขาดรายได้ยามเจ็บป่วยเพ่ิมข้ึน รองลงมาร้อยละ 66.5 ได้รับเงินคราวเดียวเป็นก้อนในยามสูงอายุ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
22.5 ตัดสินใจ “ไม่เลือก” เปลี่ยนเป็นทางเลือกท่ี 3 เหตุผลเพราะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.3 ไม่เปลี่ยนเพราะรายได้ไม่เพียงพอ รองลงมา
ร้อยละ 59.4 จ่ายเงินมากเกินไป  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
การรับรู้และปัจจัยความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 พบว่า 
อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก ปัจจัยการรับรู้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยน
ทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือก ยกเว้นด้านช่องทาง
การจ่ายเงินสมทบ และปัจจัยความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 พบว่า ด้านเงื่อนไขการเกิด
สิทธิมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือก  

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม 

อายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 และเม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทุกด้าน ยกเว้นด้าน
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านส่งเงินสมทบและด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ (ตามตารางท่ี 1) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านใดท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ท้ังรายรายด้านและภาพรวม (ตามตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

การรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
ด้านการส่งเงิน

สมทบ 
ด้าน 

สิทธิประโยชน์ 
ด้านเงื่อนไข 
การเกิดสิทธิ 

ด้านช่องทาง 
การจ่ายเงินสมทบ 

ภาพรวม 

สถานะการเป็นผู้ประกันตน     
เพศ     
อายุ     
สถานภาพการสมรส     
ระดับการศึกษา     
อาชีพ     
รายได้ต่อเดือน     

 = สัมพันธ์,   = ไม่สัมพันธ์ 
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ตารางท่ี 2 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคดิเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
ด้านการส่งเงิน

สมทบ 
ด้าน 

สิทธิประโยชน์ 
ด้านเงื่อนไข 
การเกิดสิทธิ 

ด้านช่องทาง 
การจ่ายเงินสมทบ 

ภาพรวม 

สถานะการเป็นผู้ประกันตน     
เพศ     
อายุ     
สถานภาพการสมรส     
ระดับการศึกษา     
อาชีพ     
รายได้ต่อเดือน     

 = สัมพันธ์,  = ไม่สัมพันธ์ 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 
หากการรับรู้ เป็นกระบวนการข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบุคคล ท่ีใช้แปลผลในการตอบสนองพฤติกรรมจากสภาพแวดล้อมและ

เร่ืองราวต่างๆ หากขาดการรับรู้ ก็จะไม่สามารถแปลความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาได้ ซ่ึงการรับรู้จะส่งผลต่อไปยัง 
การตัดสินใจของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2551, น. 97) ระบุว่า แต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ีต่างกันแม้ใน
สถานการณ์เดียวกันข้ึนอยู่กับการเลือกสรรเร่ืองท่ีจะรับรู้และการจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้รับ จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ต่อสิทธิ
ประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมี 
การรับรู้อยู่ในระดับตํ่า ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า สํานักงานประกันสังคมมีการโฆษณา และระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย  
ไม่ท่ัวถึง และไม่สามารถเข้าถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพราะเนื่องมาจากเป็นแนวทางเลือกใหม่ท่ีกําลังปรับปรุงพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ซ่ึงยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด ทําให้การประชาสัมพันธ์เป็นเพียงแค่การให้ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่มี
การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและชักจูงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่างชัดเจน เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็น 
แนวปฏิบัติทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานประกันสังคมตามพ้ืนท่ีและจังหวัดต่างๆ จึงยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์หรือแนะนํา
ได้เท่าท่ีควรเพราะเกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกิดข้ึน จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้ผู้ประกันตนยังขาดการรับรู้หรือมี 
การรับรู้ระดับตํ่า  

การรับรู้ของแต่ละบุคคล มีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องท่ีจะส่งผลต่อให้การรับรู้ของบุคคลแตกต่างกันออกไป บางคนรับรู้
มาก บางคนรับรู้น้อย บางคนไม่รู้เลย ซ่ึงเป็นการรับรู้ในเรื่องเดียวกัน โดย จําเนียร โชติช่วง (2525, น. 36) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์มีมากมายหลายประการ แต่ปัจจัยจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคลเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะมีผลต่อการรับรู้
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านยกเว้นด้านช่องทางการจ่ายเงินสมทบ 
โดยผู้ประกันตนท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป มีการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่ามากท่ีสุด 
อาจเนื่องมาจากเป็นช่วงอายุของคนวัยสูงอายุ ความสามารถในการจดจําหรือการรับรู้ในสิ่งใหม่ๆ เร่ิมลดลง จึงทําให้ขาดความสนใจใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ตนเอง ส่วนผู้ประกันตนท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 
ปี จะมีการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเงินสมทบและด้านสิทธิประโยชน์อยู่ในระดับสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ อาจเนื่องมาจากเป็นช่วงอายุ
ท่ีอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ มีความต้องการในสิทธิท่ีตนเองจะได้รับเพ่ิมข้ึนภายหลังเกษียณอายุหรือไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว อีกท้ังมี
ความรู้พ้ืนฐานเดิมและประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ในเม่ือมีการจ่ายเงินเพ่ิม สิทธิประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต้องเพิ่มตามไปด้วย ในส่วนของปัจจัย
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ส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
ยกเว้นเงื่อนไขการเกิดสิทธิ อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลจะทําให้ผู้ประกันตนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุและมีผล นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือก
ท่ี 3 ในด้านการส่งเงินสมทบและด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ โดยผู้ประกันตนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมจะมีการรับรู้อยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด 
และผู้ประกันตนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีการรับรู้อยู่ในระดับตํ่ามากท่ีสุด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 
3 ของผู้ประกันตนมีระดับการรับรู้แตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือก 
เม่ือบุคคลนั้นมีการรับรู้แล้ว สิ่งท่ีทุกคนต้องพบอยู่เป็นประจํา นั่นก็คือ การตัดสินใจ (Decision) โดยการตัดสินใจจะเป็นสิ่ง 

ท่ีสําคัญท่ีทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย กุลชลี ไชยนันตา (2539, น. 130) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากหลายทางเลือก ซ่ึงผู้ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีให้ประโยชน์สูงสุด การตัดสินใจจําเป็นต้องทํา เพราะมีทรัพยากร
จํากัด จึงต้องตัดสินใจให้ดีท่ีสุด จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเปล่ียนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 ด้วย
เหตุผลเพราะได้รับค่าชดเชยขาดรายได้ยามเจ็บป่วยเพ่ิมข้ึนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือได้รับเงินคราวเดียวเป็นเงินก้อนในยามสูงอายุ 
อาจเนื่องมาจากผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นบุคคลท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือท่ีเรียกว่าแรงงานนอกระบบ ไม่มีหลักประกันทางสังคม
และไม่ได้รับสวัสดิการความคุ้มครองจากภาครัฐ ดังนั้น เม่ือเข้ามาสู่แรงงานในระบบแล้วจากการท่ีมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 ของสํานักงานประกันสังคม เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ตนเอง จึงมีความต้องการท่ีจะได้รับเงินค่าชดเชยในยามท่ีตนเอง 
ไม่สามารถทํางานได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือยามสูงวัยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคงด้านรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวในยามท่ีตนเองไม่มีรายได้ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนทางเลือกเหตุผลเพราะ มีรายได้ไม่เพียงพอ รองลงมาคือ
จ่ายเงินมากเกินไป สะท้อนให้เห็นว่า คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างของลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้การตัดสินใจเลือกของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซ่ึงปัจจัยต่างๆจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ประกันตนท่ีมีต่อการตัดสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ และมันทนียา สมมี, 2545, น. 38-44) การศึกษาน้ี มีความต้องการท่ี
จะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยจําแนกเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 และปัจจัย
ด้านความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก ซ่ึงสะท้อนให้ 
เห็นว่า อายุและระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธมนวรรณ บุญรักษา 
(2556, น. 65-69) พบว่า อายุและระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในการเขา้สู่ระบบท่ีแตกต่างกัน  

2) ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านยกเว้นด้านช่องทาง 
การจ่ายเงินสมทบมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก โดยผู้ประกันตนท่ีมีการรับรู้ต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 
3 ด้านการส่งเงินสมทบ ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิ อยู่ในระดับสูง จะมีการตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือกเป็น
ทางเลือกท่ี 3 มากกว่าไม่เลือก อีกท้ังการรับรู้ในแต่ละด้านมีความสําคัญเกือบเท่าๆ กันในการท่ีจะเลือกเปลี่ยนทางเลือกอัน
เนื่องมาจาก ผลการศึกษาท่ีได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้ประกันในแต่ละด้านเป็นปัจจัยท่ีผู้ประกันตนให้ความสําคัญ
และมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือกเป็นทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และ มันทนียา สมมี (2545, 
น. 38-44) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทําของบุคคลอ่ืน  
ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภค คือต้องการให้เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินค้า
หรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค ซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็นการสร้างยอดขายนั่นเอง 

3) ปัจจัยความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 พบว่า ด้านเงื่อนไขการเกิดสิทธิมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจต่อ
การเปลี่ยนทางเลือก โดยผู้ประกันตนท่ีมีความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 1 ในแต่ละด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย จะมีการตัดสินใจไม่เปลี่ยนทางเลือกมากกว่าเลือกท่ีจะเปลี่ยนเป็นทางเลือกท่ี 3 สะท้อนให้เห็นว่า สํานักงานประกันสังคมควร
คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้ประกันตนก่อนท่ีจะมีปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ
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ประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีการตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ 
และ มันทนียา สมมี (2545, น. 38-44) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาในด้านต่างๆ มีผลต่อการกําหนด
รูปแบบในการสนองความต้องการของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีความคิดเห็นมากท่ีสุดเกี่ยวกับมี 

ความต้องการให้สิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ควรเท่าเทียมกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สะท้อน
ให้เห็นว่า สํานักงานประกันสังคมควรมีการปรับปรุงแนวทางเลือกใหม่ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ประกันตน อันเนื่องมาจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ก็คือบุคคลท่ีประกอบอาชีพอิสระ
หรือแรงงานนอกระบบนั่นเอง เพียงแต่เคยทํางานบริษัทมาก่อนถึงมีสิทธิท่ีจะสมัครมาตรา 39 ได้ ดังนั้น สํานักงานประกันสังคมควรมี
การปรับปรุงแนวทางเลือกให้ตรงตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของความเท่าเทียมและความเสมอภาคของแรงงานไม่ว่าจะเป็นใน
ระบบหรือแรงงานนอกระบบ เพ่ือจะได้ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังกรณีชราภาพ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถ
เลือกรับเงินก้อนคราวเดียวหรือรายเดือนได้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกันตนมีความต้องการท่ีจะมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  
แต่เหตุผลของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในการท่ีขอรับเงินก้อนหรือรายเดือน ดังนั้น สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจึงเป็นแรงดึงดูดหรือ
เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจต่อการท่ีจะให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เปลี่ยนทางเลือก นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 
สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตร 40 ทางเลือกท่ี 3 ได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยในปัจจุบันบุคคลท่ีอายุเกิน 60 ปี  
ยังสามารถทํางานได้และต้องการได้รับความคุ้มครองสิทธิต่างๆ เหมือนกับคนหนุ่มสาวท่ัวไป นอกจากนี้มีประเด็นท่ีน่าสนใจในเรื่อง
ความคิดเห็นของผู้ประกันตนท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรในแต่ละเดือนท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดในด้านสิทธิประโยชน์ 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกันตนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับสิทธิท่ีเพ่ิมให้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งมีสถานภาพโสด ทําให้ไม่มี
บุตร อีกท้ังมีหน่วยงานอ่ืนให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีรายได้น้อย จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้สิทธิประโยชน์กรณีนี้ไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สํานักงานประกันสังคมควรมีการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเร่งด่วน
และต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรา 40 ให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ประกันตนตามาตรา 40 ท้ังทางเลือกท่ี 1 
และทางเลือกท่ี 2 ได้รับรู้ข่าวสารและเข้าใจ เข้าถึงสทิธิประโยชน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสิ่งท่ีตนเองจะได้รับ  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ระดับนโยบาย 
1) สํานักงานประกันสังคมควรมีการรณรงค์และรีบเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 

ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับมากย่ิงข้ึน 
2) สํานักงานประกันสังคมควรมีการปรับปรุงเงื่อนไขและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้เท่าเทียม

กับผู้ประกันตนมาตรา 39 เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่
การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อีกท้ังสามารถให้บุคคลท่ีอายุเกิน 60 ปี สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ เนื่องจาก
สังคมไทยในปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือท่ีจะได้ให้ผู้สูงอายุมีความม่ันคงในการดํารงชีพและไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน  
อีกท้ังลดภาระค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณของรัฐบาลท่ีต้องดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย 

3) ภาครัฐ ควรส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพท่ีม่ันคงหรือมีอาชีพเสริม ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการดํารงชีพและ
สามารถจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีพในยามเจ็บป่วยหรือในยาม
สูงอายุ ซ่ึงจะทําให้แรงงานนอกระบบมีความม่ันคงด้านรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป  

ระดับปฏิบัติการ 
1) สํานักงานประกันสังคมควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีและผู้นําเครือข่ายของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท้ังใน

เร่ืองของความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางเลือกท่ี 3 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่มิติใหม่ของการให้บริการ 
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2) สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/ จังหวัด/ สาขา ควรร่วมมือกับหน่วยงานหรือเครือข่ายพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้อง 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางเลือกท่ี 3 โดย
มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนท่ีลงไปยังพ้ืนท่ี ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สาธารณสุข โรงพยาบาล และในสถานประกอบการท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างการรับรู้ข่าวสารให้ได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

3) สํานักงานประกันสังคมควรจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แนวทางเลือกท่ี 3 ให้เข้าใจง่าย 
ชัดเจนและดึงดูด เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับทราบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

4) สํานักงานประกันสังคมควรเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ในการตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือก เนื่องจากผลท่ีได้
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุตํ่ากว่า 
40 ปี มีการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนทางเลือก โดยตัดสินจะเลือกเปลี่ยนทางเลือกมากท่ีสุด 
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ความคิดเหน็ต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ 
Opinions towards working after retirement 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการทํางาน ภายหลัง

เกษียณอายุ ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 50-59 ปี ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.1 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 56-59 ปี ร้อยละ 50.0 มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.0 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 46.0 ตําแหน่งงานในปัจจุบันอยู่ในระดับพนักงาน/ระดับ
ปฏิบัติการ ร้อยละ 45.5 มีอายุงาน 31-40 ปี ร้อยละ 39.7 โดยมีรายได้ในปัจจุบัน 50,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 32.6 และร้อยละ 64.7 
มีภาระหนี้สิน ซ่ึงมีความสนใจประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 56.7 และมีความสามารถพิเศษหรือทักษะทางอาชีพ ร้อยละ 60.7 
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจท่ีจะทํางานภายหลังเกษียณอายุ โดยมีความคิดเห็นว่าเป็นการเพ่ิมรายได้ ทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสนใจงานท่ีเป็นอาชีพอิสระ มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน เวลาในการทํางานไม่เกิน 5 วัน/สัปดาห์                   
แต่ต้องสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ และกลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ  
โดยคิดว่าสามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนได้และการมองโลกในแง่ดี/คิดทางบวกการศึกษาหาความรู้ท่ีสอดคล้องกับงานท่ี
สนใจ และการเตรียมเงินทุนเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนประกอบอาชีพหากจําเป็น  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรมีการกําหนดนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ กําหนดมาตรฐานการจ้างงาน
ผู้สูงอายุและส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุท่ีต้องการทํางานนอกระบบและผู้ท่ีมีความสนใจในการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือท่ีจะทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การทํางาน, หลังเกษียณอายุ 

 
ABSTRACT 

 This study is a survey research exploring opinions towards working after retirement.  The objective is to 
assess the general view towards working after retirement, the general interest towards maintaining a career after 
retirement and how to prepare for work after retirement.  The study was taken out by surveying 250 individuals 
through purposive sampling by selected individuals between the age of 50 to 59 years living in Bangkok. The results were 
then analyzed using SPSS statistics program. The results from the study can be summarized as follow;  
 The majority of the studied sample represents 62.1 percent females between the age of 56 to 59 years 
with a bachelor’s degree who have interest in working after retirement.  This group of samples have high positive views 
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towards working after retirement because they believe working gives them value and provide continued income. 
Regarding the interest towards working after retirement, the sample has high positive views and show interest in 
working after retirement but requires a safe and healthy working environment, as well as not working for more than 
five days per week.  They are highly prepared for working after retirement, especially mentally, meaning they are 
highly acceptive and maintains a positive view towards retirement. Analyzing the variance between each variable 
finds that interest or intent towards working after retirement affects the views toward working after retirement. 
While variables which affects the interest towards working after retirement is financial debt. 
 This study recommends that regulations towards hiring retired workers should aim to promote more 
retirees to work in order to give them self-worth and additional income. It will also help with the elderly’s burden 
to society and government.  The government or organizations should have measures towards showing intent 
towards hiring retired individuals with specific jobs that meet the interest of those wanting to work after retirement. 
The study found that freelance and jobs requiring special skills and specialist are key areas of interest for retired 
persons who are interested in working after retirement.  
Keywords: Opinions, Working, After retirement 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันประเทศต่างๆ กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรท่ีสําคัญ เป็นผลจากการดําเนินนโยบายการวางแผน
ประชากรของหลายประเทศท่ัวโลก ทําให้อัตราการเจริญพันธ์ของประชากรโลกลดลง ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาการทาง 
การแพทย์และสาธารณสุขทําให้มนุษย์มีอายุท่ียืนยาวข้ึน และอัตราการเกิดของเด็ก ลดน้อยลง ในประเทศไทยประมาณการแนวโน้ม
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568 เปรียบเทียบกับประชากรโลก ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2554) พบว่า มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ ประชากรสูงอายุมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนและประชากรวัยเด็กมี
จํานวนลดลง ในส่วนของประเทศไทยจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วน
ผู้สูงอายุมีจํานวน เพ่ิมมากข้ึนเป็นลําดับ และในปี พ.ศ.2543 มีประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 67 ล้านคน เด็กลดลงเหลือร้อยละ 21.2 ผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนเป็น 11.7 และแนวโน้มในปี 2563 ประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 70 ล้านคน เด็กก็ยังคงลดลงเหลือร้อยละ 19 ในขณะท่ีผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16.8 และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีกเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2568 ซ่ึงถือได้ว่าประเทศไทย กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ.ประเทศไทยมีจํา 2559นวนประชากรท้ังสิ้น ล้านคน 9.65 มีประชากรอายุ ล้านคน หรือ 11 ปีข้ึนไป 60
่ี ของประชากรท้ังหมด เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท 20 ซ่ึงสัดส่วนประชากรสูงอายุใกล้ถึงร้อยละ 5.16 คิดเป็นร้อยละ
 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหา คือวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุเกิดภาวะพ่ึงพิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

 จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี8 พฤศจิกายน 2559 ต่อนโยบายด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้าน 
การจ้างงาน ผู้สูงอายุ คือ เห็นชอบมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ..... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล 
สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเพ่ือการจ้างผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปเข้าทํางาน ท้ังนี้ เฉพาะ
รายจ่ายท่ีได้จ่ายเพ่ือการจ้างผู้สูงอายุในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนลูกจ้างในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการทบทวนมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีทักษะ (รายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน) และ
สามารถทํางานได้ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ทักษะเฉพาะด้านไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ เป็น 
การ มองผู้สูงอายุในฐานะพลังของสังคมมีความสําคัญด้วยการนําประโยชน์จากศักยภาพของผู้สูงอายุตามความพร้อมท้ังจากการ
ทํางาน ทํากิจกรรม และการมีส่วนร่วมในสังคมจะช่วยเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุและมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันการช่วยให้ผู้สูงอายุมี
รายได้พอเพียง ต่อการดํารงชีวิต โดยไม่ต้องพ่ึงพิงบุตรหลานและภาครัฐ เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนเป็นกําลัง 
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ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบข้างต้น
แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการทํางานท่ีเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุซ่ึงยังส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า การมีกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีสุขภาพดีข้ึน ประเทศต่างๆ ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย จึงมีนโยบายท่ีจะผลักดัน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทํางานมากข้ึน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเพ่ือเป็นประโยชน์ ในการจ้างงานหรือการทํางานของ
ผู้สูงอายุท้ังท่ีประกอบอาชีพในลักษณะปจัเจก หรือรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ฯลฯ 

โดยในปัจจุบันกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานศูนย์กลางติดต่อประสานงาน ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
ทํางาน และบริษัทต่างๆ ท่ีต้องการรับผู้สูงอายุเข้าทํางาน โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย: 
การขยายอายุการจ้างแรงงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับสํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จานวน บริษัทนําร่องท่ีร่วมลงนามบันทึก 12
ข้อตกลง ได้แก่ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), สืบค้นเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561) 

1. บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด 
3. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร่ี จากัด 
4. บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 
5. บริษัท ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จากัด 
6. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง จากัด 
7. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จากัด 
8. บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จากัด 
9. บริษัท เอส เมดิคอล เอนเตอร์ไพร์ส จากัด 
10. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จากัด 
11. บริษัท เซ็นทรัลพลาซ่า จากัด (มหาชน) 
12. บริษัท อีซูซุเจริญกิจ มอเตอร์ส จากัด 
 12 ซ่ึงจากการท่ีบริษัทนําร่องท้ังซ่ึงจากการท่ีบริษัทนําร่องท้ัง บ 12ริษัทท่ีกล่าวมาในข้างต้น ให้ความสนใจในการจ้างงาน

ผู้สูงอายุท่ีเกษียณอายุแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงต้องการแรงงานแม้จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุก็ตาม และเพ่ือให้ผู้สูงอายุซ่ึงจะ
เกษียณอายุในอนาคตได้ทํางานตามความต้องการ เพ่ือการดํารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นเหตุจูงใจในการศึกษา 
ความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ว่ามีความต้องการทํางานภายหลังเกษียณอายุหรือไม่ มีความสนใจลักษณะงานแบบใด 
และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
 2. เพ่ือศึกษาความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ 
 3. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
 
 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 50-59 ปี ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน ท่ีใช้
บริการบริเวณหรือในสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า วัด โรงพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการเกษียณอายุ การพ่ึงพาตนเอง การประกอบอาชีพ และ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ  
  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นต่อการทํางานหลังเกษียณอายุ” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษา
จากบุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 50-59 ปี ในกรุงเทพมหานคร  

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) โดยศึกษาจาก หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ รายงานทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลทาง Internet 
2. ศึกษาจากภาคสนาม (Field Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาโดย

มีการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ก่อนนําไปเก็บจริง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในวัยแรงงานท่ี

อยู่ในช่วงปลายของการทํางาน กําลังจะเกษียณอายุ และเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่สามารถทราบจํานวนได้ (Infinite 
population หมายถึง ประชากรท่ีไม่สามารถนับจํานวนได้ครบถ้วน หรือประชากรท่ีประกอบด้วยตัวอย่างท่ีไม่แน่นอนไม่สามารถระบุ
จํานวนท่ีแน่นอน และแหล่งท่ีอยู่ท่ีถาวรได้)  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี ในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้วัตถุประสงค์ในการศึกษาเป็นตัวกําหนด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสมัครใจและตอบคําถามแรกว่าสนใจ
จะทํางานหลังเกษียณกับยังไม่แน่ใจ โดยจะดําเนินการเก็บข้อมูลวันละ 25 คน ผู้ศึกษากําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล วัน  10
 ต้ังแต่วันท่ี19 - 28 พฤษภาคม 2561 จํานวน 250 คน โดยดําเนินการเก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ บริเวณสถานท่ี
ขนส่งสาธารณะ วัด และบริเวณหน่วยของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ในกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ซ่ึงผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากแนวคิด 

ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเปน็ 5  ส่วนดังนี้  
ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร ระดับ

การศึกษา อาชีพ ตําแหน่งงานในปัจจุบัน อายุงาน รายได้ปัจจุบัน ภาระหนี้สินในปัจจุบัน ความสนใจในการประกอบอาชีพภายหลัง
เกษียณอายุ และความสามารถพิเศษ/ทักษะทางอาชีพ โดยลักษณะข้อคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check List) และ
คําถามปลายเปิด (Opened Ended) จํานวน 13 ข้อ   

ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ
และด้านสังคม ลักษณะข้อคําถามเป็นคําถามปลายปิด แบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 11 ข้อ  

 ส่วนท่ี3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วยความสนใจด้านลักษณะ
งาน ลักษณะการจ้าง เวลาในการทํางาน และสภาพแวดล้อม ลักษณะข้อคําถามเป็นคําถามปลายปิด แบบเลือกตอบ (Check List) 
จํานวน 25 ข้อ  

 ส่วนท่ี4 เป็นคําถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาพ และด้านความรู้/ทักษะ ลักษณะข้อคําถามเป็นคําถามปลายปิด แบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 13 ข้อ  

ส่วนท่ี 5 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ โดยมีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ตอบได้อย่างอิสระ 

การทดสอบความเชื่อม่ันในแบบสอบถาม 
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ผู้ศึกษาทําการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. นําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงตามโครงสร้างของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีเรียบเรียงแล้ว

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานและกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงและตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม เพ่ือขอคําแนะนํา หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแก้ไข 

2. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pre-test) กับ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 ชุด นําผล ท่ีได้มาวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 877.0 

3. เม่ือได้ผลการทดสอบแล้ว จึงนําไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา ตรวจสอบความเหมาะสมและ 
ความครอบคลุมของเน้ือหาอีกคร้ัง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการนําแบบสอบถามไปส่งให้ผู้ตอบด้วย

ตนเอง และรอรับแบบสอบถามกลับมาด้วย ผู้ศึกษาใช้เวลาในการเก็บข้อมูล วัน 10 ต้ังแต่วันท่ี 19-เก็บรวบรวม 2561 พฤษภาคม 28
 ข้อมูลได้ จํานวน224 คน จากท่ีกําหนดไว้ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยดําเนินการเก็บข้อมูล ณ ห้างสรรพสินค้า บริเวณสถานที่
ขนส่งสาธารณะ สวนสาธารณะ บริเวณหน่วยของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และวัด ในกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหน่ง

งานในปัจจุบัน อายุงาน รายได้ปัจจุบัน ภาระหนี้สินในปัจจุบัน ความสนใจในการประกอบอาชีพ ภายหลังเกษียณอายุ แลความสามารถ
พิเศษ/ทักษะทางอาชีพ วิเคราะห์โดยการ แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) ด้วยค่าสถิติ F-test โดยกําหนดระดับนัยยะสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และการแสดงระดับความเห็นคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับ
ปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยท่ีสุด  
 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 62.1 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 56-59 ปี ร้อยละ 50.0 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 64.7 และ 
ร้อยละ 31.3 มีบุตร จํานวน 2 คน ด้านระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 46.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง  
ร้อยละ 46.0 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยมีตําแหน่งงานในปัจจุบันอยู่ในระดับพนักงานหรือระดับปฏิบัติการ 
ร้อยละ 45.5 มีอายุงานระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 39.7 ด้านรายได้ พบว่า ร้อยละ 32.6 มีรายได้ปัจจุบัน 50,000 บาทขึ้นไป และ 
มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 64.7 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 56.7 และร้อยละ 60.7  
มีความสามารถพิเศษหรือทักษะทางอาชีพ 

ความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ด้านเศรษฐกิจใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน ด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุเป็นการเพ่ิม
รายได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.84 รองลงมามีความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุเพราะมีภาระ หน้าท่ีในการดูแล
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุ เพราะมีภาระหนี้สินท่ีต้องรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.05 ด้านจิตใจและด้านสังคม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุ ด้านจิตใจและด้านสังคม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน ด้านจิตใจและด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
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มีความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา มีความคิดเห็นว่า
การทํางานภายหลังเกษียณอายุเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลัง
เกษียณอายุการทํางานภายหลังเกษียณอายุเป็นการออกกําลังกาย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.86 ตามลําดับ ภาพรวมจากผล
การศึกษาความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ทุกด้านรวมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
การทํางานภายหลังเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
ด้านจิตใจและด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.06 และรองลงมา ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามลําดับ 

ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ 
ด้านลักษณะงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้าน
ลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน ด้านลักษณะงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพ
ภายหลังเกษียณอายุเป็นงานในลักษณะอาชีพอิสระ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.08 รองลงมามีความสนใจต่อการประกอบอาชีพ
ภายหลังเกษียณอายุเป็นงานท่ีใช้ฝีมือ/ทักษะความชํานาญเฉพาะด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลัง
เกษียณอายุเป็นงานท่ีทําคนเดียว มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.21 ด้านลักษณะการจ้าง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แสดงว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านลักษณะการจ้าง อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน    
ด้านลักษณะการจ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ควรเป็นงานท่ีได้รับค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.18 รองลงมามีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีมีอัตราค่าจ้าง
ต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงข้ันตํ่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีจ้างโดยองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.17 ในด้านเวลาในการทํางาน   ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านเวลาในการทํางาน อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน ด้านเวลา
ในการทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพ ภายหลังเกษียณอายุควรท่ีทํางานไม่เกิน 5 วัน/สัปดาห์  
มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมามีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีทํางานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีมีวันหยุดพักผ่อน อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.88 ตามลําดับ 

สําหรับด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพ
ภายหลังเกษียณอายุ ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้าน  ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.61 
รองลงมามีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีมีระยะเวลาการเดินทางท่ีไม่ไกลจากท่ีพักอาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 และความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีไม่มีแสงจ้า/เสียงดัง/ฝุ่น หรือกลิ่น ไอ ท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.54 ภาพรวมจากผลการศึกษาความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ
ทุกด้านรวมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 4.58 และรองลงมา ด้านเวลาในการทํางาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ตามลําดับ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ และด้านความรู้หรือทักษะ  
ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน ภายหลังเกษียณอายุ ด้านสุขภาพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ ต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายด้าน ด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุด้วยการสามารถยอมรับ
สภาพความเป็นจริง ท่ีเกิดข้ึนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.17 รองลงมามีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ
ด้วยการมองโลกในแง่ดี/คิดทางบวกเพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุด้วยการศึกษาธรรมะ/การฝึกสมาธิ เพ่ือสร้างพลังจิตท่ีเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.43 และด้านความรู้
หรือทักษะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านความรู้
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หรือทักษะ อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน ด้านความรู้หรือทักษะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
การทํางานภายหลังเกษียณอายุด้วยการเตรียมศึกษาหาความรู้ท่ีสอดคล้องกับงานท่ีสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.71 รองลงมา 
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุด้วยการเตรียมเงินทุนเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนประกอบอาชีพหากจําเป็น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุด้วยการท่านเริ่มคบหาสมาคมกับเพ่ือน/คนรู้จัก
ท่ีมีธุรกิจส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.21 โดยภาพรวม จากผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลัง
เกษียณอายุ ทุกด้านรวมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ  
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ด้านสุขภาพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.89 และรองลงมา ด้านความรู้ หรือทักษะ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44  

การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ปัจจัยท่ีมีความแตกต่างกันกับความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ 
โดยรวม พบว่า ความแตกต่างระหว่างความสนใจในการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุกับความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลัง
เกษียณอายุในภาพรวม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P=0.000) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสองมีความคิดเห็นต่อการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุแตกต่างกัน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสนใจในการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุมีความคิดเห็นต่อการทํางาน
ภายหลงัเกษียณอายุ ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจและด้านสังคม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่แน่ใจ และปัจจัยท่ีมีความแตกต่างกันกับ
ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุโดยรวม พบว่า ความแตกต่างระหว่างภาระหนี้สินในปัจจุบันกับความสนใจต่อ
การประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุในภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P=0.241) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสอง คือ  
มีภาระหนี้สินในปัจจุบัน และไม่มีภาระหนี้สินในปัจจุบัน มีความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาระหนี้สินในปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีความสนใจด้านลักษณะงาน ลักษณะการจ้าง เวลาในการทํางาน
และสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ร้อยละ 56.7 และยังไม่แน่ใจว่าจะ
ประกอบอาชีพหรือไม่ ร้อยละ 43.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ กับ 
กลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่แน่ใจว่าจะประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุหรือไม่ อยู่ในระดับท่ีเกือบจะเท่าๆ กัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
46.0 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มีตําแหน่งงานในปัจจุบันอยู่ในระดับพนักงานหรือระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 45.5 
โดยตลอดระยะเวลาของชีวิตการทํางานเป็นการทํางานตามภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ทําให้มีทักษะทางอาชีพหรือการทํางานใน
ลักษณะการทํางานในรูปแบบองค์กรภาครัฐท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้ยึดถือปฏิบัติ และกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐนั้น ภายหลังเกษียณอายุแล้ว ก็มีเงินบําเหน็จบํานาญท่ีจะเป็นแหล่งรายได้ท่ีจะใช้ในการดํารงชีวิตภายหลังจาก
เกษียณอายุ และถือว่า มีความม่ันคงทางรายได้ในวัยเกษียณอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทําให้มีผลต่อความสนใจในการประกอบอาชีพ
ภายหลังเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. ความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ คือ การทํางานภายหลังเกษียณอายุเป็นการเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าเหตุผลสูงสุดของความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุในด้านเศรษฐกิจ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเงินคือเป็นการเพิ่ม
รายได้ และจากผลการศึกษาด้านรายได้ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 32.6 มีรายได้ปัจจุบันเท่ากับ 50,000 
บาทขึ้นไป และร้อยละ 64.7 ของกลุ่มตัวอย่าง มีภาระหนี้สิน ในปัจจุบัน โดยเป็นประเภทภาระหนี้สินเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย แสดงให้เห็น
ว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีรายได้ปัจจุบันเท่ากับ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ยังมีภาระหนี้สินท่ีต้องรับผิดชอบ ทําให้มีความคิดเห็นต่อ 
การทํางานภายหลังเกษียณอายุในด้านเศรษฐกิจเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเงินคือเป็นการเพ่ิมรายได้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ 
การเกษียณอายุ คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเกษียณอายุราชการหรืออายุงานการเกษียณอายุก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิต ในหลายๆ ด้าน สุรกุล เจนอบรม (2542) กล่าวถึง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เม่ือออกจากงานรายได้ลดลง รายได้พิเศษต่างๆ ก็หมดไป 



สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ฯ  ค ร้ั ง ท่ี  7  ป ร ะ จํา ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0                       | 255 

 

แต่ก็มีรายได้ก็ยังคงมีอยู่ และที่เพ่ิมมากข้ึนคือในด้านของการรักษาพยาบาลในการดูแลสุขภาพท่ีเสื่อมลง จากผลกระทบดังกล่าวนั้น 
แสดงให้เห็นว่า การเกษียณอายุนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวรองรับ เพราะเม่ือเกษียณอายุแล้วทุกสิ่งท่ีมีก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ทําให้
การดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุงานไม่มีความสุขและไม่ประสบความสําเร็จ  

 ด้านจิตใจและด้านสังคม คือความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซ่ึงจากการพิจารณาความคิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความ
คิดเห็นต่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ ในด้านจิตใจและด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ใน ระดับมาก และด้านเศรษฐกิจ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุในด้านจิตใจ
และด้านสังคม มากกว่าด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้อง กับแนวคิดของคนสูงอายุว่าเม่ือหลังเกษียณอายุปลอดจากการทํางานแล้ว สิ่งท่ีจะ
แสดงให้เห็นว่าตนเอง ยังมีคุณค่าอยู่ก็คือ ได้ทํากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ สอดคล้องกับการศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาการของ  
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2545, น. 4) ท่ีแบ่งช่วงอายุออกเป็น 54 ช่วง และช่วงอายุภายหลังเกษียณยังไม่นาน คือ ช่วงไม่ค่อยแก่ (The 
young-old) ช่วงนี้อายุประมาณ 60-69 ปี เป็นช่วยท่ีคนต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ีเป็นภาวะวิกฤตหลายด้าน เช่น 
การเกษียณอายุ การจากไปของมิตรสนิท คู่ครอง รายได้ลดลง การสูญสียตําแหน่งทางสังคม โดยท่ัวๆ ไปช่วงนี้บุคคลยังเป็นคนท่ี 
เข้มแข็ง แต่อาจต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนบ้าง อย่างไรก็ดี สําหรับบุคคลท่ีมาการศึกษาสูง รู้จักปรับตัว ช่วงนี้ยังเป็นช่วงท่ีเราจะมีสมรรถภาพ 
ด้านต่างๆ ใกล้เคียงกับคนหนุ่มสาวมาก การปรับตัวในช่วงนี้มีข้อแนะนําว่าควรใช้แบบ “Engagement” คือ ยังเข้าร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ทางสังคมทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัว  

ซ่ึงองค์ประกอบของการดําเนินชีวิตหลังเกษียณท่ีจะทําให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ
ได้นั้น ประกอบไปด้วย (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549, น. 110)  

1. สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดี คือ ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านการเงิน เช่น การออมเงิน เพ่ือเป็นเงินไว้ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีสนใจ เป็นต้น 

2. การมีสุขภาพกายท่ีดี คือ การดูแลสุขภาพตนเอง การป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ และสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพกายที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีความพร้อมในการท่ีจะเข้าถึงสถานพยาบาล  
หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

3. การมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ มีความม่ันคงทางจิตใจ มีสติปัญญาในการคิดพิจารณาและใตร่ตรอง ในการคิด และ 
การกระทําต่างๆ พร้อมท้ังสามารถใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีสั่งสมมา
ให้กับคนรุ่นหลังได้ 

4. การมีสังคมที่ดี คือ การอยู่ในสังคม สภาพแวดล้อมท่ีดี ก็จะช่วยให้ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพใจนั้นดี ตามไปด้วย 
และสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้น การเตรียมตัวเพ่ือการดําเนินชีวิตหลังเกษียณจึงความสําคัญอย่างย่ิง เพราะแต่ละช่วงวัยของชีวิตหลังเกษียณของ
ผู้สูงอายุนั้น มีความแตกต่างกัน และมีความต้องการการดูแลเอาใจใส่มากข้ึนตามลําดับ เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมี
ความสุขและประสบความสําเร็จ และองค์ประกอบ ท่ีสําคัญคือ สถานภาพทางการเงิน ภาวะสุขภาพกาย และความมั่นคงทางด้านจิตใจ
และสังคม ประกอบกันเพ่ือการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ  

2. ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อการประกอบ อาชีพภายหลัง
เกษียณอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 โดยสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61) พบว่า ภาพรวมความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ กลุ่มตัวอย่าง มีสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลัง
เกษียณอายุในลักษณะงานท่ีเป็นอาชีพอิสระ ควรเป็นงานท่ีได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน มีเวลาในการทํางานไม่เกิน 5 วัน/
สัปดาห์ และมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ ซ่ึงจากภาพรวม ความสนใจต่อการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณของกลุ่มตัวอย่าง
นั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะงานท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นงานนอกระบบ เป็นงานในลักษณะของการรวมกลุ่มอาชีพ 
เนื่องจากเป็นงานท่ีมีความอิสระท้ังในเร่ืองของกฎระเบียบ เวลาในการทํางาน สามารถกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับชิ้นงานได้เอง 
และสามารถจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภัยได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองถือได้ว่าเป็นแนวทาง
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สนับสนุนให้บุคคลพ่ึงตนเองมากขึ้น ซ่ึงการส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองนี้ ลาสเตอร์ (Lauster, 1978, อ้างถึงใน ปฏิมา ด่านไพบูรณ์, 2550, น. 18) 
ได้กล่าวถึงกลวิธีเพ่ือการพัฒนาการพ่ึงตนเองไว้ถึง 10 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. การจัดทํารายการชื่อของบุคคลหรือสิ่งท่ีตนเองต้องพ่ึงพา จะทําให้ทราบถึงสิ่งท่ีตนต้องพ่ึงพาอย่างเด่นชัด หลังจากนั้น
ลองพิจารณาว่าจะลองเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก่อน 

2. มีความกล้าและความเชื่อม่ันในตนเองเป็นสิ่งสําคัญท่ีส่งผลทําให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง 
3. การพ่ึงพาตนเองในบางคร้ังแม้ว่าจะต้องพบกับความไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้อ่ืน แต่ควรท่ีจะยืนหยัดใน

ความคิดของตนเองไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป 
4. การพ่ึงพาตนเอง ทําให้ดําเนินชีวิตได้ตามความต้องการของตนเอง ไม่ถูกบังคับจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ช่วย

เพ่ิมความเชื่อม่ันในตัวเอง จึงมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเอง 
5. ควรมีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ ธรรมเนียม สิ่งท่ีมีอิทธิพลทางความคิดต่างๆ โดยความเป็นจริงแล้ว จะ

พบว่าคนเรามักให้ความสําคัญมากเกินไปกับการได้รับการยอมรับและต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นความสําคัญ 
6. การลดความคิดท่ียึดติดและแนวคิดเร่ืองคุณค่าของคนในสังคมให้น้อยลง จะช่วยลดความคับข้องหงุดหงิดง่ายทาง

อารมณ์เม่ือพบกับสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ ย่ิงมีการพ่ึงพาตนเองมากข้ึนจะช่วยให้อารมณ์มีความม่ันคงมากข้ึน 
7. การลดความกังวล ความเคร่งเครียดกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองจะช่วยให้อารมณ์ดี สุขภาพดี 
8. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จงพยายามทําให้เกิดการเป็นตัวของตัวเอง ซ่ึงจะช่วยให้ตัวเรานั้น   เกิดพลังในการช่วยเหลือ

พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
9. ประเด็นสําคัญบางประการท่ีไม่สามารถมองข้ามไปได้ ได้แก่ การท่ีต้องทํางานเพื่อดูแลรับผิดชอบตนเอง ความ

คาดหวังของคนในครอบครัว แต่จงพยายามทําให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองให้มากข้ึน เช่น ในการทํางานอาจจะมีชั่วโมงการทํางานท่ี
ยืดหยุ่น และที่บา้นมีการเคารพสิทธ์ิของสมาชิกในเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

10. ความเจ็บป่วยด้านร่างกายย่อมมีผลต่อการพ่ึงพาตนเองของบุคคล เพราะต้องอยู่กับร่างกายท่ีเป็นอยู่ แต่ความคิดนั้น
มีอิสระเสรีและเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจได้เพราะไม่ข้ึนอยู่กับสภาพร่างกาย 

โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าการพ่ึงพาตนเองสามารถเสริมสร้างให้เกิดข้ึนได้จากสภาพแวดล้อมหลายๆ อย่าง เช่น มีการฝึก
ตัวเองไม่ให้หลงลืมได้ง่ายด้วยการจดบันทึกกันลืม ฝึกให้มีความเชื่อม่ันในตนเองว่าตนเองสามารถทําสิ่งต่างๆ ได้เอง พยายามฝึกลด
ความกังวลและความเครียดลงให้มากท่ีสุด เป็นต้น 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาเพ่ือหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทําแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) พบว่า  

1. รูปแบบการทํางานของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทเกือบท้ังหมดเป็นการทํางานนอกระบบ ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับการ
ดูแลคุ้มครองสวัสดิการ และการประกันสังคม ไม่มีอํานาจต่อรองในการเรียกร้องสิทธ์ิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน การทํางานส่วนใหญ่
ทํางานท่ีเป็นกิจกรรมของตนหรือครอบครัว ได้แก่ งานในภาคเกษตร เพ่ือยังชีพหรือขาย ซ่ึงทํากันมาเป็นเวลานานและตั้งใจจะทําไป
จนกว่าสุขภาพร่างกายจะไปไม่ไหว มักอยู่ในรูปของเกษตรพอเพียง เพ่ือให้มีกินมีใช้ในครัวเรือน เหลือก็แบ่งขาย เป็นการลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ รองลงมาคือ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ผลิตของกินของใช้ เช่น ทําน้ําพริก ทําขนม เลี้ยงปลา ฯลฯ  
 ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการทํางานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีสามารถทําได้ท่ีบ้าน ใช้ต้นทุนในการดําเนินการตํ่า อาศัย
เงินทุนจากการออมหรือกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน การผลิตใช้เทคโนโลยีตํ่าหรือใช้ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ด้ังเดิม ตลาด ไม่กว้าง 
สามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่ได้รับความสนใจจากภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนน้อย  

2. ส่วนการทํางานในลักษณะของการรวมกลุ่ม มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยลักษณะงานท่ีผู้สูงอายุทําได้เป็นงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ สามารถนํากลับมาทําท่ีบ้านได้ หรือถ้าทําท่ีกลุ่มก็ไม่ได้ทําทุกวัน กลุ่มท่ีประสบความสําเร็จและ
ย่ังยืน มักมีการทํากิจกรรมสมํ่าเสมอ ประกอบด้วยคนหลายวัยเพราะผู้สูงอายุสามารถทําได้บางกิจกรรมท่ีถนัดเท่านั้น ไม่มีปัญหาด้าน
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การตลาด มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และสมาชิกมีรายได้สมํ่าเสมอตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มกําหนด ท่ีสําคัญท่ีสุดคือต้องมีผู้นําท่ีมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และมีความเสียสละ 
 ดังนั้น ในการดําเนินการส่งเสริมการมีงานทําแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท หน่วยงานภาครัฐควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานจากการนํายุทธศาสตร์หรือภารกิจของหน่วยงานเป็นตัวต้ัง มาเอาพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงอายุเป็นตัวต้ัง เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางาน และแผนพัฒนาจังหวัดต้อง
สามารถเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) โดยมีองค์กรผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนการทํางานท้ังในลักษณะของการรวมกลุ่มและงานอาชีพส่วนบคุคล 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภายหลังเกษียณอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ ทํางานภายหลัง
เกษียณอายุท่ีสามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนได้ มองโลกในแง่ดี/คิดทางบวก เพ่ือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ สอดคล้องกับ
แนวคิดในเร่ืองของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยองค์การอนามัยโลก ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
คือ (อ้างถึงใน อาภากรณ์ อําไพสัมพันธกุล, 2556, น. 14-15) 

1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้ทางด้านร่างกายของบุคคล บุคคลสามารถรับรู้ได้ว่าตนมีร่างกาย
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน 

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้ทางด้านจิตใจของบุคคล บุคคลสามารถรับรู้ ความรู้สึกทางบวก 
ความภูมิใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง รวมไปถึงความสามารถในการแก้ปัญหาความรู้สึกทางลบ 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้ทางด้านการ   มีปฏิสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน 
4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม บุคคล รับรู้ว่าตนสามารถเข้าถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมี

ผลต่อการดําเนินชีวิต ฐานะทางการเงิน ความปลอดภัย 
 ท้ังนี้สอดคล้องกับ ลอว์ตัน (Lawton, 1985, อ้างถึงใน รพีพรรณ คําหอม และคณะ, 2547, น. 19-20) ได้ศึกษาถึงคุณภาพ
ชีวิตหรือการมีชีวิตท่ีดีในผู้สูงอายุ โดยกล่าวว่าการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต้องประกอบด้วยปัจจัยท่ีสําคัญ 4 ด้าน คือ  
 1. การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ (Psychological Well-Being) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถประเมินได้ว่า 
ประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมามีคุณภาพโดยประเมินได้จากผลกระทบ ระดับความสุขท่ีได้รับและความสําเร็จท่ีได้บรรลุตามความ
ต้องการหรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Competence) หมายถึง ความสามารถในการทําหน้าท่ีของ
บุคคล ซ่ึงรวมถึงการทําหน้าท่ีของร่างกาย การมีสุขภาพทีดี การรับรู้ท่ีถูกต้อง และการมีพฤติกรรมทางสังคมที่ถูกต้อง 
 3. สิ่งแวดล้อมของบุคคล (Objective Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  
  - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และที่อยู่อาศัย 
  - บุคคลท่ีมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
  - บุคคลอ่ืนท่ัวไปท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 
  - สถานภาพทางสังคม อายุ เชื้อชาติ และเศรษฐกิจ 
  - สภาพสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชนท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 
 4. การรับรู้คุณภาพชีวิต (Perceived Quality of Life) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความผาสุก
ทางด้านจิตใจความสามารถในการทําหน้าท่ีตลอดจนสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลดังท่ีได้กล่าวมา 
 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้/ทักษะ คือ 
การเตรียมศึกษาหาความรู้ท่ีสอดคล้องกับงานท่ีสนใจ การเตรียมเงินทุน เพ่ือใช้สําหรับการลงทุนประกอบอาชีพหากจําเป็น แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานภายหลังเกษียณอายุในด้านสุขภาพ มากกว่าด้านความรู้/ทักษะ อาจวิเคราะห์ได้
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ว่าประเด็น สําคัญการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานภายหลังเกษียณอายุ เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ้างงานหรือ
ตลาดแรงงานที่มีความต้องการแรงงานผู้สูงอายุ และรวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้าน ทักษะอาชีพ โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือให้
มีความพร้อมในการทํางาน เม่ือเราทราบถึงแหล่งข้อมูล การจ้างงานแล้ว และมีความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพ ก็มีความ
พร้อมท่ีจะทํางานภายหลังเกษียณอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นการส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุ ของ วัชรี 
พฤกษิกานนท์ และคณะ (2554) ซ่ึงค้นพบว่ารูปแบบหลักของกลไกที่จะใช้ในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทําของข้าราชการ
ผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทํางานได้ คือ 
 1) การจัดงานนัดพบแรงงานระหว่างหน่วยงานหรือสถานประกอบการ กับข้าราชการผู้สูงอายุ  
 2) การจัดฝึกอบรมด้านการลงทุน การประกอบการ ฝึกอาชีพ การตลาด และการบริหารจัดการ 
 
สรุป 

กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจทํางานภายหลังเกษียณอายุ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าการทํางานภายหลังเกษียณอายุเป็นการเพ่ิม
 รายได้ และทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์งานท่ีสนใจในการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ คือ งาน
ท่ีเป็นอาชีพอิสระ โดยต้องเป็นงานท่ีได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน มีเวลาในการทํางานไม่เกิน วัน/สัปดาห์ และมีสภาพแวดล้อม 5 
ท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุ ด้านสุขภาพ คือ โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพจิตใจโดยการสามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนได้และมองโลกในแง่ดี/คิดทางบวก เพ่ือการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ และ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพภายหลังเกษียณอายุในด้านความรู้/ทักษะ คือ การเตรียมศึกษาหาความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
งานท่ีสนใจ และการเตรียมเงินทุน เพ่ือใช้สําหรับการลงทุนประกอบอาชีพหากจําเป็น  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายถึงการรับรู้ของสมาชิกต่อกิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมผู้สูงอายุทัศนคติของสมาชิกต่อ

ประโยชน์ของกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 264 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 66-69 ปี สถานภาพสมรส จบระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า มีรายได้ 5,000-10,000 บาท ไม่ได้
ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่กับบุตรหลาน และเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุประมาณ 1-3 ปี การรับรู้ต่อกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุมี
ระดับมากท่ีสุด ด้านประโยชน์ของกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ด้านประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อชมรม มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการชมรม ด้านกิจกรรมการดูแลสุขภาพ มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจใน ระดับมาก ด้านการพัฒนาพบว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมในระดับมาก ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานฝีมือต่างๆของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขควรเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ในเรื่องสุขภาพเป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพ เพ่ิมกิจกรรมท่ีเน้นพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีผู้สูงอายุในทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ 
คําสําคัญ: ชมรมผู้สูงอายุ, กิจกรรม, การรับรู้, ทัศนะ, การพัฒนา  

 
ABSTRACT 

This article aims to describe members' perceptions of activities organized by the Elderly Club. Attitude of 
members is towards the benefits of activities and development of the elderly club. Participation of members is in 
the development of elderly club activities a total of 264. Volunteers were selected by multistage sampling. Data 
were collected by questionnaire. The data analysis included percentage, means and correlation, by inferential 
statistics, chi-square to compare differences between groups. The result of this study found that female is the 
most, average age between 66 - 69 years old. Married, have income earning 5,000 - 10,000 baht per month. 
Volunteers graduated in elementary school. Most do not have a career. Living with children Members of the Elderly 
Club are in the period of 1-3 years. The comparison of variables is in hypothesis testing to compare the differences 
between the groups. The result of this study found that perception of the members towards the activities. Most 
members have the highest level of recognition of the benefits to the elderly club. Self-benefits Benefits to the 
club has the highest level of recognition. Social benefits are at a high level. The attitude is towards the 
development of activities in the elderly. Members have the highest level of attitudes toward club management 
and health care activities. Members have a high level of attitudes in social and economic activities. Participation 
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in development activities is in the elderly club. Members want to be involved in decision making and planning 
activities. Activity Benefit and evaluation is at a high level. 
Keywords: Elderly Club, the activities of the elderly clubs, perception, development, participation. 

 
บทนํา 

ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ในหลายปีท่ีผ่านมา จํานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วแต่อัตราการเกิดกลับลดจํานวนลง ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการท่ีจํานวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลง และวิวัฒนาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้า ความสามารถในการควบคุมโรคต่างๆมีมากข้ึน ทําให้ประชากรมีอายุท่ียืนยาวข้ึน ดังนั้นประเด็น
การเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุซ่ึงเป็นวัยพ่ึงพิง และการลดลงของจํานวนประชากรวัยทํางาน แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจนอกเหนือจากท่ีจํานวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มจํานวนมากข้ึนแล้ว คอืจํานวนประชากรผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่เพียงลําพังมีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลําพังนั้นมีโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาต่างๆ ได้
ง่าย เช่นภาวะซึมเศร้า หดหู่ หมดหวังในชีวิต เนื่องจากไม่มีคนท่ีสามารถพูดคุยด้วยได้ หากมีสุขภาพท่ีไม่แข็งแรง มีโรคประจําตัวก็จะ
ไม่มีผู้ท่ีเฝ้าระวังความเจ็บป่วยให้ได้ สุดท้ายก็จะล้มป่วย และเพ่ิมโอกาสในการเสียชีวิตเร็วข้ึน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าว 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาบริการและกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) และ 
สร้างโอกาสพัฒนาเป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) จึงเป็นประเด็นท่ีสําคัญท่ีต้องดําเนินการในการเตรียมรับมือ
กับสังคมผู้สงูอายุ 

ประเทศไทยได้เตรียมรับมือโดยการพัฒนา และเพ่ิมกฏหมาย นโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงเป้าหมายของแผนข้อหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่าและมีศักยภาพเพ่ือท่ีจะไม่เป็นภาระของประชากรในวัยอ่ืน กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น
หน่วยงานหนึ่งท่ีดูแลผู้สูงอายุมีการกําหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรและขยายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2557-2560) ท่ีให้ความสําคัญกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในการมีส่วนร่วมเพ่ือ 
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในอนาคตให้มีชมรมผู้สูงอายุในทุกชุมชนท่ัวท้ังกรุงเทพมหานคร และได้จัดต้ังสหพันธ์ชมรม
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร บริการ และจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุอ่ืนในกรุงเทพมหานคร โดยใน
ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกสหพันธ์ฯจํานวนท้ังสิ้น 303 ชมรม 

ผู้วิจัยปฏิบัติงานในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าท่ีดูแลและให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 
ได้ต้ังข้อสังเกตว่า ชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นจัดต้ังมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แต่กิจกรรมต่างๆท่ีจัดข้ึนในชมรม  
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจกรรมเดิมไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงไปจากตอนแรกท่ีเร่ิมต้ังชมรมเท่าใดนัก และโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบ
ของการพ่ึงพิงเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้จัดกิจกรรมให้กับชมรม มากกว่าท่ีจะเกิดจากความต้องการท่ีแท้จริงของสมาชิกใน
ชมรม หรือบางกิจกรรมตอบสนองความต้องการเพียงแค่สมาชิกบางกลุ่ม ทําให้สมาชิกบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายและจําเจ ส่งผลต่อ
จํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในแต่ละคร้ังมีจํานวนไม่ถึงร้อยละ 50 ของสมาชิกท่ีมีรายชื่ออยู่เดิม สมาชิกขาดแรงจูงใจใน
การเข้าชมรม ขาดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญของการพัฒนากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ จึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ของสมาชิกต่อกจิกรรมท่ีจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุดําเนินการอยู่
ว่ามีครบตามเกณฑ์ทุกด้านหรือไม่ ศึกษาทัศนคติของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และศึกษาความคิดเห็นของ
สมาชิกต่อการมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ ประโยชน์ต่อชมรมผู้สูงอายุให้เป็นองค์การท่ีมี
ความเข้มแข็ง และเป็นแหล่งท่ีผู้สูงอายุสามารถทําประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน สร้างคุณค่าให้กับตนเอง และยังส่งผลให้ผู้สูงอายุ 
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
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ด้วยเหตุต่างๆนี้เอง ผู้วิจัยจึงศึกษาเร่ือง “การรับรู้ ทัศนะ และการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุของสมาชิกชมรม เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร” โดยมีคําถามในการวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี้ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการรับรู้กิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุควรจัด
ให้หรือไม่ ทัศนคติของสมาชิกต่อประโยชน์ของกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างไร และหากต้องมี 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของสมาชิกต่อกิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของสมาชิกต่อประโยชน์ของกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  

 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

การศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นตัวชี้วัดการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ เป็น 
การรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือสังคม ในแง่ของการระดับความเหมาะสมในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะต้องตอบสนองความพึงพอใจในด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ในระดับท่ีเพียงพอ จนก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการดําเนินชีวิต ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความม่ังคงในชีวิต 

2) ทฤษฎีกิจกรรม การทํากิจกรรม เป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเอง และมีแรงจูงใจท่ีจะสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคคล โดยมีกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากกิจกรรม เป็นสิ่งท่ี
ทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ท้ังทางร่างกาย และจิตใจ การท่ีผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกิจกรรม ทําให้เขายังคงมีบทบาทและสถานภาพ ซ่ึงจะทํา
ให้รู้สึกว่าตนเป็นผู้ มีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับของสังคม เพราะผู้สูงอายุท่ีสามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้ จะเป็นผู้ ท่ีมี 
ความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในด้านบวก 

3) ทฤษฎีการรับรู้ การรับรู้คือการแปลความหมายของสิ่งท่ีได้สัมผัสจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ออกมาเป็นสิ่งความหมายท่ีมี 
หรือในบางคร้ังไม่ได้สัมผัสแต่ก็สามารถแปลความหมายได้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาจากอดีต ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
ทัศนคติ ความเชื่อของบุคคลนั้น เป็นข้ันตอนท่ีอยู่ระหว่างสิ่งท่ีได้สัมผัสกับการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ซ่ึงแต่ละคนอาจจะแปลความหมาย
ออกมาไม่เหมือนกันแม้จะเป็นสิ่งๆเดียวกันก็ตาม  

4) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ทัศนคติหมายถึง ความคิด ความรู้สึกหรือความเชื่อของบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลนั้น ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าท่ีเกิดข้ึน ในทิศทางท่ีเป็นบวกหรือเป็นลบ หรืออาจจะไม่แสดงออกมาในทันที บางกรณี
ต้องใช้เวลา ทัศนคติสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยอาศัยประสบการณ์ของชีวิตเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได้ 

5) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียม การถ่ายทอด และ 
การรับรู้ปัญหาให้เป็นเป้าหมายในการดําเนินการเลือกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระดับของการมีส่วนร่วมข้ึนอยู่กับความเต็มใจจะเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นโดยไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือกดดันใดๆ การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกๆ กระบวนการ โดยเริ่มต้ังแต่ กระบวนการแรกคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6) ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในเขตราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้สูงอายุในเขตราษฎร์บูรณะมีจํานวนท้ังสิ้น 5 ชมรม 
อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นสมาชิสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สถานท่ีต้ังชมรมอยู่ในแขวง 
บางปะกอก 2 ชมรม และแขวงราษฎร์บูรณะ 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุรวมน้ําใจ ชมรมผู้สูงอายุวัดราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้สูงอายุวัด
สารอด ชมรมผู้สูงอายุร่มฉัตร และชมรมผู้สูงอายุชุมพล 96-วัดสน  
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วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary 

Study) และศึกษาภาคสนาม (Field Study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรท่ี
ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตราษฎร์บูรณะจํานวน 5 ชมรม ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุวัดราษฎร์บูรณะ ชมรมผู้สูงอายุรวม
น้ําใจ ชมรมผู้สูงอายุชุมพล 96-วัดสน ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด และชมรมผู้สูงอายุร่มฉัตร มีสมาชิกชมรมรวมกันท้ังสิ้น 780 คน  
ผู้ศึกษาใช้วิธีกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้จํานวน 264 คน แล้วจึงดําเนินการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบการสุ่มแบบไม่แทนท่ี (Random without Replacement) เพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชมรม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีกระบวนการในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย โดยเป็น
คําถามปลายปิด (Close Ended) และคําถามปลายเปิด (Open Ended) การสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบของเคร่ืองมือในการวิจัย 4 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไป การรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ต่อกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อประโยชน์ของกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเป็น
คําถามปลายเปิด การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 264 ชุด โดยได้กลับคืนมา จํานวน 264 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ (cross-tabulation table) เพ่ือแจกแจงความถี่และร้อยละ 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.4 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีช่วงอายุ 66-69 ปี 
รองลงมาซ่ึงใกล้เคียงกันคือช่วงอายุ 70 -74 ปี และช่วงอายุ 60-64 ปี 75-79 ปี และ 80 ปีข้ึนไป ตามลําดับ สภานภาพสมรสของ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ สมรส รองลงมาคือหม้าย ส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้ท่ีศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาหรือ
ตํ่ากว่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
เท่ากันกับช่วง 5,501-10,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ในส่วนของอาชีพปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือเป็นแม่บ้าน พ่อบ้านมากท่ีสุด รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ข้อมูลของ 
ผู้ท่ีกลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบันส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน รองลงมาคือ พักอาศัยอยู่กับสามีหรือ
ภรรยา ระยะเวลาของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1-3 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
4-6 ปี  

2. การรับรู้ของสมาชิกต่อกิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ ในประเด็นการรับรู้ท่ีมีต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรม และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง มีการรับรู้มากท่ีสุด ร้อยละ 89.8 กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ในด้านนี้ พบว่า 
การรับรู้ในเรื่องของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท่ีจําเป็นมีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 98.9 
กิจกรรมด้านการศึกษา พบว่า สมาชิกชมรมรับรู้ว่าชมรมผู้สูงอายุมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้าน
งานวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพต่างๆ มากท่ีสุด ร้อยละ 89.8 และกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อท่ีสมาชิกรับรู้ 
มากท่ีสุด ร้อยละ 97.7 คือเร่ืองชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมร้องรําทําเพลง เล่นดนตรี หรือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะตามความสามารถ และด้านกิจกรรมการกุศล สาธารณกุศล และพัฒนาสังคม สมาชิกร้อยละ 95.1 มีการรับรู้ในเรื่อง
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบริจาคช่วยเหลือปัจจัยตามวาระต่างๆ มากท่ีสุด 

3. ทัศนคติของสมาชิกต่อประโยชน์ของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ประโยชน์ของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุท่ีมีต่อตนเอง 
จากการศึกษาในด้านนี้ พบว่า ทัศนคติต่อประโยชน์ต่อตนเอง สมาชิกส่วนใหญ่ มองว่าการทํากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ทําให้สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุได้พัฒนาสุขภาพร่างกายของสมาชิกให้แข็งแรงมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทัศนคติของสมาชิกในเร่ืองการทํา
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนั้นท่ีเกิดประโยชน์ต่อชมรมผู้สูงอายุ เร่ืองการทํากิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนาให้ชมรม
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ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็ง และการทํากิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สามารถนําไปเป็นแบบอย่างให้กับชมรมผู้สูงอายุอ่ืนๆ ได้  
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากันท่ี 4.28 ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านประโยชน์ของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุท่ีมีต่อสังคม ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่องการทํากิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะช่วยให้สมาชิกรู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 อยู่ในระดับมาก 

4. ทัศนคติของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ประเด็นแรกคือ การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเร่ืองการจัดประชุมของชมรมผู้สูงอายุ ควรเปิดโอกาสให้กรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ออกความคิดเห็น 
เพ่ือจัดทําแผนกิจกรรมและแผนการดําเนินงานประจําปีของชมรมผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ประเด็นเร่ืองกิจกรรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเร่ืองชมรมผู้สูงอายุควรเปิดโอกาสให้
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นแกนนําในการแนะนําการดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกชมรม
คนอ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในส่วนของประเด็นด้านกิจกรรมด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเร่ือง
ชมรมผู้สูงอายุควรจัดกิจกรรมเย่ียมเยียนเพ่ือนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย หรือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุท่ียากไร้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 อยู่ในระดับมาก สุดท้ายในประเด็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากในการพัฒนาเป็น
ลําดับหนึ่งคือเร่ืองชมรมผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ชมรมผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ เช่น กองทุนออมวันละบาท กองทุน ฌาปณกิจ และกองทุน
เพ่ือสุขภาพ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก 

ในส่วนของการพัฒนากิจกรรมนี้ จากคําถามปลายเปิดท่ีให้สมาชิกกลุ่มตัวอย่างได้เลือกประเด็นท่ีต้องการให้เกิดการพัฒนา
มากท่ีสุด มีผลการศึกษาดังนี้ สมาชิกส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเป็นลําดับหนึ่ง ร้อยละ 51.9 รองลงมาสมาชิกเลือก
กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 17.4 กิจกรรมด้านการกุศล สาธารณกุศล และพัฒนาสังคม ร้อยละ 16.7 และ
กิจกรรมด้านการศึกษา ร้อยละ 14.0 ตามลําดับ  

4. ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประเด็นแรก คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและวางแผนกิจกรรม ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก 
ประเด็นต่อมา คือ การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ความคิดเห็นของสมาชิกในประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ี
สมาชิกให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สมาชิกมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในระดับมาก 
โดยประเด็นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก 
และสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในประเด็นนี้สมาชิกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการนําผลท่ีได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่อไปซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก  

 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อกิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ 
การศึกษาพบว่า ในส่วนของการรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ และ

ประชุมสมาชิกชมรมตามกําหนด จํานวนสมาชิกส่วนใหญ่รับรู้ในเรื่องชมรมผู้สูงอายุมีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม และ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และในเรื่องการประชุมแต่ละคร้ัง ก็เพ่ือให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทราบสถานการณ์ และผล
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงท้ังสองเรื่องนี้มีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกันมาก เพราะเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของชมรมผู้สูงอายุท่ีจะมี
การจัดประชุมกันตามวาระ และเป็นไปตามมาตรฐานตามระเบียบชมรมผู้สูงอายุ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครว่า ชมรมผู้สูงอายุต้อง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าปีละ 6 คร้ัง และประชุมสมาชิกชมรมไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ังซ่ึงจะมีคณะกรรมการตรวจ
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุทุกปีว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารินทร์ แผนเจริญ 
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(2549) ซ่ึงพบว่า ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี มีการประชุมชี้แจงเร่ืองต่างๆ ในระดับสูง มีการจัดทําแผนกิจกรรมชองชมรม ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในเร่ืองต่างๆของสมาชิกเพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนของชมรม  

การรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยนั้น เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สมาชิกมีการรับรู้ท่ีมากท่ีสุดในเร่ืองสมาชิกใน
ชมรมผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท่ีจําเป็น รองลงมาคือ ชมรมผู้สูงอายุมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทุกชมรมท่ีดูแลโดยศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครได้รับ เร่ืองจากศูนย์บริการสาธารณสุขมีภารกิจในการดูแลสุขอนามัยให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น
กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับ การรับรู้จึงอยู่ในระดับท่ีสูง  

ในส่วนของการรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อกิจกรรมด้านการศึกษาน้ัน การรับรู้ในเรื่องชมรมผู้สูงอายุมีการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านงานวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพต่างๆ เพราะมีหน่วยงานจากภายนอกท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
เช่น การศึกษานอกโรงเรียน เขตราษฎร์บูรณะ หรือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตราษฎร์บรณะ ท่ีมีการจัดทํา
โครงการฝึกอาชีพท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสําหรับผู้สูงอายุอยู่บ่อยคร้ัง 

เร่ืองการรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สมาชิกมีการรับรู้มากท่ีสุดในเรื่อง
ชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมร้องรําทําเพลง เล่นดนตรี หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความสามารถ 
เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมหลักท่ีเม่ือสมาชิกเข้าร่วมในวันท่ีมีกิจกรรม ก็จะมีการทํากิจกรรมท่ีเน้นความบันเทิง เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุชื่นชอบ สมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานก็จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพ่ีเลี้ยงท่ีสอนเพ่ือนสมาชิก และได้รับโอกาสในการแสดงตาม
งานต่างๆ บ่อยคร้ัง ส่งผลให้สมาชิกเกิดความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา โม่มาลา (2550)  
ซ่ึงพบว่า กิจกรรมท่ีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่-คงคาสามัคคี จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ การเข้าร่วมงานตามเทศกาล 
ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ (2556) ท่ีพบว่า กิจกรรมท่ี
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครจัดบ่อยคร้ัง คือ กิจกรรมนันทนาการ ร้องคาราโอเกะ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําเดือน 
และสอดคล้องกับ ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ (2556) ซ่ึงพบว่ากิจกรรมท่ีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร มีความต้องการเข้าร่วม
มากท่ีสุดคือ การเล่นดนตรีและการฟังเพลง 

การรับรู้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการกุศล สาธารณกุศล และพัฒนาสังคม เร่ืองท่ีสมาชิกรับรู้มากท่ีสุดคือ ชมรม
ผู้สูงอายุส่งเสริมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น การทําความสะอาดวัดหรือชุมชน การปลูกต้นไม้ เป็นท่ี
สังเกตได้ว่าเม่ือก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น วัดเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ บางชมรมผู้สูงอายุต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีวัด ทําให้เกิดความผูกพันธ์ต่อสถานที่
และกิจกรรมทางศาสนา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเขตราษฎร์บูรณะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กิจกรรมต่างๆ จึงมักเกี่ยวพันธ์กับ
กิจกรรมทางศาสนา  

จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงอายุของสมาชิกในแต่ละช่วงมีระดับการรับรู้ในระดับมากใกล้เคียงกัน  
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สมาชิกท่ีมีอายุ 80 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับมาก น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน เป็นเพราะกลุ่มท่ีอายุ 80 ปีข้ึนไป
อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีพบความเสื่อมของร่างกายมากข้ึน ทําให้ระดับการรับรู้น้อยกว่าผู้สูงอายุในช่วงอายุอ่ืน 
ในด้านระดับการศึกษา พบว่า สมาชิกท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุมากท่ีสุด  
แต่รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ดังนั้นการศึกษาจึงไม่มีผลกับการรับรู้เร่ืองกิจกรรมใน
ชมรมผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีความใส่ใจและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมบ่อยครั้ง และสนใจติดตามข่าวสาร ก็จะสามารถทราบถึง
กิจกรรมท่ีมีในชมรมผู้สูงอายุไปด้วย สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ตามลําพังมีระดับการรับรู้ในระดับมาก น้อยกว่าสมาชิกท่ีอาศัยร่วมกับผู้อ่ืน 
ทุกกลุ่ม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีผู้ท่ีสนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในบางคน 
สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุด้วย จึงมีเพ่ือนท่ีทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมมากกว่า 
สมาชิกท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกในช่วง 7-9 ปี และ 10 ปีข้ึนไปมีระดับการรับรู้ท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน เพราะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
มาเป็นเวลานาน ย่อมรับรู้กิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุจัด มากกว่าสมาชิกท่ีเข้าร่วมมาเป็นเวลาน้อยกว่า เพราะในช่วงปีหลังกิจกรรมใน
ชมรมผู้สูงอายุขาดความหลากหลาย ทําให้บางกิจกรรมสมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมไม่นาน อาจจะไม่ทราบว่ามีในชมรมผู้สูงอายุ 
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ทัศนคติของสมาชิกต่อประโยชน์ของกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
ในด้านประโยชน์ต่อตนเองนั้น สมาชิกเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีได้มีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุนั้นเกิดประโยชน์ต่อตนเองใน

ระดับมากท่ีสุด เร่ืองท่ีสมาชิกเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ การทํากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ทําให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้พัฒนาสุขภาพ
ร่างกายของสมาชิกให้แข็งแรง รองลงมาคือ เร่ืองการทํากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุส่งผลให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้พัฒนามนุษยสัมพันธ์ 
และสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับสมาชิก เป็นเพราะการเข้าชมรมผู้สูงอายุนั้นทําให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพ เน่ืองจากทุก
ชมรมในเขตราษฎร์บูรณะ ดูแลโดยศูนย์บริการสาธารณสุข จึงเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ เม่ือสมาชิกเข้าร่วมและนําไป
ปฏิบัติจึงทําให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน ประกอบกับการได้ออกมาพบเจอเพ่ือนสมาชิก ได้ทํากิจกรรมต่างๆทําให้สุขภาพจิตดี ไม่มีอาการ
ซึมเศร้าในวัยสูงอายุ อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการท่ีผู้สูงอายุขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เนื่องจากการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ  
มีกิจกรรมให้ทํามากมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มาลีรัตน์ โรจน์ดํารงการ (2551) ซ่ึงพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ตําบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุนั้นช่วยสร้างขวัญและกําลังใจ ทําให้สมาชิกเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง ตลอดจนทําให้มีสังคมและสุขภาพท่ีดีข้ึนด้วย 

ส่วนประโยชน์ของกิจกรรมท่ีมีต่อชมรมผู้สูงอายุนั้น สมาชิกเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เท่ากันสองเรื่อง คือ การทํากิจกรรม
ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนาให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็ง และการทํากิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สามารถ
นําไปเป็นแบบอย่างให้กับชมรมผู้สูงอายุอ่ืนๆ ได้ เม่ือพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า เป็นเพราะสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในเขตราษฎร์บูณะ ได้รับรางวัลต่างๆบ่อยคร้ัง ท้ังระดับบุคคลและชมรม และเป็นตัวอย่างหรือได้ไปให้
คําแนะนําให้กับชมรมผู้สูงอายุอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในบางชมรมผู้สูงอายุมีการเก็บเงินสมาชิกไว้เพ่ือเป็นกองกลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยลดการพ่ึงพิงเจ้าหน้าท่ี ทําให้สมาชิกมีความม่ันใจในชมรมผู้สูงอายุ 

ประโยชน์ของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุต่อสังคมนั้น สมาชิกเห็นด้วยในระดับมาก โดยเร่ืองท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การทํา
กิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะช่วยให้สมาชิกรู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง กล่าวคือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุนั้น ทุกคนต่างมีหน้าท่ี เพ่ือจะขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุให้ดํารงอยู่ต่อไป นอกจากผู้ท่ีเป็นคณะกรรมการของชมรมแล้ว ยังมีผู้ท่ี
เป็นคนจัดเตรียมสถานท่ี จัดเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีเลี้ยงสมาชิก ดูแลเรื่องเคร่ืองเสียง เป็นนักกีฬา ทุกคนต่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
เม่ือมีวินัยและรู้จักหน้าท่ีของตนแล้ว ก็ส่งผลให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย 

และเม่ือศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุ 80 ปีข้ึนไป เห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชมรมผู้สูงอายุโดดเด่นกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน ทําให้เห็น
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับท้ังตนเอง ชมรมและสังคม และอีกประเด็นหนึ่งชมรมผู้สูงอายุเน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสุขภาพให้กับสมาชิก  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์บริการสาธารณสุขดูแล ผู้สูงอายุในวัย 80 ปีข้ึนไป ท่ีจะพบความเสื่อมของร่างกายมากกว่าช่วงวัยอ่ืน หากได้
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบ่อยคร้ัง ก็จะได้การดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ท้ังยังได้พบปะเพื่อนฝูงและมีสังคม ทําให้สุขภาพจิตดีไป
ด้วย ส่วนในช้อมูลอ่ืนๆ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการศึกษาออกมาใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ดังนั้นสะท้อน
ให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม โดยท่ีส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ท่ีเกิดกับตนเองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือประโยชน์ต่อชมรมผู้สูงอายุ และประโยชน์ต่อสังคมตามลําดับ  

ในส่วนของทัศนคติต่อการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ในประเด็นของการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกมีทัศนคติ
ต่อประเด็นนี้ ในระดับมากท่ีสุด ประเด็นท่ีสมาชิกเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การจัดประชุมของชมรมผู้สูงอายุ ควรเปิดโอกาสให้กรรมการ
และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ออกความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนกิจกรรมและแผนการดําเนินงานประจําปีของชมรมผู้สูงอายุ เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่าแผนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่มักจะถูกกําหนดโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลชมรม มีแค่บางชมรมหรือ 
บางกิจกรรมเท่านั้นท่ีสมาชิกได้ดําเนินการด้วยตนเอง จากประเด็นนี้จึงสะท้อนได้ว่า สมาชิกต้องการท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการท่ีจะ
จัดทําแผนการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือท่ิกิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุจะดําเนินการ จะได้เป็นไปตามความต้องการ และส่งผลให้
สมาชิกเข้าร่วมมากข้ึน 
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ประเด็นต่อมาคือทัศนคติต่อการพัฒนาในด้านกิจกรรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงประเด็นท่ีสมาชิกส่วนใหญ่
เห็นด้วย คือ ชมรมผู้สูงอายุควรเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นแกนนําใน
การแนะนําการดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมคนอ่ืนๆ ซ่ึงสะท้อนได้ว่า เพราะโดยปกติผู้สูงอายุจะเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้แสดงให้
ผู้อ่ืนเห็นว่าตนยังมีความสามารถอยู่ ไม่ได้โรยราไปตามวัย ดังนั้นสมาชิกจึงต้องการแสดงศักยภาพและเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก 
คนอ่ืนได้ปฏิบัติตาม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลัดดา สุทนต์ (2551) ซ่ึงพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของ 
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ต้องการให้มีเวทีในการให้ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ได้แสดงความสามารถ 
ประเด็นท่ีน่าสังเกต จากผลการศึกษาข้อคําถามปลายเปิดของสมาชิกต่อเร่ืองท่ีต้องการให้เกิดการพัฒนามากท่ีสุด พบว่าเร่ืองสุขภาพ
อนามัย เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกต้องการมากท่ีสุด ซ่ึงสมาชิกต้องการให้มีระบบการดูแลสุขภาพสมาชิก เช่นการตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน  
ตรวจโลหิต และมีการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างสม่ําเสมอ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกให้ความสําคัญกับเร่ืองสุขภาพ  
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender et al, 1996) ท่ีมองว่าบุคคลเห็นว่าเร่ืองสุขภาพเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า 
ท่ีควรแสวงหา และมองหาหนทางท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี และเชื่อว่าสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ  

ทัศนคติของสมาชิกต่อกิจกรรมในด้านสังคมน้ัน อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เร่ืองท่ีต้องการให้เกิดการพัฒนาคือ ชมรม
ผู้สูงอายุควรจัดกิจกรรมเย่ียมเยียนเพ่ือนผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย หรือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุท่ียากไร้ เป็นท่ีสังเกตว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีได้เสนอแนะกิจกรรมในเรื่องนี้ อภิปรายได้ว่า ชมรมผู้สูงอายุบางชมรม มีสมาชิกท่ีลดน้อยลงมาก ส่วนใหญ่
มักมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วย หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเดิม สมาชิกจึงต้องการที่
จะให้มีการเย่ียมเยียน เพ่ือแสดงความเป็นห่วง และให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรินญา  
เคร่ืองฉาย (2552) ซ่ึงพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน จังหวัดขอนแก่นมีกิจกรรมเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ โดยมีส่วนร่วมใน 
ทุกข้ันตอนต้ังแต่การกําหนดเกณฑ์ของผู้ท่ีต้องไปเย่ียม การเตรียมถุงเย่ียมพร้อมสายสิญจน์สื่อกําลังใจแด่ผู้สูงวัย ซ่ึงสมาชิกท่ีได้ไปเย่ียม
เพ่ือสมาชิกมีความพึงพอใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีประโยชน์ 

ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ประเด็นนี้สมาชิกมีทัศนคติต่อการพัฒนา ในระดับมาก โดยเร่ืองท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจท่ี
จะพัฒนามากท่ีสุดเท่ากันสองเร่ือง คือ ชมรมผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชมรมผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ เช่น กองทุนออมวันละบาท  
กองทุนฌาปณกิจ และกองทุนเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังมองว่าตนเองยังมีศักยภาพท่ีจะสามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเอง โดยหาช่องทางอ่ืนในการมีรายได้นอกเหนือจากท่ีตนเองมีอยู่แล้ว ท้ังยังต้องการความมั่นคงในชีวิต โดยสะสมเงินใน
กองทุนต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับสวัสดิการต่างๆ ท่ีสมควรได้รับ 

การศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า สมาชิกท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 75-79 ปี และ 80 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนา
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมาหลายปี สอดคล้องกับข้อมูลเร่ืองระยะเวลาที่
สมาชิกเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ ท่ีพบว่า สมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมเป็นเวลา 7-9 ปี ส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดการพัฒนากิจกรรมในชมรม
ผู้สูงอายุโดดเด่นกว่ากลุ่มอ่ืน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุหลายปี มองว่ากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุควรมี 
การพัฒนา เพ่ิมกิจกรรมที่ไม่เคยจัดมาก่อน และพัฒนากิจกรรมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะสมาชิกเหล่านี้มองเห็น 
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมาหลายปี จึงต้องการให้มีการพัฒนากิจกรรมให้ดีย่ิงข้ึน และตรงกับความต้องการของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ  

ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม ในประเด็นแรก คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรม ซ่ึงผลการศึกษา

อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีสมาชิกเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ของชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงตรงกับทัศนคติในเร่ืองการพัฒนากิจกรรมท่ีสมาชิกเลือกประเด็นการจัดประชุมของชมรมผู้สูงอายุ ควรเปิด
โอกาสให้กรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ออกความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนกิจกรรมและแผนการดําเนินงานประจําปีของชมรม
ผู้สูงอายุมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องการท่ีจะใช้สิทธิออกเสียง แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสมาชิก
ต้องเข้าร่วม เพ่ือท่ีจะได้ตรงกับความต้องการของตน อาจหมายความว่าท่ีผ่านมา กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมักเป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ี
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ช่วยกําหนดให้ และเจ้าหน้าท่ีช่วยประสานงาน สมาชิกมีหน้าท่ีแค่เข้าร่วมเท่านั้น กิจกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ 
สมาชิกจึงต้องสะท้อนว่าต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ 

ประเด็นต่อมาคือความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ท้ังสามประเด็นมีค่าเฉลี่ยท่ี
ใกล้เคียงกัน คือ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมในการบริหารด้านบุคคล งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการในการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมในการประสานงาน และดําเนินการกิจกรรมตามท่ีได้
วางแผน แสดงให้เห็นว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนากิจกรรมของชมรม สอดคล้อง
กับทฤษฎีของ โรเบิร์ต เจ. ฮาวิกเฮิร์ส (Robert havighurst, 1960) ท่ีกล่าวว่าบุคคลถึงแม้ว่าจะมีอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีความ
ต้องการทางสังคม มีความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนวัยกลางคน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและความสุขของตน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
แสดงให้เห็นว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความสําคัญ และสามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ 

ประเด็นท่ีสามคือเร่ืองการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีสมาชิกส่วนใหญ่
เห็นด้วย คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชยณัฐ ราชสีห์ 
(2557) ซ่ึงพบว่า สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด และ
อีกสองประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหาหากชมรมได้รับความเสียหายในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในสองประเด็นนี้มีสมาชิกท่ีเห็นด้วยน้อย
ใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า เป็นเร่ืองปกติท่ีการรับผลประโยชน์ย่อมมีผู้ท่ีเห็นด้วยมากกว่า ส่วนการต้องมีส่วนร่วมในข้อผิดพลาด
หรือร่วมแก้ไขมีสมาชิกท่ีเห็นด้วยในระดับน้อย เป็นเพราะปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลท่ีอาจจะไม่พร้อมกับการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
เร่ืองของการรับผลและแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับทฤษฎีของรีดเดอร์ (Reeder, 1963) ท่ีกล่าวถึง ปัจจัยในการมีส่วนร่วมว่า บุคคล
มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างท่ีตนเห็นว่าสามารถทําได้ตามความคาดหวังของตนเอง 

ประเด็นสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย คือ 
การมีส่วนร่วมในการนําผลท่ีได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่อไป แสดงให้เห็นว่าสมาชิกต้องการให้ชมรม
ผู้สูงอายุท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่นั้น มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากิจกรรมในชมรมสูงอายุอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ มาลีรัตน์ โรจน์ดํารงการ (2551) ซ่ึงพบว่า สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุของต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ท้ังการวางแผนร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม
กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินผล แตกต่างกับผลการศึกษาของ ศิริพร เกษธนงั (2550) ท่ีพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
จังหวัดนครราชสีมา มีภาพรวมของการมีส่วนร่วมในระดับตํ่า 

การศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุระยะเวลา 1-3 ปี นั้น ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ 
มากท่ีสุดกับการมีส่วนร่วม ในขณะท่ีสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาอ่ืน คือ 4-6 ปี, 7-9 ปี และ 10 ปีข้ึนไป นั้นอยู่ในระดับมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมเป็นเวลาไม่นาน มีความกระตือรือร้นในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ มากกว่าสมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมเป็นเวลานานกว่า อาจเป็นไปได้ว่า สมาชิกท่ีเข้าร่วมชมรมเป็นเวลานานอาจจะเกิดความเคยชิน 
กับการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีคณะกรรมการชมรม หรือเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กําหนดให้ โดยท่ีตนเองมีหน้าท่ีแค่เข้าร่วม ไม่ได้มีส่วนร่วมในด้านอ่ืน 
ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เพ่ือส่งเสริมคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเด็นเร่ืองความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ มีสมาชิกท่ีเห็นด้วยในระดับ
น้อย มากกว่าประเด็นอ่ืน วิเคราะห์ได้ว่า ท่ีผ่านมาการดําเนินกิจกรรมหรือการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ มักทําโดยคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ สมาชิกมีส่วนร่วมน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2559) ท่ีศึกษาลักษณะการดําเนินงานและ
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ พบว่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับในระดับปานกลาง แต่จากการศึกษา
เชิงคุณภาพพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกอยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมที่มีบทบาทมากกว่า 
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บทสรุป 
การศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ผู้สูงอายุมีการรับรู้ต่อกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในระดับมาก ส่วนทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อประโยชน์ของกิจกรรม เร่ืองการทํา
กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทัศนคติของสมาชิกในเร่ืองการทํากิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และทัศนคติของสมาชิกเร่ืองการทํากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ
นั้นจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษาในเร่ืองของกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุท่ีสมาชิกต้องการให้เกิด 
การพัฒนา ในด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติของสมาชิกต่อด้านนี้ อยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมการดูแลสุขภาพสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติของสมาชิกต่อการพัฒนาด้านนี้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ด้านกิจกรรมด้านสังคม สมาชิกมีทัศนคติต่อ
หัวข้อนี้ในระดับมาก และกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ในด้านนี้สมาชิกมีทัศนคติในระดับมากเช่นเดียวกัน ประเด็นสุดท้ายคือการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกต่อการพัฒนากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรม ความคิดเห็นของสมาชิกต่อ
การตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ความคิดเห็นของสมาชิกในประเด็นนี้อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สมาชิกมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในระดับมาก และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในประเด็นนี้สมาชิกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรับรู้ว่าในชมรมผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมด้านใดบ้าง เพ่ือให้ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกเห็นด้วยท่ีจะมีการพัฒนากิจกรรม และพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
1. กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานฝีมือต่างๆ 

ท่ีเกิดจากการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลงานและเปิดพ้ืนท่ีส่วนกลางให้มีผู้สูงอายุได้หมุนเวียนนํา
งานฝืมือไปจําหนา่ย เพ่ือเพ่ิมรายได้ และส่งเสริมคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ 

2. สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของชมรมผู้สูงอายุ มีการจัด
กิจกรรมของสหพันธ์ตามโชนต่างๆของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุท่ีไม่ใช่คณะกรรมการบริหารชมรม ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับชมรมผู้สูงอายุ ควรเน้นกิจกรรมการดูแลสุขภาพท่ีเปิดโอกาสให้
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ เป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพ ให้กับ
สมาชิกและบุคคลโดยท่ัวไปในชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก เม่ือก้าวเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
1. เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในการดูแลชมรมผู้สูงอายุควรมีระบบในการดุแลติดตามสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมใน 

การเย่ียมเยียนสมาชิกท่ีเจ็บป่วย หรือประสบปัญหาที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุได้ ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ โดย
อาจเป็นในรูปแบบของการจัดเวร และกําหนดวันเย่ียมท่ีชัดเจน 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนต่างๆ ในระดับชมรมเพ่ิมมากข้ึน เช่นกองทุนวันละบาทเพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
ต้องการทํา โดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

3. เพ่ิมกิจกรรมท่ีเน้นพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีผู้สูงอายุในทุกช่วงวัย 
ท้ังวัยต้น วัยกลาง วัยปลายสามารถเรียนรู้ได้ เพ่ือให้สมาชิกมองว่าตนยังสามารถพัฒนาศักยภาพได้ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ให้กับสมาชิก 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองการพัฒนากิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ในเชิงคุณภาพเพ่ือได้ข้อมูลท่ีลึกซ้ึงกว่าการศึกษาในเชิงปริมาณ 

ท่ีข้อมูลอยู่ในวงจํากัด 
2. ควรมีการศึกษาสาเหตุของการท่ีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุไม่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ หรือเข้าร่วมไม่ต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถ

เข้าใจถึงเหตุผล และนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไข เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นผู้สูงอายุท่ีติดสังคม  
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การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  
ในการดูแลคนพิการในชุมชน จังหวัดสระบุร ี

Promotion of Social Development and Human Security Volunteers for the Disabled in  
Caring of People with Disabilities in the Community of Saraburi province 

  
จีรยดา ธรรมบุษดี* 
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บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแล 

คนพิการในชุมชน จังหวัดสระบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) และปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ในการดูแลคนพิการโดยชุมชน จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษาเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี รวมท้ังสิ้น 178 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจัดจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี SPSS ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ  
(อพมก.) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ปฏิบัติงานในสังกัด
หน่วยงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านคนพิการ อยู่ระหว่าง 
6-10 ปี ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานฯอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการค้นหาคนพิการใน 
การสํารวจคนพิการเพ่ือรู้จํานวนคนพิการ และท่ีอยู่ของคนพิการ อยู่ในระดับมาก ด้านการจดทะเบียนคนพิการ ส่วนใหญ่การแนะนํา
คนพิการไปตรวจร่างกายเพ่ือจดทะเบียนคนพิการ ด้านการศึกษา ด้านการอาชีพและด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ส่วนใหญ่การแนะนําตัว
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และการประสานงานเพ่ือค้นหาปัญหาและ 
ความต้องการของคนพิการในพื้นท่ี มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดทําแผนงานบุคคล ส่วนใหญ ่
การจัดบริการท่ีคนพิการพึงได้รับตามความต้องการและความจําเป็นสอดคล้องกับสภาพปัญหาของคนพิการ อยู่ในระดับมาก ด้าน 
การจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ ส่วนใหญ่ การฝึกทักษะคนพิการให้สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองในด้าน 
การรับประทานอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ส่วนใหญ่ 
การไม่ได้ รับงบสนับสนุนในการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ  
(อพมก.) อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
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ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงาน ส่วนใหญ่หน่วยงานระดับจังหวัดขาดการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของคนพิการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายกระทรวง ส่วนใหญ่หน่วยงานระดับกระทรวงไม่มี
การจัดสรรค่าตอบแทนแก้ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านนโยบายกระทรวง อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) คือ หน่วยงานระดับ
จังหวัดควรมีฐานข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) มาใช้พัฒนาแผนงานหรือ
โครงการด้านคนพิการ และส่งเสริมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ด้านหน่วยงาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดมีการประชุม 
เพ่ือขับเคล่ือนงานด้านคนพิการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี ควรมีนโยบายจากส่วนกลางในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคล่ือน
งานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง สําหรับข้อเสนอในระดับผู้ปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติงานควรมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแลคนพิการท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
คําสําคัญ: อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.), การดูแล, ชุมชน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this minor thesis, "Promotion of social development and human security volunteers for 

the disabled to take care of people with disabilities in the community of Saraburi province”, were to study the 
promotion of social development and human security volunteers for the handicapped, and to study obstacles in 
the operation of volunteers, in taking care of people with disabilities in the community of Saraburi province. This 
study was quantitative research. The studied population was the representative of the local government 
organization, practitioner of disabilities in health promoting hospital, social development and human security 
volunteers for the handicapped and social development and human security office staffs in Saraburi province with 
a total of 178 people. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistical analysis was performed 
using SPSS with the percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 

The study indicated that most of the practitioners of social development and human security for the 
handicapped are female. Most of them are between 46 and 55 years of age and a primary school degree. They 
are working in social development and human security office staffs, Saraburi province. The working time with 
disabilities ranged from 6 to 10 years. In surveying people with disabilities, most of the workers know the number 
and address of disabled people at very high level. In registration of the disabled, most of them suggest the disabled 
to physical examinations for registration. In education, occupation and participation in social activities, most of 
them are at high level. In coordinating with disabled, families, local government organization, and people involved 
in the community, the percentage is equal to the average. In personnel planning, most of the services provided 
for the disabled in order to meet the needs of the disabled are at the very high level. In the provision of social 
services for the disabled, the practice of the skills of the disabled, is conducive to self-directed daily living is at 
the moderate level. Barriers to work for social development and human security volunteers for the handicapped 
were studied. In the part of problems with social development and human security volunteers for the 
handicapped, no financial support for the operation of social development and human security volunteers for the 
handicapped is at the moderate level. Most provincial agencies lacking the promotion of continuous activities of 
disabled are at the moderate level. Most ministry agencies do not allocate remuneration in solving problems and 
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obstacles of the agencies in promoting the role of social development and human security volunteers for the 
handicapped with a very high level. 

Suggestions for social development and human security volunteers for the handicapped. The provincial 
agencies should have a database of social development and human security volunteers for the handicapped in 
order to develop a plan or project for the disabled, to promote the social development and human security 
volunteers for the handicapped to work in accordance with the annual action plans. In the agency part, the 
subcommittee on promotion and development of the life quality of the disabled in the province should set up a 
meeting to drive disabled works in accordance with the annual action plan. There should be a centralized policy 
to encourage continued volunteer works movement. For the recommendation at the practitioner level, 
practitioners should supervise the work of social development and human security volunteers for the handicapped 
in order to taking care of disabled living in the community continuously. 

Keywords: Social Development and Human Security Volunteers, People with disabilities, community 
 
บทนํา 

การดูแลคนพิการในประเทศไทยท่ีผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับการดูแลคนพิการท่ีอยู่ในครอบครัว การเสริมพลังอํานาจและ
การส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลคนพิการในครอบครัวได้ แต่ในเวลาต่อมาครอบครัวซ่ึงเป็นท่ีพ่ึงหลักของคนพิการ จําเป็นต้อง
รับภาระด้านเศรษฐกิจมากข้ึน ในช่วงเวลากลางวันญาติออกไปทํางานนอกบ้าน หารายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้คนพิการ 
ถูกทอดท้ิงให้อยู่ตามลําพัง หรือคนพิการบางส่วนถูกทอดท้ิงให้อยู่ตามลําพังไม่มีญาติดูแลแบบถาวร จึงกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตของ 
คนพิการลดน้อยลงไปตามยุคสมัยท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ประเทศไทยจึงได้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560-2564 ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
อย่างย่ังยืน” โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในชื่อ ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ได้มีการกล่าวถึง
การส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างย่ังยืน (Linkage) และกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปี 2560 จึงได้ดําเนินการนโยบายเชิงรุก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ โดยให้ดําเนินการจัดต้ังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ภารกิจด้านคนพิการ ได้นําแนวคิด 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabiltation: CBR ) มาเป็นแนวทางดําเนินงานในกระบวนการและ
รูปแบบการดูแลฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการท่ีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรระดับชุมชน ขับเคล่ือนโดยกลไกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 

สําหรับการดําเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัดสระบุรี 
ยังไม่มีการจัดทําข้อมูลเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
ในการดูแลคนพิการในชุมชน ดังนั้น ผู้ศึกษาซ่ึงถือเป็นบุคลากรคนหนึ่งของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุรี จึงมีความสนใจและต้องการศึกษาการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปพัฒนางานในส่วนท่ีเป็น
ภารกิจรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ในชมุชน รวมท้ังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสระบุรีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแลคนพิการ
ในชุมชน จังหวัดสระบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
ในการดูแลคนพิการโดยชุมชน จังหวัดสระบุรี 
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ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแล 

คนพิการในชุมชน จังหวัดสระบุรี” มีขอบเขตการศึกษา 2 ลักษณะ ดังนี้ 
ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี 13 อําเภอ 15 ตําบล ท่ีมีการดําเนินงานตามโครงการ CBR ของจังหวัดสระบุรี 

ได้แก่ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 15 คน และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้าน
คนพิการ จํานวน 15 คน) รวมจํานวน 30 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 15 
คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จํานวน 130 คน และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 178 คน แต่เก็บได้จริง จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 
ของประชากรท่ีศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในประเด็นหลักดังนี้ 

1. การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแลคนพิการในชุมชน 
จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 1) ด้านการค้นหาคนพิการ 2) การจดทะเบียนคนพิการ 3) การประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว และ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในครอบครัว 4) การจัดทําแผนงานบุคคล และ 5) การจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ  

2. ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จังหวัด
สระบุรี 

 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากร 
บุคลากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 46-55 ปี สําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับประถมศกึษา ปฏิบัติงานสังกัด สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ 
คนพิการ (อพมก.) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี การจัดบริการสังคมให้แก่คนพิการ ในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข พบว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ดําเนินการในด้าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย มากท่ีสุด ด้านการศึกษา พบว่า ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานส่งต่อหน่วยงานด้านการศึกษา  
ด้านอาชีพ พบว่า ดําเนินการส่งผู้รับบริการเข้ารับการอบรม/ฝึกอาชีพมากท่ีสุด และด้านสังคม พบว่า มีการดําเนินการสนับสนุน 
เบี้ยความพิการ  

การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  
ด้านการค้นหาคนพิการ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้าน
การค้นหาคนพิการ ในการสํารวจคนพิการเพ่ือรู้จํานวนคนพิการ และท่ีอยู่ของคนพิการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา การสัมภาษณ์ 
คนพิการเพ่ือรู้สภาพปัญหาคนพิการความต้องการของคนพิการและแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด คือ 
การคัดกรองคนพิการเพ่ือสามารถจําแนกประเภทความพิการ และให้บริการคนพิการอย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลรวม
ของการส่งเสริมบทบาท อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการค้นหาคนพิการ อยู่ใน
ระดับมาก  

ด้านการจดทะเบียนคนพิการ ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจดทะเบียนคนพิการ ส่วนใหญ่การแนะนําคนพิการไปตรวจร่างกายเพ่ือจดทะเบียน 
คนพิการ ด้านการศึกษา ด้านการอาชีพและ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อยู่ในระดับมาก รองลงมา การประสานงาน 
เพ่ือจัดทําบัตร ท.74 เพ่ือได้รับสิทธิด้านการแพทย์ อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด คือ การแนะนําสิทธิด้านการจัดการศึกษาให้ 
คนพิการ ซ่ึงผลรวมของการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้าน
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การจดทะเบียนคนพิการ แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจด
ทะเบียนคนพิการ อยู่ในดับปานกลาง 

ด้านการประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว อบต. และผู้เก่ียวข้องในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ส่งเสริมบทบาทของ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว อบต. 
และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ส่วนใหญ่การแนะนําตัวของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
และการประสานงานเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการของคนพิการในพ้ืนท่ี มีค่าร้อยละเท่ากัน คือ อยู่ในระดับปานกลาง น้อยท่ีสุด
คือ การประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายในชุมชนรับทราบการดําเนินงานโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลรวมของส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว อบต. และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน อยู่ใน
ระดับปานกลาง   

ด้านการจัดทําแผนงานบุคคล  ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดทําแผนงานบุคคล ส่วนใหญ่การจัดบริการท่ีคนพิการพึงได้รับตามความต้องการและ
ความจําเป็นสอดคล้องกับสภาพปัญหาของคนพิการ อยู่ในระดับมาก  รองลงมา การประสานงานเพื่อขอความร่วม มือระหว่าง
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด คือ การส่งเสริมให้คนพิการเป็นผู้เลือกแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาพร้อมดําเนินการให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลรวมของการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดทําแผนงานบุคคล อยู่ในระดับมาก  

ด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ ส่วนใหญ่ การฝึกทักษะคนพิการให้
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองในด้านการรับประทานอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา การฝึกทักษะคนพิการให้
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองในด้านการแต่งกาย และน้อยท่ีสุด คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น 
ทางการสื่อความหมาย ทางกาย ทางจิตใจ ทางพฤติกรรม ทางการเรียนรู้ และทางออทิสติก อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลรวมของ 
การส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดบริการทางสังคม
สําหรับคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ ส่วนใหญ่การฝึกทักษะด้าน 
การรับประทานยา ร้อยละ 3,18 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา การฝึกการดูแลสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับปานกลาง และน้อยท่ีสุด 
คือ การส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ด้านการรวมกลุ่มของคนพิการ เป็นกลุ่มคนพิการประจําตําบล/อําเภอ เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กลุ่มประกอบอาชีพ กลุ่มพิทักษ์สิทธิคนพิการ และชมรมคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลรวมของการส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง   

การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ผลการศึกษา พบว่า 
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาคนพิการ แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ 
คนพิการ (อพมก.) เห็นควรให้มีการส่งเสริมด้านการค้นหาคนพิการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการจัดทําแผนบุคคล อยู่ในระดับ
มาก ด้านการประสานคนพิการ ครอบครัว อบต. และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจดทะเบียนคนพิการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง  
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ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.)  

ปัญหาเก่ียวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ผลการศึกษา พบว่า 
ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการช่วยเหลือคนพิการ ส่วนใหญ่การไม่ได้รับงบ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมา การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกําหนดภายใต้กฎหมายด้านคนพิการของอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อยู่ในระดับน้อย และน้อยท่ีสุด คือ การไม่ได้รับความร่วมมือใน 
การประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือกับคนพิการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงผลรวมของปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านการช่วยเหลือคนพิการ  
อยู่ในระดับน้อย   

ปัญหาเก่ียวกับหน่วยงาน  ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงาน ส่วนใหญ่หน่วยงานระดับจังหวัด 
ขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคนพิการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา หน่วยงานระดับจังหวัดมีการนิเทศงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ 
ปานกลาง และน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานไม่ได้นําฐานข้อมูล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ  
(อพมก.) มาใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลรวมของปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานใน 
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับ
หน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง   

ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเก่ียวกับนโยบายกระทรวง ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริม
บทบาทอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายกระทรวง  
ส่วนใหญ่หน่วยงานระดับกระทรวงไม่มีการจัดสรรค่าตอบแทนแก่ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้านนโยบายกระทรวง อยู่ในระดับมาก รองลงมา ปริมาณงานของ
ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ด้านนโยบายกระทรวงมีเพ่ิมข้ึน แต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี อยู่ในระดับมาก และน้อยท่ีสุด คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัดมีการประชุมน้อยคร้ังต่อปี ทําให้การขับเคล่ือนงานด้านคนพิการไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงผลรวมของ
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)       
ช่วยเหลือคนพิการ ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายกระทรวง อยู่ในระดับปานกลาง   

ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาในด้านหน่วยงาน 
แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าการดําเนินงานระดับหน่วยงานมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านนโยบายกระทรวง แสดงว่า 
ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) เห็นว่าปัญหาด้านนโยบาย
กระทรวง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาด้านอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ 
คนพิการ (อพมก.) แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
เห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 

ความแตกต่างระหว่างเพศกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มออกเป็น เพศชาย จํานวน 26 คน และเพศหญิง จํานวน 134 คน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 
ข้อมูลท่ัวไปกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.426) แสดงว่า ข้อมูลท่ัวไปกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนษุย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างอายุกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ผู้ศึกษา ได้จัดกลุ่มอายุของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อพมก. ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 53 ปี และ
กลุ่มท่ีมีอายุต้ังแต่ 53 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีการเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 80 คนต่อกลุ่ม  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับ 
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวมพบว่าไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.841) แสดงว่า อายุของ อพมก. กับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มีความแตกต่างกัน  

ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 114 คน และกลุ่มท่ีมีระดับ
การศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 46 คน  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(Sig = 0.012) แสดงว่า ระดับการศึกษาของ อพมก. กับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานท่ีสังกัดกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานท่ีสังกัด กับ การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig= 0.323) แสดงว่า หน่วยงานที่
สังกัดของ อพมก. กับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มี 
ความแตกต่างกัน 

ความแตกต่างระหว่างตําแหน่งงานกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) ผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มออกเป็นตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ/ท้องถ่ิน จํานวน 41 คน และกลุ่มท่ีมีตําแหน่งเป็น อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 119 คน  
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ตําแหน่งกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ 
คนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (Sig = 0.019) แสดงว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวม 
การทดสอบความแตกต่างระหว่าง เม่ือทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ตําแหน่งของ อพมก. กับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มออกเป็น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตํ่ากว่า 8 ปี จํานวน 73 คน 
และระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 8 ปีข้ึนไป จํานวน 87 คน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  ระยะเวลาปฏิบัติงานกับการส่งเสริม
บทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (Sig = 0.078) แสดงว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานของ อพมก. กับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)ไม่มีความแตกต่างกัน  
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สรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 

อพมก. ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ  
(อพมก.) ไม่แตกต่างกัน   

อพมก. ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ  
(อพมก.) ไม่แตกต่างกัน   

อพมก. ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) แตกต่างกัน   

อพมก. ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) ไม่แตกต่างกัน   

อพมก. ท่ีมีตําแหน่งท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) แตกต่างกัน   

อพมก. ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่แตกต่างกัน   

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 

ความแตกต่างระหว่างเพศกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  เพศกับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานใน
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.816) แสดงว่า เพศของ อพมก. กับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างอายุกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานใน
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.097) แสดงว่า อายุของ อพมก. กับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับปัญหาและ 
อุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ใน
ภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.049) แสดงว่า ระดับการศึกษาของ อพมก. กับปัญหาและอุปสรรของ
หน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) มีความแตกต่างกัน   

ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานท่ีสังกัดกั ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่าง หน่วยงานท่ีสังกัด กับ ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig= 0.296) แสดงว่า หน่วยงานท่ี
สังกัดของ อพมก. กับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่มีความแตกต่างกัน   
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ความแตกต่างระหว่างตําแหน่งกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตําแหน่งกับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงาน
ในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (Sig = 0.012) แสดงว่า ตําแหน่งของ อพมก. กับปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  มีความแตกต่างกัน  

ความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระยะเวลาปฏิบัติงานกับ
ปัญหาและอุปสรรของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
ในภาพรวม พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (Sig = 0.008) แสดงว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานของ อพมก. กับปัญหาและ 
อุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  
มีความแตกต่างกัน   

สรุปการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 

อพมก. ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่แตกต่างกัน  

อพมก. ท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่แตกต่างกัน 

อพมก. ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) แตกต่างกัน 

อพมก. ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่แตกต่างกัน  

อพมก. ท่ีมีตําแหน่งท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) แตกต่างกัน 

อพมก. ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) แตกต่างกัน  
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในการดูแล 
คนพิการในชุมชนจังหวัดสระบุรี” เป็นการศึกษาถึง การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) และปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) พบประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 

การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)  
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ประกอบด้วย  

การดําเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการค้นหาคนพิการ  
2) การจดทะเบียนคนพิการ   
3) การประสานงานกับคนพิการ อบต. และผู้เกี่ยวข้องกับชุมชน 
4) การจัดทําแผนงานบุคคล   
5) การจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ   
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เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของผลการศึกษาในด้านการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) นี้ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก. มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นท่ี ผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก. ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการค้นหาคนพิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
และด้านการจัดทําแผนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านการประสานคนพิการ ครอบครัว อบต.ฯ ด้านการจด
ทะเบียนคนพิการ และด้านการจัดบริการทางสังคมสําหรับคนพิการให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง   

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานท่ีสังกัด ตําแหน่ง และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ผลการศึกษาจากแบบสอบถามปรากฏว่า ระดับการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีค่า P. เท่ากับ 0.012 เช่นเดียวกันกับ ตําแหน่ง ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและท้องถ่ิน กับ กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) มีค่า P. เท่ากับ 0.019 แสดงว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน และตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมบทบาท
ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)แตกต่างกัน ระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงานฯ  

การดําเนินงานด้านคนพิการ เป็นการดําเนินงานภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้มีการพัฒนาการต่อเนื่อง จากพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
ซ่ึงนับเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง เดิมนั้นจะมองความพิการในลักษณะปัญหาทางการแพทย์ของปัจเจก
บุคคล สู่การมองปัญหาความพิการในลักษณะของปัญหาทางสังคม ซ่ึงหมายถึง ความพิการมิได้เกิดจากปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ต้องมี
การมองมิติ/เงื่อนไขทางสังคม ท้ังในเชิงระบบ ค่านิยม ความเชื่อ การให้ความหมายและคุณค่าต่อความพิการ รวมท้ังการจัดปรับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงตามสิทธิคนพิการ โดยให้มองให้เห็นถึงคุณค่าของ 
ความเป็นมนุษย์ของคนพิการว่า มีศักยภาพในการท่ีจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้เช่นเดียวกับผู้อ่ืน ตามมาตรา 20 ได้กําหนด
สิทธิท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและ“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ 13 เร่ือง คือ 1) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยหรือการศึกษา
แห่งชาติหรือแผนศึกษาแห่งชาติ 3) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองอย่างเท่าเทียม 5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา และบริการอันเป็นสาธารณะ  
6) การได้รับข้อมูลข่าวสารฯ 7) บริการล่ามภาษามือ 8) สิทธิท่ีจะนําสัตว์นําทาง เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์นําทาง หรือเคร่ืองช่วย 
ความพิการใดๆ ติดตัวไปในยานพาหนะ หรือสถานท่ีใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง 9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 10) การ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 11) คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย และเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ  
12) ผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับบริการให้คําปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรมทักษะฯ ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนๆ 13) คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ซ่ึงสิทธิต่างๆ เหล่านี้ เป็นหน้าท่ีของ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องทราบ มีการเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ เพ่ือท่ีจะทําให้เกิด 
การช่วยเหลือแก่ผู้พิการให้สามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมได้ โดยจากการศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า ระดับการศึกษาและ
ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้มีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)
ต่างกัน ในกรณีของระดับการศึกษา จากผลการศึกษา จะพบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  
มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 35.0 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.8 แต่เม่ือดูจากการปฏิบัติงานกลับ พบว่า ใน
จังหวัดสระบุรี มีการขยายตัวของจํานวนอาสาสมัครท่ีเข้ามาร่วมในโครงการ CBR เพ่ิมมากข้ึน จนกระทั่งปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)ท่ีอยู่ในจังหวัดสระบุรี 13 อําเภอ จํานวนกว่า 140 คน ท่ีเข้ามามีบทบาท
ในการช่วยเหลือคนพิการในชุมชน ให้มีความตระหนักและเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่น ในด้านของการค้นหาคนพิการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ 
อพมก. ส่วนใหญ่ มีการสํารวจคนพิการเพ่ือรู้จํานวนคนพิการและท่ีอยู่ของคนพิการ อยู่ในระดับมาก หรือในด้านการจดทะเบียน 
คนพิการ ก็พบว่า มีการแนะนําให้คนพิการไปตรวจร่างกาย ไปจดทะเบียนคนพิการ ด้านการศึกษา ด้านการอาชีพ และด้านการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อยู่ในระดับมากเช่นกัน การดําเนินการดังกล่าวของ อพมก. และผลการศึกษาที่ปรากฏออกมา ทําให้ 
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มองว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่าปริญญาตรี จะมีแนวทางหรือวิธีการใน 
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครฯ แตกต่างกัน   

เช่นเดียวกันกับ ในด้าน ตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแบ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท้องถ่ิน กับ อพมก. ก็จะมีลักษณะของ 
การส่งเสริมท่ีแตกต่างกัน โดยจะเป็นในเร่ืองของบทบาทของการปฏิบัติงาน ท่ี กลุ่มตําแหน่งท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท้องถ่ิน ไม่ว่า
จะเป็น พมจ. หรือ เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. หรือ อบต. ท่ีเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะท้ังในด้านการเลี้ยงดู การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การช่วยเหลือผู้พิการ
ติดเตียงติดบ้าน การดูแลสุขอนามัยต่างๆ ให้คนพิการ สิ่งเหล่านี้ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชน จะสนับสนุน ให้กลุ่ม อพมก.  
ซ่ึงอาศัยอยู่ในชุมชน ในพ้ืนท่ี และมีความใกล้ชิดกับผู้พิการ ได้มีการพัฒนาทักษะของตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และมี 
การสนับสนุนให้นําความรู้และข้อมูลต่างๆ ไปให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการในชุมชนต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการในชุมชน ได้รับทราบ
ข้อมูลและสามารถเข้าถึงสิทธิท่ีพึงมีพึงได้ และมีการนําแลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถามถึงความต้องการของผู้พิการ โดย อพมก. จะทํา
หน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง ท่ีจะถ่ายทอดมาถึงกลุ่มของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและท้องถ่ิน ท่ีจะนํามาร่วมกันวิเคราะห์วางแผนแนวทางให้ 
ความช่วยเหลือกันต่อไป ดังนั้น ไม่ว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน อพมก. นี้ จะมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน หรือ จะมีตําแหน่ง 
หรือบทบาทท่ีแตกต่างกัน ผู้ศึกษาก็มองว่า ในการทํางานของ ท้ังสองส่วน จะแตกต่างกันในเชิงของการปฏิบัติงาน ในรูปแบบของ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีมีการประสานความร่วมมือ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผู้พิการให้เข้าถึงและได้รับบริการท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาตามสทิธิท่ีพึงมีพึงได้ของผู้พิการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  

ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.)  

ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ใน
การดูแลคนพิการโดยชุมชน หมายถึง ข้อจํากัดท่ีส่งผลให้การทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ
คนพิการ (อพมก.) ไม่สามารถดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตลอดจนขาดความย่ังยืนในการดําเนินงานของ อพมก. ได้แก่ 
ความรู้ความสามารถ การทํางานไม่ต่อเนื่อง และนโยบายการดําเนินงานการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง ในการศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ผู้ศึกษา
ได้กําหนดประเด็นคําถามไว้เป็น 1) ปัญหาด้าน อพมก. 2) ปัญหาด้านหน่วยงาน และ 3) ปัญหาด้านนโยบายกระทรวง เม่ือพิจารณา
ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครฯ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 เม่ือแยกเป็นรายประเด็นจากมากไปหาน้อย จะพบว่า ปัญหาท่ีผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก. ให้ความสําคัญมาก คือ 
ปัญหาจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านนโยบายกระทรวง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.64 ในเรื่องของหน่วยงานระดับกระทรวงไม่มีการจัดสรรค่าตอบแทนแก่ อพมก. ในระดับมาก และปัญหาในด้าน อพมก. ท่ีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.46 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง ผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก.ให้ความสําคัญในเร่ือง อพมก. ไม่ได้รับงบสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  
มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไป ผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก.  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีเรียน ตําแหน่ง และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน อพมก. พบว่า ข้อมูลท่ัวไป ด้านระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกัน ของผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก. จะส่งผลให้เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) แตกต่างกันด้วย โดยมีประเด็นท่ี
ควรศึกษาคือประเด็นของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ เป็นเพราะ อาสาสมัครจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าจะเรียนรู้งานได้ดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น (2552) ได้
ศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง ผลการศึกษา 
พบว่า อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลวังทองแตกต่างกัน ในส่วนของ ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน จะเจอปัญหาใน 
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐพล กมลรัตน์ (2550) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัญหาและอุปสรรคใน 
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การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมแตกต่างกัน  

ผลการศึกษา จากการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จะ
พบว่า ปัญหาจากหน่วยงาน มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีปัญหาในเร่ืองหน่วยงานระดับจังหวัดขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานระดับจังหวัดมีการนิเทศงานและติดตามผลการดําเนินงานของ อพมก. ไม่ต่อเนื่อง หน่วยงานระดับพ้ืนท่ี 
ขาดการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อพมก. ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี และหน่วยงานไม่ได้นําฐานข้อมูล อพมก. มาใช้ใน 
การพัฒนาแผนงานโครงการด้านคนพิการ อาจเกิดมาจาก ในการดําเนินงานด้าน อพมก. มีความจําเป็นท่ีอาสาสมัคร จะต้องมีข้อมูล  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองคนพิการ ท้ังเร่ืองสิทธิ เร่ืองการดูแลผู้พิการ หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการ สิ่งเหล่านี้ จึงมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ อพมก. ซ่ึงสืบเนื่องจากประเด็นการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร ท่ีพบว่า 
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน และตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในคนละแง่มุม เช่นเดียวกัน ใน
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ระดับการศึกษาและตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลให้ ผู้ปฏิบัติงานมีมุมมองต่อการมองปัญหาแตกต่างกัน เช่น 
ผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท้องถ่ิน ท่ีมีการศึกษาสําเร็จระดับปริญญาตรี จะมีมิติในการมองปัญหาในภาพรวม เม่ือผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะดูแลผู้พิการติดเตียง ก็จะวางแผนในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ หรือพาไป
ศึกษาดูงาน โดยในมุมของผู้ท่ีมีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จะมองในมุมของผู้ปฏิบัติ ว่าเราให้ความช่วยเหลือแบบนี้ ตาม
ทักษะท่ีมี เม่ือทดลองแล้ว มันไม่ได้ผล ก็อยากจะมีความรู้ จึงทําการประสานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดความรู้ข้ึน ซ่ึงเทคนิคและทักษะ
เหล่านั้น เป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็น ท่ีจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนําไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการได้  หากความต้องการ
ดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้นได้ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา
เหล่านี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2526) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานใดงานหน่ึง
ก็ตามจะต้องเป็นผู้มีความสามารถและทักษะท่ีเป็นลักษณะของบุคคลนั้น ทักษะจะหมายถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานเฉพาะอย่าง 
ดังนั้น หากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ขาดทักษะตรงนั้น ก็อาจจะทําให้เป็น
อุปสรรคในการทํางานของ อพมก.ได้ การได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจึงมีความจําเป็น ดังจะเห็นได้จากการท่ี 
ผู้ศึกษา ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ อมพก. แล้วพบว่า ในเขตจังหวัดสระบุรี ได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานฯ แต่ในบางพ้ืนท่ีท่ีมี 
การประสานความร่วมมือกัน ระหว่าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอาสาสมัคร จะมีการพัฒนางานของอาสาสมัคร และดําเนินงานได้อย่าง
ราบร่ืนประสบความสําเร็จ แต่บางพ้ืนท่ีท่ี หน่วยงานไม่เข้มแข็ง หรือไม่ให้ความสําคัญ กลับกลายเป็นขาดการส่งเสริมบทบาทแก่
อาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้การดําเนินงานในพ้ืนท่ีนั้นไม่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิติญา สมศิริ 
(2556) ได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า ในการส่งเสริมบทบาทการดําเนินงานให้ผู้พิการ เทศบาลควรมีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
อย่างกว้างขวางระหว่างเทศบาลในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพ่ือนําแนวทางของเทศบาลอ่ืนๆ มาปรับใช้ให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดความย่ังยืน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมีการส่งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะของผู้ให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณ 
และองค์ความรู้  ท่ีเป็นประโยชน์ในการนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนต่อไป 

ประเด็นปัญหาอีกประเด็นท่ีผู้ศึกษาพบคือ ประเด็นของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก.) ท่ีพบปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อกําหนดภายใต้กฎหมายด้านคนพิการ อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ขาดทักษะการดูแลคนพิการติดบ้านติดเตียง อพมก. ไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการประสานงานเพ่ือให้การช่วยเหลือคนพิการ ขาดแรงจูงใจในการทํางานกับคนพิการในชุมชน และ อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ไม่ได้รับงบสนับสนุนในการปฏิบัติงาน โดยในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จะพบว่า ปัญหาของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) จะพบว่า มีปัญหาขาดทักษะ ขาดแรงจูงใจ และไม่มีเงินทุนในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาจมอง
ได้ว่า การทํางานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในปัจจุบัน เร่ิมมีผลกระทบท่ีเกิด
จากการทํางาน บางแห่งมีการขัดแย้งกันในเร่ืองผลประโยชน์ อาจเนื่องมาจาก อพมก. บางคน มีบทหน้าท่ีหลายอย่างอยู่ภายในชุมชน 
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เช่น เป็น อพมก. ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และในโรงพยาบาลท่ี อาสาสมัคร 
สังกัดอยู่บางแห่ง มีการให้ค่าตอบแทน และเม่ือปัจจุบัน ในโครงการ CBR ได้มีการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้วยแล้ว จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้แนวคิดของการทํางานเชิงจิตอาสาเปล่ียนแปลงไป การทํางานเชิงจิตอาสา 
ไม่ได้มาจากความสมัครใจ ความต้ังใจ หรือการอาสาท่ีจะกระทําสิ่งดีดีให้กับชุมชนสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การทํางานดังกล่าวจะ
ทําให้มีความสุขและสนุกกับการทํางาน และเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน แต่เม่ือมีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะกลายเป็น 
การทํางานเพื่อสิ่งตอบแทน โดยสอดคล้องกับ แนวคิดของ สุพัตรา เพชรมุณี และ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล (2526, น. 30-32, อ้างถึงใน 
สราวุฒิ บุญสร้าง, 2557) เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีกล่าวว่า บรรยากาศขององค์การท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ประกอบไปด้วย ตัวแปร คือ รางวัลตอบแทน (Rewards system) ความขัดแย้งใน
องค์การ (Tolerance of Conflict) ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Esprit) และความแตกต่างภายในองค์การ (Heterogeneity)  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายจากส่วนกลางในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่าต่อเนื่อง โดยนํานโยบายที่สําคัญต้ัง

เป็นประเดน็ในการขับเคล่ือนงาน 
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ 

ช่วยเหลือคนพิการ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้อาสาสมัครฯ เกิดความชัดเจนและขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการถอดบทเรียนเพ่ือทบทวนบทบาทหน้าท่ีและการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมดูแลคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงอ่ืนท่ีมีภารกิจการทํางานท่ีคล้ายกัน 
ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
1. ผู้ปฏิบัติงานควรมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือ 

คนพิการ (อพมก.) ในการดูแลคนพิการท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ิมหลักสูตรในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) เช่น การสร้างกําลังใจ

ให้กับคนพิการและการให้กําลังใจแก่อาสาสมัครฯ   
3. จัดทําแผนผังการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 

(อพมก.) ท่ีมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือให้อาสาสมัครฯ สามารถปฏิบัติงานไดอย่างถูกต้อง 
4.  ควรส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการดูแลคนพิการในชุมชน เนื่องจากในระดับพ้ืนท่ีมีหน่วยงานหลาย

หน่วยงานท่ีมีภารกิจดําเนินงานด้านคนพิการ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดผลดีในการลดขั้นตอน ประหยัดงบประมาณ และคนพิการได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

5. ควรส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ด้วยการค้นหาคนพิการให้
เข้าถึงบริการทางสังคมสําหรับคนพิการ  รวมท้ังการจัดบริการทางสังคม 

6. ควรส่งเสริมการจดทะเบียนคนพิการโดยการทํางานเชิงรุก  เพ่ือสํารวจคนพิการท่ียังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ใน 

การดูแลคนพิการในชุมชน เฉพาะเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี ควรให้มีการศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มบุคคลอ่ืนหรือเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน และ
นําข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับการศึกษาคร้ังนี้ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง “แนวทางพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สวัสดิการการจ้างงานท่ีสถานประกอบการจัดให้กับลูกจ้างท่ีเป็นคนพิการ ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนทัศนะของ 
คนพิการต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจาก 
คนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 33 
คนพิการ พ.ศ.คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉ 269 จํานวน 2550ลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี ผล 05.0
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อลักษณะการจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ ด้านสวัสดิการตามที่
กฎหมายกําหนดมากที่สุด ด้านปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในองค์กรมากท่ีสุด 
ส่วนการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถมากท่ีสุด ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความเห็นต่อการพัฒนาการจ้างงานแตกต่างกัน และลักษณะความพิการต่างกันมีปัญหา
อุปสรรคในการทํางานแตกต่างกัน สําหรับข้อเสนอแนะ ควรให้ความสําคัญกับระบบและกระบวนการการคัดเลือกคนพิการเข้าทํางาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการ และความรู้ความสามารถของคนพิการ ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนในองค์กร 
ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีของสถานประกอบการให้ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท เหมาะสมกับลักษณะความพิการ
ของลูกจ้างพิการ 
คําสําคัญ: การจ้างงาน, คนพิการ, สถานประกอบการ 

 
ABSTRACT 

 The Study of “ Guideline on Developing Disabled Person Employment of Enterprises in Bangkok 
Metropolis” aims to study employment welfares for disabled staff, working problems and obstacles, and disabled 
staff attitudes towards developing disabled person employment. In this quantitative study, the questionnaire was 
the data collection tool.  The data was collected from 269 disabled staff working for enterprises in Bangkok 
Metropolis, according to Section 33 of Promotion and Development of Quality of Life of Persons with Disabilities 
Act, B.E. 2550 (2007). Descriptive statistics covered frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential 
statistics covered t-Test and One-Way ANOVA at the significant level of  .05.0From the study results, it was found 
that the attitudes of the samples towards welfares for disabled staff (legal welfares) were at the highest level. The 
working problems and obstacles of disabled staff ( problems and obstacles from internal factors)  were at the 
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highest level.  For developing disabled person employment, the attitudes towards knowledge and skill 
development were at the highest level.  From correlation analysis, it was found that the samples of different 
educations had different attitudes towards employment.  The samples with different disabilities had different 
problems and obstacles.  For recommendations, systems and process on disabled staff recruitment should be 
prioritized in line with disabilities and their knowledge and skills. Engagement activities should be held for all staff. 
Enterprise technologies should be upgraded in line with each types of work and disabilities of disabled staff.  

Keywords: Disabled Staff, Employment, Enterprise 
 
บทนํา 

คนพิการถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซ่ึงสถานการณ์ความพิการในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับความยากจนและ 
การถูกกีดกัน ท้ังในด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการได้รับบริการต่างๆ จากหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตลอดจนการทํางาน สร้างรายได้เพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เนื่องจากถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มท่ี
หรือไม่คุ้มค่ากับการจ้างงาน ประกอบกับการรับคนพิการเข้าทํางานต้องใช้งบประมาณมาจากการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือสร้างหรือเตรียม 
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในขณะที่ความเป็นจริงคนพิการจํานวนมากสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
หากได้รับการศึกษาหรือฝึกอาชีพ และพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 16 พ.ศ.2540 ได้ระบุไว้ในมาตรา 55 ว่า “บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 “รัฐต้อง
คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และ
ความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเอง
ได้” นอกจากนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การให้สิทธิต่างๆ แก่คนพิการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการ (สํานักงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการมีงานทํางานของคนพิการ, สํานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
2552) 

สภาพปัญหาความพิการจะกระทบต่อการดําเนินชีวิต การหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเชื่อมโยงกับการจ้าง
คนพิการเข้าทํางานในสถานประกอบการ ดังนั้น การดําเนินงานเรื่องการจ้างงานคนพิการจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนต้องทําความเข้าใจ
ร่วมกัน จะต้องมีการเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติท่ีมีต่อคนพิการในการจ้างงาน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้เป็นแรงงานท่ี
มีคุณภาพ รวมท้ังเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในฐานะนักทรัพยากรบุคคล จําเป็นต้องมองให้เห็นศักยภาพของทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ เม่ือองค์กรปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ จะดําเนินการอย่างไรให้คนพิการสามารถทํางานได้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ 
ผลการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และคนพิการมีงานทํา มีรายได้ รวมท้ังยังได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความสุขใน 
การดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย จึงทําให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา “แนวทางพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาว่าสถานประกอบการจัดบริการสวัสดิการในการจ้างงานคนพิการใดบ้าง คนพิการมีปัญหาอุปสรรคใน 
การทํางาน และจะพัฒนาการจ้างงานคนพิการอย่างไรเพื่อผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาท้ังสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย คือ คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเข้าถึงสทิธิและสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกจ้างท่ีพิการต่อลักษณะการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทํางานในสถานประกอบการของคนพิการ  
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3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคนพิการต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษา เร่ือง “แนวทางพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดย

การศึกษาจากเอกสาร (Document) ได้แก่การรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซด์ต่างๆ และการวิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นการจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ ปัญหา
อุปสรรคในการทํางานของคนพิการ และการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ คนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จํานวน 71,953 คน (กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) โดยการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรของ Taro Yamana กําหนดให้มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 400 คน ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และอยู่ในระบบประกันสังคม ซ่ึงสถานประกอบการท่ีผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ (คลังสินค้าโลตัส ซีพี 7-11 โฮมโปร) โดยมีจํานวนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละประเภทกิจการ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ทดสอบความเชื่อม่ันโดยนําไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และ

ตรวจสอบกับเอกสารแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข และนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย และหาค่าความเชื่อม่ัน
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาซ ได้ค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.969 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ แบบสอบถามแบ่งคําถามออกเป็น 5 ส่วน 
คือ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง การจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ 2 ด้าน ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ 3 
ด้าน ข้อมูลการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ 3 ด้าน และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ เป็นข้อคําถาม
ปลายเปิด ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลได้ 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงไม่ถึงร้อยละ 70 เนื่องจากมีข้อจํากัดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ กลุ่มตัวอย่างไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างบางรายเข้าถึงยาก กลุ่มตัวอย่างบางรายไม่สามารถทําแบบสอบถามด้วย
ตนเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยทํา และสถานประกอบการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น ซ่ึงเม่ือคํานวณกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บ
ได้จํานวน 269 คน ตามสูตรของ Taro Yamana แล้วพบว่า งานวิจัยฉบับนี้มีระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 94 คือ มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ
ได้ร้อยละ 6 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังการเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีได้ และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ (SPSS: Statistic Package for Social Science) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร คือ t-test และ One-
Way ANOVA 
 
ผลการศึกษาวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เป็นเพศชาย โดยร้อยละ 33.1 มีอายุระหว่าง 36-
45 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 89.6 จบการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 77.0 ทํางานในลักษณะอ่ืนๆ เช่น งานท่ีใช้ฝีมือแรงงาน 
งานบริการทางโทรศัพท์ หรือ Call Center และงานขับรถส่งของ เป็นต้น ร้อยละ 64.3 มีรายได้ต่อเดือน 8,001-12,000 บาท และ 
20,001-25,000 บาท และส่วนใหญ่ร้อยละ 62.8 พิการด้านการเคล่ือนไหว  

2. ลักษณะการจัดสวัสดิการคนพิการในสถานประกอบการ พบว่า  
 2.1 ด้านสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด สถานประกอบการมีการจัดน้ําสะอาดไว้สําหรับให้พนักงานด่ืมในปริมาณท่ี

เพียงพอ และมีการติดต้ังสัญลักษณ์แสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (รูปคนพิการสีขาวพ้ืนป้ายสีน้ําเงิน หรือรูป 
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คนพิการสีน้ําเงินพ้ืนป้ายสีขาว) โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 โดยความคิดเห็นในระดับมาก
ท่ีสุด คือ สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคนรวมถึงคนพิการด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

 2.2 ด้านสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด สถานประกอบการมีเงินโบนัส ค่าครองชีพเบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ และ
มีเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานโดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 โดยความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุด คือ มีสวัสดิการชุดทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

3. ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ พบว่า 
 3.1 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในองค์กร เคร่ืองมือในการทํางานไม่ทันสมัย ยากแก่การใช้งานของคนพิการ และ

องค์กรขาดความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ โดยมีค่าเฉลี่ยปัญหาอุปสรรคในด้านนี้อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 โดยมี
ปัญหาในระดับมากท่ีสุด คือ นโยบายขององค์กรไม่เอ้ือให้คนพิการสามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 

 3.2 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยแวดล้อม มีปัญหาการสื่อสารกับคนพิการในองค์กรค่อนข้างน้อย และเพ่ือนร่วมงานมี
ทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการ โดยมีค่าเฉลี่ยปัญหาอุปสรรคในด้านนี้อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 โดยมีปัญหาในระดับมากท่ีสุด 
คือ เพ่ือนร่วมงานไม่เชื่อว่าคนพิการทํางานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 

 3.3 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยส่วนบุคคล คนพิการขาดทักษะท่ีจําเป็นสําหรับงานท่ีทํา และมีข้อจํากัดในการร่วมกิจกรรม
กับผู้อ่ืน/องค์กร และมักจะมีปากเสียง หรือทะเลาะเบาะแว้งกับเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ยปัญหาอุปสรรคในด้านนี้อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 โดยมีปัญหาในระดับมากท่ีสุด คือ คนพิการมีความรู้ ความสามารถไม่ตรงกับงานท่ีทํา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 

4. การพัฒนาการจ้างงานคนพิการ พบว่า 
 4.1 ด้านการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ ควรทดลองเปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงาน 

เข้าฝึกงานร่วมกับพนักงานปกติ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
การจ้างงานคนพิการ และควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งคนพิการท่ีสําเร็จการศึกษาด้านอาชีพเข้าฝึกงาน  
ตามความถนัดเพ่ิมเติม ก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดย 
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ ควรมีการเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ เพ่ือสร้าง
การยอมรับทางสังคมและทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

 4.2 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการ ควรมีการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการให้ทัดเทียมกับพนักงานท่ัวไป และควรมีการ
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่คนพิการในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.67 โดยความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ ภาครัฐควรเป็นแบบอย่างในการรับคนพิการเข้าทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

 4.3 ด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ควรมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสถาน
ประกอบการ เช่น ทางลาด ลิฟต์ เป็นต้น ควรมีการจัดทําข้อมูลการถอดบทเรียนรู้ ในหลายรูปแบบท้ังเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และเสียง เพ่ือให้คนพิการสามารถเรียนรู้งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ ควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คนพิการสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

 4.4 ภาพรวมความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ ปัญหาอุปสรรคใน
การทํางานของคนพิการ และการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการเฉพาะด้าน
สวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะจากปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และลักษณะความพิการท่ี
แตกต่างกันมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการในทุกด้านแตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่ลักษณะงานท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเฉพาะด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเฉพาะด้านสวัสดิการและในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
เพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเฉพาะด้านสวัสดิการ ด้านเทคโนโลยี และในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการในทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

ลักษณะการจัดสวัสดิการคนพิการในสถานประกอบการ 
การจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ เป็นระบบการจัดบริการท่ีสถานประกอบการหรือนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการกินดีอยู่ดีของพนักงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ สวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด และสวัสดิการท่ี
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสถานประกอบการมีการจัด
สวัสดิการท่ีหลากหลาย ท้ังประกันสังคม น้ําสะอาดและห้องส้วม เป็นต้น โดยเป็นการจัดสวัสดิการท่ีเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 กําหนด แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีการปฏิบัติในการจัดหาส่ิงจําเป็น 
และสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังจะกล่าวได้ว่าสถานประกอบการยังคงให้ความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างท่ีพิการ แม้อาจจะไม่ครอบคลุมสถานประกอบการท้ังหมด แต่ประเด็นดังกล่าวก็สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งม่ัน และตั้งใจของสถานประกอบการในการพยายามพัฒนาสวัสดิการพนักงานให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับกฎหมาย
ภายในประเทศ และความสามารถในการบริหารจัดการของสถานประกอบการ ส่วนสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 
พบว่า มีการจัดสวัสดิการชุดทํางานมีเงินโบนัส ค่าครองชีพเบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ รวมท้ังเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน  
ซ่ึงสวัสดิการเหล่านี้ถือเป็นสวัสดิการท่ีสถานประกอบกิจการส่งเสริมและสนับสนุนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด หากสถาน
ประกอบการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสวัสดิการ
ทางเลือกสําหรับสถานประกอบกิจการท่ีจัดเพ่ิมเติมให้แก่พนักงาน เห็นได้ว่านอกจากสถานประกอบการจะดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว สถานประกอบการยังให้ความสําคัญกับสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างด้วย โดยสวัสดิการเหล่านี้นั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของลูกจ้างจึงจะถือว่าสวัสดิการท่ี
สถานประกอบการจัดให้แก่ลูกจ้างนั้นเกิดประโยชน์ และเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงหากพิจารณาในระดับของการจัดสวัสดิการใน
แต่ละประเภทแล้ว ผู้วิจัยมีข้อสังเกตบางประเด็นว่าสถานประกอบการจะจัดสวัสดิการในระดับมาก กับสวัสดิการท่ีนอกจากจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างพิการแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาเน้ืองาน พัฒนาสถานประกอบการ และลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสถานประกอบการด้วย เช่น การอบรมความรู้ต่างๆ ร้านค้าสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น เนื่องจากสวัสดิการ
ดังกล่าว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีจะนํามาใช้ในการทํางาน และเป็นสวัสดิการท่ีก่อให้เกิดรายได้ หรือ
เงินหมุนเวียนในสถานประกอบการนั่นเอง ในขณะท่ีสวัสดิการบางประเภทท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสูงข้ึนต่อสถานประกอบการ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นสวัสดิการท่ีให้เปล่า เช่น เงินช่วยในโอกาสต่างๆ เป็นต้น สถานประกอบการจะจัดในระดับน้อย  

เม่ือวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการ พบว่า อายุท่ี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการคนพิการของสถานประกอบการเฉพาะด้านสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 
และในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคนพิการท่ีอายุไม่เกิน 35 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ
คนพิการของสถานประกอบการเฉพาะด้านสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด และในภาพรวมมากกว่าคนพิการท่ีอายุ 35 ปี
ข้ึนไป ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลแต่ละช่วงวัยย่อมมีความคิดเห็นต่อสิ่งรอบตัวแตกต่างกันออกไป ดังนั้น คนพิการท่ีมีอายุต่างกันจึงอาจมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการท่ีสถานประกอบการจัดให้เมเติมจากท่ีกฎหมายกําหนดแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้อาจข้ึนอยู่กับความคาดหวัง 
หรือความต้องการในแต่ละช่วงวันของคนพิการด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าสวัสดิการท่ีสถานประกอบการจัดให้แก่พนักงานทั้งสวัสดิการท่ี
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดต่างๆ เหล่านั้น ล้วนถูกกําหนดข้ึนเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานทังพนักงานท่ัวไปและพนักงานพิการ เป็นการปัจจัยกระตุ้นและแรงจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทํางาน 
อย่างเต็มความสามารถ รวมท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้พร้อมและเหมาะสมสําหรับการพัฒนางานต่อไปในอนาคต 
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ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ 
ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ เป็นข้อจํากัดในการทํางานของคนพิการ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหามีสาเหตุมาจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในองค์กร และ
ปัจจัยแวดล้อม ซ่ึงปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในองค์กร พบว่า มีปัญหานโยบายขององค์กรไม่เอ้ือให้คนพิการสามารถทํางานได ้
อย่างเต็มความสามารถ เคร่ืองมือในการทํางานไม่ทันสมัย ยากแก่การใช้งานของคนพิการ และองค์กรขาดความพร้อมในการจ้างงาน
คนพิการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความเป็นไปได้ในการจ้าง งานคนพิการของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ของ 
จิราวัลย์ คงถาวร (2547) ท่ีพบว่า ปัญหาเกิดจากการที่สถานประกอบการไม่มีความพร้อมในด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  
ขาดแคลนสถานท่ีและเคร่ืองใช้ไม้สอย ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเม่ือคํานึงถึงความคุ้มทุน ทําให้สถานประกอบการไม่จัดสรร
งบประมาณสําหรับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการ สถานประกอบการจึงขาดความพร้อมในการท่ีจะรับ
คนพิการเข้าทํางาน หรืออาจกล่าวได้ว่าเม่ือผู้บริหารสถานประกอบการมองว่าการพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการไม่คุ้มทุน นโยบายของสถานประกอบก็จะไม่ได้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษแก่ลูกจ้างท่ีพิการ ไม่เอ้ือให้คนพิการ
สามารถทํางานได้เต็มศักยภาพความสามารถของตน ในส่วนของปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยแวดล้อม พบว่า เพ่ือนร่วมงานไม่เชื่อว่า 
คนพิการทํางานได้ มีการสื่อสารกับคนพิการในองค์กรค่อนข้างน้อย และเพ่ือนร่วมงานมีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาเร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในสถาน ประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร ของ กุลวีณ์ วุฒิกร (2552) ท่ี
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และการสื่อสารเป็นอุปสรรคในการทํางานสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน ซ่ึงจะสังเกตได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนจากความเชื่อ และทัศนคติทางลบท่ีเพ่ือนร่วมงาน และบุคคลในองค์กรมีต่อ 
คนพิการ ปัญหาด้านทัศนคตินี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภรธรรม มงคลสวัสด์ิ (2544, น. 37-38) ท่ีกล่าวถึงปัญหาสําคัญใน 
การทํางานของความพิการคือ เจตคติของนายจ้างท่ีมีต่อคนพิการ ซ่ึงจุดมุ่งหมายสําคัญของการจ้างงานในระบบเปิดนี้คือ การฟ้ืนฟูให้
คนพิการดํารงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีศักด์ิศรี มีบทบาทในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลท่ัวไป สามารถประกอบอาชีพมี
รายได้ท่ีม่ันคง ทัศนคติในทางลบน้ัน ทําให้นายจ้างปฏิเสธไม่รับคนพิการด้วยเหตุผลท่ีหลากหลาย เช่น ไม่เชื่อว่าคนพิการทํางานได้ 
รู้สึกว่าการจ้างงานคนปกติดีกว่าการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากการจ้างงานคนพิการมีค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ทัศนคติในทางลบ
ต่อคนพิการ ทําให้คนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาความสามารถของตัวเองให้เต็มศักยภาพและไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงาน 
ดังนั้น จึงควรมีการรณรงค์จากทุกภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อคนพิการให้เป็นไปใน
ทิศทางบวก ยอมรับในความรู้ ความสามารถของคนพิการ ซ่ึงถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม มีส่วนร่วมและบทบาทเช่นบุคคล
ท่ัวไปอย่างมีศักด์ิศรีและประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาท้ังความรู้ความสามารถของตัวคนพิการ การพัฒนาการจ้างงานคนพิการ 
และการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของสถานประกอบการต่อไป ในขณะท่ีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหามีความรู้ ความสามารถไม่ตรงกับงานท่ีทําขาดทักษะท่ีจําเป็นสําหรับงานท่ีทํา และมีข้อจํากัดในการร่วม
กิจกรรมกับผู้อ่ืน/องค์กร รวมท้ังปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้คนพิการสามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 
ดังนั้น จึงควรมีการจัดให้คนพิการทํางานให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจ้างงานคนพิการ ท่ีเรียกว่า 
Customized Employment” (CE) หมายถึง กระบวนการ หลักการ ยุทธวิธีท่ียืดหยุ่นทีแตกต่างไปจากกระบวนการจ้างงานปกติ
ท่ัวไป และออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้ังของนายจ้างและลูกจ้างหรือคนพิการ ผ่านการเจรจาต่อรอง ปรึกษาหารือ 
พูดคุยระหว่างคนพิการหรือตัวแทนกับนายจ้าง โดยคํานึงถึงจุดแข็ง เงือนไข ความสนใจของคนพิการ การจัดสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งสนับสนุนคนพิการ (Harvey, Szoc, Rosa, Phol and Jenkins, 2013; Griffin, 2007) ซ่ึงจะทําให้คนพิการได้ทํางานท่ีตรงกับ
ความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทําให้สถานประกอบการได้งานท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของจริาวัลย์ คงถาวร (2547) ท่ีพบว่า ลักษณะงานในหน่วยงานท่ีเหมาะสมกับ ความพิการแต่ละประเภท โดย
จําแนกเป็น 4 ลักษณะ คือบกพร่องทางการได้ยิน เหมาะสมกับงานคีย์ข้อมูล งานพิมพ์ดีด เพราะไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก และงาน
เช็คสต๊อก อะไหล่ ส่วนผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการ เคลื่อนไหวมีความเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ งานพัฒนาโปรแกรม 
(โปรแกรมเมอร์) สําหรับผู้ท่ีพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็นเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ หากสถานประกอบการไม่สามารถ
จัดให้คนพิการแต่ละประเภททํางานท่ีเหมาะสมได้ ก็จะทําให้เกิดอุปสรรคต่องานและส่งผลต่อประสิทธิภาพ และผลผลิตของงานด้วย 
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จากปัญหาความรู้ความสามารถของคนพิการท่ีไม่สอดคล้องเหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมถึงปัญหากับเพ่ือนร่วมงานนับเป็นอุปสรรค
สําคัญประการหนึ่งซ่ึงจะทําให้คนพิการไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท้ังนี้อาจเกิดมาจากความไม่เข้าใจในบริบทและลักษณะของ
ความพิการ หรือทัศนคติของเพ่ือนร่วมงานท่ีมีต่อคนพิการ  

เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับปัญหาอุปสรรคในการทํางานของคนพิการ พบว่า เพศ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะจากปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมี
ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง และคนพิการท่ีจบการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีมีปัญหาอุปสรรคจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่าคนพิการท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความไม่เหมาะสมระหว่างลักษณะงานกับเพศ 
และระดับความรู้ความสามารถของคนพิการ เช่น ลักษณะงานท่ีทําต้องใช้ความรู้ความสามารถในระดับท่ีปริญญาตรีแต่สถาน
ประกอบการรับคนพิการท่ีจบการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีเข้าทํา เป็นต้น ในขณะที่ลักษณะความพิการท่ีแตกต่างกันมีปัญหา
อุปสรรคในการทํางานของคนพิการ ท้ังจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยแวดล้อม และปัญหาอุปสรรคในภาพรวม
แตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคนพิการท่ีมีลักษณะความพิการอ่ืนๆ มีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่า
คนพิการการได้ยินและการเคลื่อนไหว ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ีบุคคลมีความแตกต่างกันท้ังในด้านเพศ ระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
ความแตกต่างในลักษณะของความพิการ ย่อมส่งผลถึงปัญหาอุปสรรคในการทํางานของบุคคล เช่น คนพิการด้านการได้ยิน ย่อมมี
ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารมากกว่าคนพิการด้านการเคล่ือนไหว ซ่ึงงานที่เหมาะสมกับคนพิการท่ีมีลักษณะความพิการต่างๆ ก็จะ
แตกต่างกันออกไปตามปัญหาและอุปสรรคเฉพาะของคนพิการแต่ละลักษณะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ คงถาวร (2547) 
ท่ีพบว่า ลักษณะงานในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ ความพิการแต่ละประเภท คือ บกพร่องทางการได้ยิน เหมาะสมกับงานคีย์ข้อมูล  
งานพิมพ์ดีด เพราะไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก ผู้ท่ีบกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ งานพัฒนา
โปรแกรม (โปรแกรมเมอร์) ผู้ท่ีบกพร่องทางการมองเห็นเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ ส่วนผู้ท่ีบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ไม่มี
งานใดท่ีมีความเหมาะสม ในขณะท่ีบางส่วนมองว่างานรับส่งเอกสารมีความเหมาะสม แต่ท่ีผู้บริหารบริษัทมองว่าการรับคนพิการ 
เข้าทํางาน หน่วยงานต้องมีตําแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของความพิการ และความถนัดของคนพิการ จากเหตุผลดังกล่าว 
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลท้ังในด้านเพศ ระดับการศึกษา และโดยเฉพาะลักษณะความพิการจึงมีผลต่อการพิจารณารับคนพิการ
เข้าทํางานด้วย ดังเช่นการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับคนพิการเข้าทํางานในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร ของ อรวรรณ  
อินหันต์ (2554) ท่ีพบว่า สถานประกอบการให้ความสําคัญกับลักษณะงานหรือประเภทของงานมากท่ีสุด เพราะคํานึงถึงผลประโยชน์
ท่ีสถานประกอบการจะได้รับจ้างการทํางานของคนพิการ รวมถึงคนพิการต้องมีความรู้ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนสถานประกอบการท่ีไม่มีการรับคนพิการเข้าทํางาน เนื่องมาจากองค์ประกอบด้านลักษณะความพิการท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ตรงลักษณะงาน และความต้องการของสถานประกอบการ จึงทําให้สถานประกอบการไม่สามารถรับคนพิการ 
เข้าทํางานได้ เพราะการรับคนพิการเข้าทํางานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

การพัฒนาการจ้างงานคนพิการ 
การพัฒนาการจ้างงานคนพิการ เป็นการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการอย่างมี

ระบบแบบแผน เพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ความสุขในการทํางาน และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบ่งเป็น 3 ด้าน ซ่ึงการ
พัฒนาด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ควรมีการเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ  
เพ่ือสร้างการยอมรับทางสังคมและทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการ ควรทดลองเปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงาน 
เข้าฝึกงานร่วมกับพนักงานปกติ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
การจ้างงานคนพิการ และควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งคนพิการท่ีสําเร็จการศึกษาด้านอาชีพเข้าฝึกงาน ตาม
ความถนัดเพ่ิมเติม ก่อนการปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง การประเมินแนวโน้มความสําเร็จ ของการปฏิบัติตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของ ต่อพงศ์ เสลานนท์ (2549) ท่ีพบว่า ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนา
งานด้านคนพิการ คือ การพัฒนาให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ หลังจากจดทะเบียนคนพิการตาม
พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการท้ัง 4 ด้านตามพระราชบัญญัติ
การฟื้ น ฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ .ศ .2534 ไ ด้  นอกจากนั้น  ยั งสอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะในงานวิจั ยของจิ รา วัล ย์   
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คงถาวร (2547) ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท่ัวไปทราบถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 
การจ้างงานคนพิการ รวมท้ังสิ่งท่ีสถานประกอบการได้ดําเนินการตามกฎหมาย ควรจัดอบรมร่วมกันระหว่างพนักงานปกติกับพนักงาน
ท่ีพิการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ มีทัศนคติท่ีดี และทดลองเปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงานเข้าฝึกงาน
ร่วมกับพนักงานปกติ ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งคนพิการท่ีสําเร็จการศึกษาด้านอาชีพเข้าฝึกงาน ตาม
ความถนัดเพ่ิมเติม และควรรณรงค์ทางสังคมและจัดทําสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับ ทราบเกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในส่วนของการพัฒนาด้านสวัสดิการ พบว่า ภาครัฐควรเป็นแบบอย่างในการรับคนพิการเข้าทํางาน จัดสวัสดิการ
ให้แก่คนพิการให้ทัดเทียมกับพนักงานท่ัวไป และรัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด นอกเหนือจากมาตรการทางด้านภาษี รวมท้ังควรมีการให้สิทธิคนพิการได้รับรางวัล หรือโบนัสทัดเทียมกับพนักงานท่ัวไป และ
การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการจ้างงานคนพิการด้านสวัสดิการนั้น คนพิการมีความต้องการ
ให้สถานประกอบการพัฒนาสวัสดิการท่ีจัดให้แก่คนพิการในระดับมาก ซ่ึงสวัสดิการแต่ละประเด็นนั้น ล้วนแล้วก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การทํางาน และเน้นยํ้าให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างพนักงานพิการ และพนักงานปกติท่ัวไปท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะใน
งานวิจัยของ จิราวัลย์ คงถาวร (2547) ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ภาครัฐควรเป็นแบบอย่างในการรับคนพิการเข้าทํางาน พร้อมสร้าง
สิ่งจูงใจเพ่ือให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทํางาน หรือให้การสนับสนุน สถานประกอบการท่ีมีความเต็มใจจ้างงานคนพิการ 
นอกเหนือจากมาตรการทางด้านภาษี ซ่ึงการท่ีภาครัฐเข้ามาเป็นแบบอย่างในการรับคนพิการเข้าทํางานนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการท่ี
ภาครัฐให้ความสําคัญกับการจ้างงานคนพิการ การมีนโยบาย สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับคนพิการท่ีจะเข้ามาทํางาน
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนั้น สิ่งสําคัญท่ีท่ีแสดงออกภายใต้การเป็นแบบอย่างของรัฐคือทัศนคติท่ีองค์กรมีต่อคนพิการ 
การยอมรับคนพิการในฐานะพนักงานคนหนึ่งท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรวรรณ อินหันต์ (2554) ท่ีพบว่าคนพิการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนคนพิการในการจัดโควตาตําแหน่งให้กับคนพิการ 
ออกกฎหมาย บังคับให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทํางาน โอกาสในการเข้าทํางาน และการยอมรับคนพิการของสถาน
ประกอบการ ในขณะท่ีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี พบว่า ควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คนพิการสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสถานประกอบการ เช่น ทางลาด 
ลิฟต์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดสวัสดิการท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการในหน่วยงานหรือสถานประกอบการไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ.2548 ท่ีกําหนดเกี่ยวกับ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
สังคมได้ และเป็นสิทธิท่ีจะได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์จากรัฐ ไว้หลายประเด็น 
เช่น ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์ บันได ท่ีจอดรถ ห้องส้วม และพื้นผิวต่างสัมผัส เป็นต้น และควรมีการจัดทํา
ข้อมูลการถอดบทเรียนรู้ ในหลายรูปแบบท้ังเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเสียง เพ่ือให้คนพิการสามารถเรียนรู้งาน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง โดยการถอดบทเรียนรู้ถือเป็นการพัฒนางานให้คนพิการสามารถถ่ายทอดและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
นําไปสู่การได้รับการยอมรับ และได้รับโอกาสท่ีดีในอาชีพการงานต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard E. Walton (1973)  
ท่ีมองว่างานท่ีปฏิบัติอยู่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ทํางานที่
ตนยอมรับว่าสําคัญและมีความหมาย ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้นําเสนอในวิธีการของการถอดบทเรียนรู้ 

เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับการพัฒนาการจ้างงานคนพิการ พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเฉพาะด้านสวัสดิการและในภาพรวมการพัฒนาการจ้างงานคนพิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยกลุ่มคนพิการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 16,001 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการด้านการพัฒนา
ด้านสวัสดิการมากกว่ากลุ่มคนพิการท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท ในขณะที่เพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
เฉพาะด้านสวัสดิการ ด้านเทคโนโลยี และในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการจ้างงานคนพิการด้านสวัสดิการ ด้านเทคโนโลยี และในภาพมากกว่าเพศหญิง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายจะรัก
ความก้าวหน้าและชอบในเร่ืองเทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง ส่วนระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา ท้ังในด้าน
สวัสดิการ ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ความสามารถ และในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคนพิการท่ี
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจ้างงานคนพิการในทุกด้านมากกว่าคนพิการท่ีจบการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลท่ีจบการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าน่าจะมีความรักในความก้าวหน้า มีความรู้ในเทคโนโลยี 
ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามากกว่า จึงทําให้มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจ้างงานมากกว่านั่นเอง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ี
บุคคลมีความแตกต่างกันท้ังในด้านเพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และรายได้ต่อเดือน ส่งผลให้บุคคลได้รับการปลูกฝัง และ 
หล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน มีประสบการณ์ชีวิต หรือเร่ืองราวท่ีพบเจอในแต่ละวันแตกต่างกันออกไป ทําให้บุคคลมี
ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกันออกไปด้วย ซ่ึงในงานวิจัยเล่มนี้คนพิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัญหาอุปสรรคการทํางานในสถานประกอบการแตกต่างกัน ย่อมส่งผลถึงความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การพัฒนาการจ้างงานคนพิการ ตามสภาพปัญหาท่ีคนพิการแต่ละเพศและระดับการศึกษาพบในการทํางาน  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคนพิการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ท้ังหมดหรืออาจมีบางส่วน เนื่องจากความบกพร่อง
ทางการได้ยิน การเคล่ือนไหว การสื่อสาร และสภาวะจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาหรือความบกพร่องด้านอ่ืนใด มีความจําเป็น
พิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือในทุกด้านเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้และมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่าง
ท่ัวถึง โดยการได้รับสิทธิ โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับการยอมรับการปฏิบัติท่ีลดความเหลื่อมล้ํา
และเห็นคุณค่าในศักด์ิความเป็นมนุษย์ ซ่ึงหนึ่งในโอกาสเหล่านั้นคือ โอกาสในการทํางาน เพ่ือให้คนพิการเหล่านั้นมีงานทํา มีรายได้ 
มีความม่ันคงในชีวิตด้วยการได้รับสวัสดิการ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ สามารถช่วยเหลือและเลี้ยงดูตนเองได้ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ  

ควรให้ความสําคัญกับระบบและกระบวนการการคัดเลือกคนพิการเข้าทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการ และความรู้
ความสามารถ รวมท้ังควรพัฒนาการกําหนดนโยบาย และมาตรการใหม่ๆ ท่ีส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการการทํางานได้
ทัดเทียมกับคนปกติ นอกจากนั้นยังควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนในองค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร และการสร้าง
ทัศนคติท่ีดีระหว่างกัน และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีของสถานประกอบการให้ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท 
เหมาะสมกับลักษณะความพิการของลูกจ้างพิการแต่ละประเภท และใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีเอ้ือให้คนพิการสามารถทํางานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกลงไปในสถานประกอบการแต่ละประเภท เนื่องจากสถานประกอบการ 
แต่ละประเภท มีลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน กลุ่มคนพิการท่ีสถานประกอบการแต่ละประเภทรับเข้าทํางานจึงน่าจะแตกต่างกันออกไป
ด้วย หากมีการศึกษาเฉพาะลงไปในสถานประกอบการแต่ละประเภทจะสามารถทําให้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของ 
คนพิการ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันได้  
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แนวทางพฒันาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวทางการพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย” นี้มี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาแนวทางการบังคับใช้คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของกระบวนการ
ยุติธรรมไทย อันเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียม โดยการใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครองสิทธิของเหย่ือและผู้เสียหาย จํานวน 7 ท่าน ประกอบกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเยียวยาเหย่ือหรือผู้เสียหาย จํานวน 120 กลุ่มตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมมี 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
กฎหมายท่ีควรกําหนดให้มีการจัดทํารายงานคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมในทุกคดีและควรกําหนดการชดเชย 
ความเสียหายท่ีมิใช่ตัวเงินด้วยเช่นกัน ด้านการปฏิบัติงานท่ีควรแสวงหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการอาชญากรรมต้ังแต่
ข้ันตอนของพนักงานสอบสวนโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมด้วย ซ่ึงพนักงานอัยการควรมีบทบาทหลักในการกลั่นกรองก่อนเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล และด้านรูปแบบรายงานคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท่ีต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีให้ความสําคัญต่อ
ผลกระทบอย่างรอบด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การเงิน และสังคม ตลอดจนการบรรเทาผลร้ายของผู้กระทําความผิด  
คําสําคัญ: ผลกระทบ, เหย่ืออาชญากรรม  

 
ABSTRACT 

This research, " Guidelines on the Development of a Suitable Victim Impact Statement for Thailand" , has 
the objective to develop the victim impact statement that is suitable to the context of judicial process of Thailand as to 
promote the equal access to justice for all stakeholders. In-depth interviews have been conducted with 7 expert officers in 
the criminal justice system of Thailand for qualitative data, while a questionnaire has been used for gathering necessary 
quantitative data from 120 justice personnel working in the fields related to justice protection. 

The study found that the components leading to the development a suitable victim impact statement 
may be classified into 3 aspects: (1) Legal Aspect: the preparation of a victim impact statement should be required 
in any criminal cases, and the compensation on non-monetary damages should be determined; ( 2)  Practical 
Aspect: all the facts relating to impacts of the crime should be gathered starting from the process of interrogation 
by the police, in which the multidisciplinary team should play a part. Meanwhile, the prosecutor should have the 
primary role in screening prior to entering the trial court; ( 3)  Development of VIS:  the report format on victim 
impact statement should include elements that focus on comprehensive aspects of the impacts, namely physical, 
emotional, psychological, financial and social aspects, as well as how to mitigate the adverse effects on the offender.  
Keywords: Impact, Victims of Crime 
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บทนํา 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985 

(Declaration of Basis Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) ได้รับรองสิทธิผู้เสียหายไว้ 4 ประการ 
ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สิทธิได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย 
โดยผู้กระทําผิด สิทธิได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ และสิทธิท่ีเหย่ืออาชญากรรมจะได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

เ ม่ือเกิดการกระทําความผิดทางอาญา จนเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิด กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมไทยมักให้ความสําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทําความผิดผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  
การบําบัด การฟ้ืนฟู การรอลงอาญา และการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือทําให้ผู้กระทําความผิดสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤต 
ของชีวิตในขณะนั้นไปได้ จึงนับได้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทําผิดอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่ง  
กลับเกิดช่องว่างด้านการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดทุกขณะ เหย่ืออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญา
นับเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจด้านการช่วยเหลือเยียวยาเท่าท่ีควร  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดทางอาญา (เหย่ือ 
หรือผู้เสียหาย) ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 โดยให้ความคุ้มครองฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
และชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน เป็นต้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ก็ได้กําหนด
สิทธิให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพยานไว้ ตลอดจนระเบียบของกระทรวงยุติธรรมก็ได้กําหนดสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่าท่ีจําเป็น 
และสมควรไว้ รวมท้ังสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งเรียกคืนค่าตอบแทนอันมิใช่คําสั่งของศาล สิทธิหรือประโยชน์ท่ีสามารถเรียกร้องได ้
ในฐานะพยานตามกฎหมายอ่ืนแม้จะเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพยานแล้ว สิทธิได้รับค่าครองชีพท่ีสมควร และยังปรากฏ 
การคุ้มครองผู้เสียหายในมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงมีสาระสําคัญในการคุ้มครองสิทธิย่ืนคําร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนเข้ามาในคดีอาญาได้ แต่ในทางปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากเม่ือผู้พิพากษาตัดสินให้จําเลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว กระบวนการบังคับคดีกลับปรากฏในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทน ซ่ึงกําหนดให้ต้องมีการ
จ่ายค่าธรรมเนียม หากผู้เสียหายไม่ชําระ พนักงานบังคับคดีก็จะไม่ดําเนินการขายทอดตลาด ข้อกฎหมายนี้จึงเกิดปัญหาอุปสรรค 
และเป็นภาระต่อเหย่ือหรือผู้เสียหายท่ีมิได้มีฐานะร่ํารวย  

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสากลได้รับรองสิทธิการชดเชยเยียวยาและให้ความคุ้มครอง
แก่เหย่ือหรือผู้เสียหายหลายประการ และประเทศต่างๆก็ได้นําสิทธิเหล่านั้นไปบัญญัติในข้อกฎหมาย เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้
ความสําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของเหย่ือหรือผู้เสียหายมากข้ึน แต่กระบวนการคุ้มครองเป็นไปในวงแคบและปรากฏช่องว่าง 
เนื่องจาก เหย่ือหรือผู้เสียหายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าจ้างบุคลากร และต้องรอระยะเวลาการดําเนินการท่ียาวนาน ซ่ึง 
ความเสียหายท่ีเป็นอาการบาดเจ็บก็ย่อมต้องมีการรักษาและชดเชยอย่างทันท่วงที เพ่ือคืนสภาพปกติแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ อีกท้ัง
ความเสียหายบางประเภทไม่สามารถชดเชยทางตัวเงินได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการจัดบริการทางสังคมด้วยการบําบัดรักษา
ตามความจําเป็นและความต้องการของเหย่ือเป็นสําคัญ ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือในการประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู่ 
การจัดบริการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญของการให้ความคุ้มครองเหย่ือหรือผู้เสียหาย คือ การไม่ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของเหย่ือ 
และความคลุมเครือท่ีจะระบุว่า ใคร คือ ผู้เสียหายท่ีแท้จริง ในขณะท่ีการพิจารณาวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อผู้กระทําความผิดก็ยัง 
ไม่ชัดเจน เพราะไม่สามารพบ่งชี้ได้ว่าผู้กระทําความผิดจะต้องชดเชยเยียวยาเท่าใด เนื่องจากขาดเครื่องมือแสวงหาข้อเท็จจริง 
กระบวนการพิจารณามีเพียงสํานวนคดีซ่ึงระบุพฤติการณ์การกระทําความผิดเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย 
ไม่อาจปล่อยให้เกิดสภาพเช่นนี้ต่อไปได้ จึงมีความจําเป็นจะต้องศึกษาการสร้างเคร่ืองมือคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม 
(Victim Impact Statement) ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการระบุผลกระทบจากการกระทําความผิด
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ต่อเหย่ือหรือผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม การพิจารณาบทลงโทษท่ีเหมาะสม วิธีปฏิบัติต่อเหย่ือและผู้เสียหายท่ีถูกต้อง จนเกิด 
ความยุติธรรมต่อคนทุกกลุ่มในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง 

ในการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญประกอบด้วย 
ความหมายของเหย่ืออาชญากรรมและผู้เสียหายในคดีอาญา ประเภทของเหย่ืออาชญากรรม ทฤษฎีการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
ทฤษฎีอาชญาวิทยาและรูปแบบงานยุติธรรม แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมาย กฎหมายในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
เหย่ือและผู้เสียหาย การปฏิบัติงานด้านเหย่ืออาชญากรรมในประเทศไทย ผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ 
คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม (Victim Impact Statement: VIS) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาสถานการณ์  
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเหย่ือหรือผู้เสียหายด้วยการจัดทําแบบฟอร์มคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม 
ในต่างประเทศ แล้วจึงนํามาใช้เป็นกรอบแห่งแนวทางพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม ประกอบกับทัศนะผู้ทรงคุณวุฒิ
และการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาเหย่ือ 
เชื่อมโยงกับผลการศึกษาอันจะนํามาสู่แนวทางพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมท่ีมีประสิทธิภาพต่อบริบทของกระบวนการยุติธรรมไทย  
  
นิยามศัพท์ 

เหย่ืออาชญากรรม หมายถึง บุคคลผู้ท่ีได้รับความเสียหาย ความลําบากเดือดร้อนท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจากการ
กระทําความผิดในคดีอาญาและมีการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล ท้ังท่ีเป็นเหย่ือโดยตรงและเหย่ือโดยอ้อม 

ผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย และความลําบากเดือดร้อนทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
เศรษฐกิจ/การเงิน จิตใจ และสังคม ต่อบุคคลท่ีเป็นเหย่ือโดยตรงและผู้เสียหายท่ีเป็นเหย่ือโดยอ้อม จนไม่สามารถดําเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ 

เหย่ือโดยตรง (Direct Victims) หมายถึง บุคคลผู้ถูกล่วงละเมิดและได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิดกฎหมาย
 เหย่ือโดยอ้อม (Indirect Victims) หมายถึง ผู้เสียหายท่ีมิใช่เหย่ือโดยตรง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามท่ีได้รับผลกระทบจากการ
กระทําผิดกฎหมาย แม้ว่าการกระทํานั้นจะไม่ได้เกิดข้ึนกับเขาโดยตรง 

คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม (Victim impact statement) หมายถึง คําให้การท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเหย่ือหรือผู้เสียหายเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรม พฤติการณ์อาชญากร และผลกระทบทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ เศรษฐกิจ/การเงิน จิตใจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิคการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษา
แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 วิธี คือ การศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความทางวิชาการ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท้ังในประเทศไอร์แลนด์เหนือ ประเทศ
อังกฤษและเวลส์ ประเทศสกอตแลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย  
และสหรัฐอเมริกา และการศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กึ่งมาตรฐาน (Semi-
Standardized Interview) ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครองสิทธิของเหย่ือ 
หรือผู้เสียหาย ซ่ึงกลุ่มประชากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จํานวน 7 ท่าน สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ  
ผู้ศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และออกแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครองสิทธิของเหย่ือหรือผู้เสียหายจาก 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงาน
อัยการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สภาทนายความ และกรมคุมประพฤติ จํานวนท้ังสิ้น 120  
กลุ่มตัวอย่าง  
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แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมในต่างประเทศ 
 ประเทศไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) 
 ปรากฏบทบัญญัติให้ผู้เสียหายสามารถจัดทํา VIS ต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ พนักงานอัยการ หรือองค์กรสนับสนุนเหย่ือ
อาชญากรรมแห่งไอร์แลนด์เหนือ (Victim Support Northern Ireland) โดยจํากัดการใช้ VIS เฉพาะในคดีการกระทําความผิดทาง
เพศและการทําร้ายร่างกาย ซ่ึงมีบทบัญญัติว่า “พนักงานสืบสวนควรพิจารณาความจําเป็นในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
เหย่ืออาชญากรรม” มีแนวปฏิบัติ คือ เม่ือเหย่ือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เหย่ือหรือผู้เสียหายมีสิทธิตัดสินใจจัดทํา VIS หรือไม่ก็ได้ 
เม่ือจัดทําสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ ซ่ึงจะรวบรวมในฐานะส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในคดี และ
นําเสนอต่อศาลภายหลังคดีความฟ้องร้องก่อนมีคําพิพากษา ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติพบว่า การจัดทํา VIS มีเฉพาะในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การกระทําความรุนแรงทางเพศและร่างกายเท่านั้น แต่ในขณะนี้ กําลังส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายมากข้ึน  
 ประเทศอังกฤษและเวลส์ (England and Wales) 
 VIS ในอังกฤษและเวลส์มีชื่อเรียกท่ีแตกต่างออกไป คือ Victim Personal Statement หรือ VPS แต่วัตถุประสงค์คล้ายคลึง
กับในประเทศอ่ืนๆ นั่นคือ มีไว้เพ่ือให้โอกาสแก่เหย่ือในการบอกเล่ารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบจากอาชญากรรมท้ังด้านร่างกาย 
ความรู้สึก ด้านจิตใจ และด้านการเงิน โดยแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีบทบาทสําคัญใน 
การสอบถามความสมัครใจจัดทํา VIS และข้อมูลนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรม ท้ังการปฏิบัติต่อเหย่ือและการตัดสินโทษหรือมาตรการทางเลือกแทนการจําคุกอ่ืนๆแก่ผู้กระทําความผิด อาทิ 
การปล่อยตัวชั่วคราว และการประกันตัว  
 จากการศึกษาพบข้อพิเศษของการปฏิบัติในประเทศนี้ คือ มีข้อกําหนดว่า หากจัดทํา VIS แล้ว จะไม่สามารถเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ และมีเฉพาะรูปแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นั่นหมายความว่า เหย่ือจะไม่สามารถเลือกท่ีจะอ่านต่อศาลได้ด้วย
ตนเอง แต่ข้อมูลนี้จะถูกเสนอต่อศาลในรูปแบบรายงานคล้ายสํานวนคดีเท่านั้น ท้ังนี้ ในประเทศอังกฤษและเวลส์ กําหนดให้เหย่ือใน
ทุกฐานความผิดสามารถจัดทําได้  
 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) 
 เช่นเดียวกับในประเทศสกอตแลนด์ VIS จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ผู้พิพากษาจะพิจารณา
สถานการณ์ท้ังหมดของคดีประกอบกัน และมีข้อกําหนดว่า ไม่สามารถเพิกถอน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ท้ังนี้ มีข้อกําหนดท่ีมี
ความแตกต่าง คือ ในกรณีเป็นเหย่ือท่ีมีอายุน้อยกว่า 14 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้จัดทําแทน และในกรณีเหย่ือเสียชีวิต
จากผลของการกระทําความผิด ก็สามารถให้ญาติเป็นผู้จัดทําแทนได้ 
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) 
 ข้อแตกต่างของแนวทางปฏิบัติในประเทศนี้ คือ ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กําหนดอย่างชัดแจ้งให้ศาลต้อง
พิจารณาข้อมูลผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม ในฐานความผิดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การกระทําความผิดทางเพศ ความรุนแรง ความผิด
ต่อบุคคล และความผิดฐานพยายามกระทําการหรือการกระทํา ช่วยเหลือหรือยุยงให้เกิดความผิดข้างต้น ดังนั้น ฐานความผิดท่ีจําต้อง
อาศัยเคร่ืองมือนี้ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมถึงการลักทรัพย์ โจรกรรม และความผิดเกี่ยวกับจราจรท่ีเป็นเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัส 
รวมท้ังพฤติกรรมต่อต้านสังคมท่ีนํามาซ่ึงอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขอบเขตกว้าง 
แต่แนวปฏิบัติกลับคล้ายคลึงกับประเทศอ่ืนๆ คือ จะพิจารณาในข้ันตอนภายหลังฟ้องร้องแล้วและก่อนมีคําพิพากษา โดยองค์ประกอบ
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางการเงิน ซ่ึงผู้มีสิทธิจัดทําเป็นไปท้ังตัวเหย่ือเองหรือบุคคลอ่ืนในครอบครัว 
ท้ังนี้ พนกังานอัยการมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้กลั่นกรองก่อนนําเสนอต่อศาล  
 ประเทศแคนาดา (Canada) 
 ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติข้ันตอนการจัดทํา VIS คล้ายคลึงกับในประเทศอ่ืนๆ และมีรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
แต่เหย่ือมีสิทธิอ่านได้ พนักงานอัยการมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้กลั่นกรองเบื้องต้น ผู้พิพากษามีบทบาทพิจารณาพิพากษาคดีด้วย 
การนําข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของสํานวนคดี ท้ังนี้ จะปรากฏในข้ันตอนภายหลังฟ้องร้องคดี ก่อนมีคําพิพากษาคดี 
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 ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)  
 ข้อแตกต่างจากประเทศอ่ืน คือ การตราพระราชบัญญัติสิทธิเหย่ืออาชญากรรมเป็นการเฉพาะ ในมาตรา 17 ระบุให้พนักงาน
อัยการมีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลในคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงต้องประกอบด้วย อาการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก จิตใจ ความเสียหายทางทรัพย์สิน และผลกระทบต่างๆ อันเป็นผลจากการเป็นเหย่ือ โดยข้อมูลนี้มี
รูปแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังสามารถเลือกวิธีการบันทึกอ่ืนใดได้ ท้ังการบันทึกเสียง และวีดิทัศน์ มีข้อแตกต่างเฉพาะจาก
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเหย่ือจะไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการทางเลือกต่อผู้กระทําผิดได้ แต่ในนิวซีแลนด์ หากเป็นกรณีการกระทํา
ความผิดทางเพศหรือความรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เหย่ือมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว
และการประกันตัวผู้กระทําความผิดได้  
 ประเทศออสเตรเลีย (Australia)  
 มีรายละเอียดคล้ายคลึงกับในประเทศอ่ืน คือ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดผลกระทบจากอาชญากรรมอย่างครบถ้วน  
ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และการเงิน และพนักงานอัยการเป็นผู้กลั่นกรอง ให้คําปรึกษาในการจัดทํา  
 สหรัฐอเมริกา (The United State) 
 มีท้ังเป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา ในแทบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีของผู้พิพากษา 
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด อาทิ การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว การประกันตัว การรอลงอาญา และการพิพากษา
ลงโทษ และยังใช้ในการพิจารณาวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อเหย่ือเช่นเดียวกัน  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาขอกล่าวโดยสรุปว่า สําหรับในระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือ Common Law มีกลไกการใช้คําแถลง
ผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม โดยอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป บ้างเรียกว่า Victim Impact Statements บ้างเรียกว่า Victim 
Impact Reports โดยหากเป็นคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม (Victim Impact Statements) วัตถุประสงค์เพ่ือให้เหย่ือ
หรือผู้เสียหายทราบถึงผลกระทบจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี รายงานผลกระทบการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม (Victim 
Impact Reports) วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญรายงานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นวิชาการ 
 ในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) VIS เป็นสิทธิตามกฎหมาย (สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประเทศ
แคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอเมริกา) ขณะท่ี ในประเทศอังกฤษและเวลส์ ประเทศสกอตแลนด์ 
และไอร์แลนด์เหนือ กลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม ในกลุ่มประเทศระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีอ่ืนๆ เป็นผลจากกฎบัตรสิทธิมนุษยชน อาทิ ในประเทศนิวซีแลนด์ (พระราชบัญญัติสิทธิเหย่ืออาชญากรรม 
พ.ศ.2545) สหรัฐอเมริกา (พระราชบัญญัติสิทธิเหย่ืออาชญากรรม พ.ศ.2547) 
 โดยปกติเหย่ือไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในมุมมองของพวกเขาต่อการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม ในรัฐมินนิโซตา 
สหรัฐอเมริกา เหย่ือได้รับอนุญาตให้ร้องขอคําพิพากษาท่ีตนเห็นว่าเหมาะสมได้ ในทางกลับกัน ในบางเขตอํานาจศาล คําแถลงฯ นี้  
มีรูปแบบเฉพาะท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ เหย่ือจะได้รับอนุญาตให้อ่านข้อความดังกล่าวในกระบวนการ
ยุติธรรมของศาล 
 
แนวทางการพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม (Victim Impact Statement: VIS) 

ด้วยการศึกษาตํารา เอกสารทางวิชาการ แนวปฏิบัติด้านการใช้คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมข้างต้น ประกอบ
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 7 ท่าน และความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า สามารถกําหนดแนวทาง
พัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมได้ 3 ด้านหลัก คือ แนวทางพัฒนาด้านกฎหมายในการคุ้มครอง เยียวยาเหย่ือ 
และผู้เสียหาย แนวทางพัฒนาด้านการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม และแนวทาง 
พัฒนาแบบฟอร์มคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม โดยสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
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แนวทางพัฒนากฎหมายในการคุ้มครองเหยื่อและผู้เสียหาย  
1. รูปแบบการชดเชย เยียวยาเหยื่อและผู้เสียหายในคดีอาญา 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง เยียวยา และช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรมในประเทศไทย พบว่า 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซ่ึงพบ
ปัญหาข้อกฎหมายว่า ปัจจุบันการชดเชยความเสียหายกําหนดเฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินเท่านั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นใน 
การรักษาพยาบาล รวมท้ังค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทนในกรณีท่ีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ค่าขาดประโยชน์
ทํามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ และค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืน ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่เพียงพอ  
และไม่ครอบคลุมต่อการชดเชยความเสียหายท่ีเป็นมิใช่ตัวเงิน  

จากทัศนะผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ พบว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรมีการแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมการชดเชยเยียวยา
ความเสียหายท่ีมิใช่ตัวเงินด้วย เช่นกัน ผ่านกระบวนการช่วยเหลือทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ท้ังการบําบัดรักษาทางการแพทย์  
การช่วยเหลือในด้านจิตวิทยาและสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
ผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985 ว่าผู้ เสียหายพึงได้รับความช่วยเหลือท่ีจําเป็นท้ังในด้านวัตถุ 
การบําบัดรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านจิตวิทยาและสังคม ท้ังจากรัฐบาล อาสาสมัครและชุมชนท้องถ่ิน และ
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิด ท่ีเกิดความเสียหายข้ึนจะต้องมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหาย  

2. การนิยามความหมายของเหย่ือและผู้เสียหายในคดีอาญา  
จากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ พบว่า สภาพปัญหาสําคัญของการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาเหย่ือและผู้เสียหาย

ในประเทศไทย คือ การขาดการนิยามความหมายเหย่ือและผู้เสียหายท่ีชัดเจน อันส่งผลต่อการจัดบริการช่วยเหลือเยียวยาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการกําหนดนิยามท่ีชัดเจนโดยอ้างอิงแนวคิดด้านเหย่ือวิทยา อาชญาวิทยา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

เหย่ืออาชญากรรม หมายถึง บุคคลผู้ท่ีได้รับความเสียหาย ความลําบากเดือดร้อนท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจาก 
การกระทําความผิดในคดีอาญาและมีการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล ท้ังท่ีเป็นเหย่ือโดยตรงและเหย่ือโดยอ้อม 

เหย่ือโดยตรง (Direct Victims) หมายถึง บุคคลผู้ถูกล่วงละเมิดและได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิด
กฎหมาย 

เหย่ือโดยอ้อม (Indirect Victims) หมายถึง ผู้เสียหายท่ีมิใช่เหย่ือโดยตรง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามที่ได้รับผลกระทบจาก 
การกระทําผิดกฎหมาย แม้ว่าการกระทํานั้นจะไม่ได้เกิดข้ึนกับเขาโดยตรง 

ผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย และความลําบากเดือดร้อนทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ เศรษฐกิจ/การเงิน จิตใจ และสังคม ต่อบุคคลท่ีเป็นเหย่ือโดยตรงและผู้เสียหายท่ีเป็นเหย่ือโดยอ้อม จนไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ตามปกติ 

คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม (Victim impact statement) หมายถึง คําให้การท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเหย่ือหรือผู้เสียหายเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรม พฤติการณ์อาชญากร และผลกระทบทาง 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  

3. ประเภทคดีท่ีต้องจัดทําคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม 
เพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาเหย่ืออาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดย

กําหนดให้ต้องมีการสืบเสาะความเสียหายต่อเหย่ืออาชญากรรมโดยใช้เคร่ืองมือคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมในทุกคดีท่ี 
เข้าข่ายคดีอาญาและเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน จิตใจ และสังคม เนื่องด้วยการกําหนดให้สืบเสาะความเสียหายในทุก
คดีจะทําให้สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติด้านการเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมได้อย่างเหมาะสมเป็น
รายบุคคล สอดคล้องกับรูปแบบหลักนิติธรรม (Due Process) ท่ีให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการ
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ยุติธรรม ท่ีการดําเนินคดีอาญาในทุกข้ันตอนต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ควรมีการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและเปิดเผย 
และต้องให้ความสําคัญต่อตัวบทกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  

4. ประเภทความเสียหายท่ีควรได้รับการสืบเสาะผลกระทบต่อเหยื่อและผู้เสียหาย 
ในประเทศนิวซีแลนด์ กําหนดให้ศาลต้องพิจารณาประจักษ์พยานด้านผลกระทบของเหย่ือหรือผู้เสียหายในคดีอาญา 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ การบาดเจ็บทางร่างกาย ความรู้สึก อารมณ์ ทรัพย์สิน และด้านสังคม เพ่ือประกอบการพิจารณาวิธีการเยียวยา
ความเสียหาย และวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อผู้กระทําความผิด ประกอบกับทัศนะผู้ทรงคุณวุฒิต่างเห็นว่า การชดเชยความเสียหาย 
ควรครอบคลุมในทุกมิติ คือ ความเสียหายด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การเงิน และสังคม เพ่ือให้กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

5. การให้การชดเชยความเสียหายเป็นส่วนประกอบในการกําหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด 
เพ่ือเป็นการบรรเทาผลร้ายและการสํานึกผิดต่อการกระทําความผิด และเป็นการให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีแก่ผู้กระทํา

ความผิดไปพร้อมกับการช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือท่ีมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาการชดเชยความเสียหายโดยอาศัยคําแถลงผลกระทบ
ต่อเหย่ืออาชญากรรมในต่างประเทศ พบว่า ข้อมูลการบรรเทาผลร้ายท่ีรายงานกลายเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้กระทําความผิด การประกันตัว และการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจําคุกอ่ืนๆ ประกอบกับทัศนะผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ เห็นว่า 
หากใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดแล้ว ก็ย่อมเกิดประโยชน์ 2 ทาง ท้ังการตอบสนองความต้องการ
ของเหย่ือให้เกิดความยุติธรรม และส่งผลให้ผู้กระทําความผิดเห็นความสําคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายท่ีตนเองก่อข้ึน 
สอดคล้องกับ ทฤษฎีรับภัย ท่ีหากเลือกกระทําการใดๆ แล้วย่อมเป็นการเสี่ยงภัยซ่ึงเกิดได้ท้ังผลดีและผลร้าย เม่ือยอมท่ีจะเสี่ยงกระทํา
การใดๆ ก็ย่อมต้องรับผลแห่งการเสี่ยงภัยนั้น   

แนวทางพัฒนาด้านการปฏิบัติงานการจัดทําคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม 
จากการศึกษาข้อมูลคําแถลงกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมในต่างประเทศ พบว่า รายงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านกระบวนการยุติธรรมในทุกข้ันตอน ท้ังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทนายความ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ต้ังแต่ข้ันตอนการร้องทุกข์ไป
จนกระทั่งตัดสินพิพากษาคดีความในชั้นศาล โดยประมวลกฎหมายอาญาแห่งแคนาดาบัญญัติรับรองสิทธิในการแถลงผลกระทบ ศาล
จําเป็นต้องสอบถามเหย่ือว่าต้องการให้ถ้อยคําแถลงหรือไม่ โดยเหย่ือได้รับโอกาสเลือกท่ีจะเตรียมคําแถลงทันทีหรืออาจขอเลื่อนไปอีก
ระยะก็ได้ ท้ังนี้ เหย่ือสามารถร้องขอต่อศาลให้ตนเองเป็นผู้อ่านออกเสียงผลกระทบจากอาชญากรรมต่อศาลได้ ซ่ึงผู้วิจัยขออภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นนี้ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ดังนี้  

1. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
ในข้ันตอนการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เม่ือผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับร้อยเวรแล้ว ร้อยเวรจะทําการสอบปากคํา 

สืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย ลงบันทึกประจําวัน และทํางานร่วมกับสายสืบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม จากนั้นจึง
จะต้องแจ้งสิทธิในการจัดทํา VIS แก่ผู้เสียหาย และจะส่งผู้เสียหายตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล และให้แพทย์ลงความเห็นรับรอง และ
หลังจากนั้นจะมีการเรียกผู้เสียหายกลับมาสอบปากคําเพ่ิมเติมอีกคร้ังหนึ่ง จากนั้นเม่ือจัดทําสํานวนคดีพร้อมจัดทํา VIS ตามรูปแบบท่ี
กําหนด เพ่ือส่งต่อให้พนักงานอัยการพิจารณาต่อไป 

โดยในข้ันตอนนี้พนักงานสอบสวนมีบทบาทเป็นผู้สอบถามความสมัครใจในการจัดทํา และให้คําแนะนําท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรมอย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านการเงิน ด้าน
จิตวิทยา และด้านสังคม โดยหากเป็นความเสียหายท่ีรุนแรงมาก จะต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ เหย่ือหรือผู้เสียหาย
สามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกจัดทําหรือไม่จัดทําได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องยังมีสิทธิจัดทําได้เช่นกัน ได้แก่ คู่สมรส  
บุตร หลาน ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด อย่างไรก็ตาม หากเข้าข่าย
กรณีเหล่านี้ เหย่ือจะไม่สามารถจัดทํา VIS ได้ด้วยตนเอง จะต้องให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้จัดทําให้ ได้แก่ กรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
14 ปี บุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต บุคคลไร้ความสามารถอันเป็นผลจากการกระทําความผิด และกรณีเสียชีวิตจากการกระทํา
ความผิด ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจะต้องแจ้งแก่เหย่ือว่า หากมีการจัดทําแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนได้ แต่ยังมีสิทธิในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมผลกระทบด้านต่างๆ ได้เสมอ ก่อนข้ันตอนการพิพากษาคดีของศาล 
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2. พนักงานอัยการ 
จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ ในทุกประเทศ พนักงานอัยการจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการกลั่นกรอง เม่ือเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจรวบรวมข้อมูลด้านผลกระทบต่อเหย่ือแล้ว เจ้าหน้าท่ีตํารวจจะส่งต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาฟ้องร้องคดี 
ต่อศาล โดยในข้ันตอนนี้ หากพนักงานอัยการเห็นควรจะต้องมีการเพ่ิมเติมข้อมูลใด ก็สามารถส่งกลับไปยังเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ หรืออาจร้องขอให้ทีมสหวิชาชีพเป็นผู้รวบรวมหลักฐานเพิ่มได้เช่นกัน ท้ังนี้ VIS จะเป็นส่วนหนึ่งของ
พยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดี และจะนําเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี การจัดบริการท่ีเหมาะสมเพื่อ
ช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย และวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด รวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณามาตรการทางเลือกแทน 
การดําเนินคดีอาญา อาทิ การปล่อยตัวชั่วคราว การประกันตัว การจําคุกท่ีบ้าน การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เป็นต้น  

ดังนั้น พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเสนอและตรวจสอบความถูกต้องต่อศาล ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
ผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ การเงิน จิตวิทยา และสังคม ท่ีมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ ท้ังนี้ 
เม่ือพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้อง จําเลยจะได้รับสําเนา VIS เพ่ือสิทธิในการคัดค้านล่วงหน้าได้ และหากเป็นกรณีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับเพศและความรุนแรงอย่างสาหัส เหย่ือและผู้เสียหายมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อการปล่อยตัวชั่วคราวและการประกันตัว
จําเลยได้  

3. ศาล 
ศาลจะต้องสอบถามพนักงานอัยการว่าเหย่ือและผู้เสียหายได้รับคําแนะนําท่ีเพียงพอต่อการจัดทํา VIS หรือไม่ หากพบว่า

เหย่ือไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ศาลอาจพิจารณาเลื่อนข้ันตอนการพิจารณาคดีออกไปเพื่อโอกาสในการจัดทํา นอกจากนี้ ผู้พิพากษาจะต้อง
นําข้อมูลประกอบการพิจารณาคดี ท้ังการปล่อยตัวชั่วคราว การประกันตัว การรอลงอาญา และการพิพากษาคดี รวมท้ังการจัดบริการ
ช่วยเหลือเยียวยาท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางพัฒนาแบบฟอร์มคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม 
จากการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของการประยุกต์ใช้คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมในต่างประเทศ ทัศนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ และทัศนะของกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ามีข้อเสนอด้านแนวทางการพัฒนาแบบฟอร์ม  
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

ผู้เสียหายแจ้งความต่อ
ตํารวจ/ฟ้องศาล 

 

อัยการ 
 

การพิพากษาคดี ศาล 

เมื่อเหยื่อหรือผู้เสียหาย
แจ้งความต่อ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ  
ตํารวจจะต้องแจ้งสิทธิ 

ในการจัดทําทันที 
 ไปพร้อมกับการจัดทํา

สํานวนคดี 

เม่ืออัยการส่ังฟ้องคดี  
จะต้องพิจารณา VIS ด้วย  
หากเห็นว่าต้องปรับปรุง
แก้ไข ก็ให้ส่งกลับไปยัง

เจ้าหน้าที่ตํารวจ/
ผู้เก่ียวข้อง 

 

ศาลจะนําข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดี โดยเหย่ือ
และผู้เสียหายมีสิทธิใน

การอ่านต่อศาลได้  
และสามารถร้องขอให้
บุคคลที่ไว้วางใจอ่านได้ 

 

ผู้พิพากษา 
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง

ใน VIS  
เพ่ือประเมินอันตรายทาง

ร่างกายและจิตใจที่
เกิดขึ้น ประกอบการ

พิพากษา 
 

สามารถแก้ไข/
เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมได้ 

 

ส่วนหนึ่งของ
พยานหลักฐาน 

 

ประกอบการพิจารณา
การปฏิบัติต่อผู้กระทํา

ความผิด 

ศาลสามารถร้องขอให้
รวบรวมพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติมได้ 
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องค์ประกอบในคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม  
เพ่ือให้ VIS สามารถเป็นเคร่ืองมือในการบอกเล่ารายละเอียดของผลกระทบจากอาชญากรรมได้อย่างสมบูรณ์  

และเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานท่ีมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมไทย จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ ประกอบกับ
ทัศนะผู้ทรงคุณวุฒิและการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นสอดคล้องกันว่า จะต้องประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายผลกระทบจาก
อาชญากรรม 5 ด้าน คือ ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเงิน และสังคม รวมท้ังการแนบเอกสารต่างๆ เพ่ือยืนยันข้อเท็จจริง 
และบ่งชี้ให้เห็นว่าผลกระทบจากอาชญากรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหย่ือมากเพียงใด การชดเชยความเสียหายของผู้กระทํา
ความผิด และเอกสารแนบประกอบ โดยเห็นควรเป็นการรายงานข้อมูลในเชิงคุณภาพท่ีสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้
มากกว่ารูปแบบ Check List ดังนี้  

- รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อและผู้เสียหาย ข้อมูลประเภทการตกเป็นเหย่ือ เพศ อายุ ภาระค่าใช้จ่าย  
- พฤติการณ์แห่งคดี การสรุปความเสียหาย รูปแบบความช่วยเหลือท่ีต้องการ สอดคล้องกับความต้องการของเหยื่อท่ีมี 

ความหลากหลาย 
- รายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบจากอาชญากรรม 5 ด้าน ผลกระทบด้านร่างกาย (The Physical Impact of Victimization) 

ผลกระทบด้านอารมณ์ (The Emotional Impact of Victimization) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (The Financial Impact of 
Victimization) ผลกระทบด้านจิตใจ (The Psychological Impact of Victimization) และผลกระทบด้านสังคมและผลกระทบต่อ
เหย่ือโดยอ้อม (Social Injuries & Secondary Victimization) 

- ความชดเชยความเสียหายของผู้กระทําผิด ข้อมูลระยะเวลาท่ีผู้กระทําผิดชดเชยความเสียหาย ความพึงพอใจของเหย่ือ 
ความคาดหวังของเหย่ือ 

- เอกสารแนบประกอบคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่ายก่อน-หลัง สอดคล้องกับบริบท
ของกระบวนการยุติธรรมไทยที่เป็นระบบกล่าวหา อาศัยพยานหลักฐานประกอบพิจารณาคดีเป็นสําคัญ 

- รูปแบบคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม รูปแบบลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เพ่ืออํานวยความสะดวก ง่าย และ
รวดเร็ว รวมท้ังส่งต่อและคัดลอกได้ง่าย  
 
สรุปผลการศึกษา 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของคําแถลงผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม (Victim Impact Statement: VIS) 
คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม หรือในต่างประเทศเรียกว่า Victim Impact Statement หรือ VIS คือรายงาน 

คําแถลงส่วนบุคคลท่ีเหย่ือหรือผู้เสียหายหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดจัดทําข้ึน ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเปิดโอกาสในการแจ้งความเสียหายจากอาชญากรรมต่อศาล เป็นเคร่ืองมือหลักเพ่ือบอกเล่า
รายละเอียดผลกระทบเกิดข้ึน นาํไปสู่การจัดบริการทางสังคมและการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรมแก่ผู้พิพากษา ช่วยศาลในการตัดสินใจพิจารณาบทลงโทษ 
2. เพ่ือช่วยให้เหย่ือหรือผู้เสียหายฟ้ืนสภาพจากภยันตรายท่ีเกิดจากการก่ออาชญากรรม 
3. เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการก่ออาชญากรรมซ่ึงจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

ถึงผลกระทบจากการกระทําความผิด และเกิดความสํานึกรับผิดชอบต่อการกระทํา 
4. เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม 
คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม หรือ VIS ไม่ควรครอบคลุมถึงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิด 

หรือคําพิพากษา แต่ VIS ควรเป็นตัวเลือกและจัดเตรียมโดยความยินยอมของเหย่ือหรือผู้เสียหายก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีโดยศาล อย่างไรก็ตาม VIS จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา โดยศาลยังคงมี
อํานาจสูงสุดในการตัดสินพิพากษาลงโทษ  
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นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ พบว่า นอกเหนือจากการใช้เคร่ืองมือคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ือ
อาชญากรรม หรือ Victim Impact Statement: VIS ยังมีรายงานผลกระทบการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม หรือ Victim Impact 
Reports ซ่ึงมีท้ังความเหมือนและความแตกต่างจากคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม ในส่วนท่ีแตกต่าง คือ การจัดทํารายงานฯ 
จะต้องมีการร้องขอจากศาล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นผู้วิเคราะห์ อาทิ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ซ่ึงต้องเสนอความคิดเห็น 
อย่างเป็นวิชาการถึงผลกระทบท่ีเหย่ืออาชญากรรมได้รับ แต่ในทางกลับกัน ในส่วนของความเหมือนนั้น ท้ังสองรูปแบบจะไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผู้กระทําความผิดและคําพิพากษาที่ควรจะเป็น เคร่ืองมือท้ังสองประเภทต่างมีเพ่ือสนับสนุนผู้พิพากษาใน 
การพิพากษาคดีและจะไม่ถูกนํามาใช้นกว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิพากษาคดีของศาล (Criminal Justice Inspection Northern 
Ireland, 2011, p. 53) ทนายฝ่ายจําเลยและหน่วยงานสนับสนุนเหย่ืออาชญากรรมจะนําข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการตอบสนอง
ความจําเป็นและความต้องการท่ีผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ได้อย่างครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐต้องกําหนดให้สิทธิการจัดทําคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมเป็นสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access of Victims to Justice And Fair 
Treatment) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้อํานาจโดยมิชอบ  
ค.ศ. 1985 (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985)  
 2. รัฐต้องแก้ไข/เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยต้องบัญญัติให้ “เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีบทบาทหน้าท่ี
สอบสวนเหย่ือและผู้เสียหายตามมาตรฐานคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมตั้งแต่ข้ันตอนการร้องทุกข์” โดยอยู่ภายใต้ 
การติดตามของยุติธรรมจังหวัดอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ในคดีท่ีเหย่ือหรือผู้เสียหายได้รับผลกระทบในระดับรุนแรง เม่ือมีการร้องทุกข์/
กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งเหตุไปยังยุติธรรมจังหวัด เพ่ือประสานความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลกระทบจากอาชญากรรมตามมาตรฐานของคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม นอกเหนือจากการรวบรวมสํานวนคดี
ตามปกติ ท้ังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะต้องระบุขอบเขตของผลกระทบจากอาชญากรรมและความหมายของ
เหย่ือหรือผู้เสียหายท่ีเข้าข่ายกรณีนี้ไว้อย่างชัดเจน  
 3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดและควบคุมรูปแบบและมาตรฐานของคําแถลงผลกระทบ
ต่อเหย่ืออาชญากรรม โดยให้ยุติธรรมจังหวัดมีบทบาทติดตามในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยควรกําหนดให้รายงานสถานการณ์ 
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค สถิติการจัดทําคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม และผลสัมฤทธ์ิการใช้เคร่ืองมือนี้ประกอบการ
พิจารณาคดีในชั้นศาลของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นรายไตรมาส รวมจํานวน 4 คร้ังในปีงบประมาณ  
 4. ในกรณีท่ีศาลสั่งให้ผู้กระทําความผิดคุมความประพฤติ ก็สมควรกําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นตัวกลางประสาน 
การชดเชยความเสียหายแก่เหย่ือและผู้เสียหาย โดยอาจกําหนดการผ่อนชําระค่าเสียหายเป็นรายงวด และให้พนักงานคุมประพฤติ 
ทําหน้าท่ีควบคุมและสอดส่องการชดเชยค่าเสียหายไปพร้อมกับการติดตามคุมความประพฤติตามคําสั่งศาลด้วย 
 5. ในกรณีท่ีการกระทําความผิดท่ีใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซ่ึงมิได้ดําเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรม
ปกติ ในประเด็นนี้รัฐสมควรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการจัดทําคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมแก่ผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ย เพ่ือทําให้
เกิดกระบวนการชดเชยเยียวยาความเสียหายต่อเนื่องจากอาชญากรรมได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากแม้คดีความจะยุติไป แต่ความเสียหาย 
ยังคงอยู่ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ระยะท่ี 1 ควรประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิของเหย่ืออาชญากรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้แก่คนในสังคม และสร้างความรู้  
ความเข้าใจ แกเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิของเหย่ืออาชญากรรม วิธีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระยะท่ี 2 ควรมีการแก้ไข/เพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบัญญัติ
ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นผู้แจ้งสิทธิของเหย่ือในการจัดทําคําแถลงกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม พนักงานอัยการเป็นผู้กลั่นกรอง 
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และนําเสนอประกอบข้อมูลการพิจารณาของศาล และศาลจะต้องนําข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี การกําหนดบทลงโทษ  
และวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด รวมท้ังการจัดบริการช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือท่ีเหมาะสม และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ท่ีควรระบุการชดเชยความเสียหายทางด้านจิตใจด้วยกระบวนการบําบัดรักษา 
โดยทีมสหวิชาชีพอาศัยกระบวนการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา โดยในระหว่างนี้ ให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเตรียม 
ความพร้อมในการเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือกํากับดูแลมาตรฐานและวิธีปฏิบัติการให้ถ้อยคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม  
 ระยะท่ี 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต้องสร้างและกําหนดรูปแบบคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมท่ีมีมาตรฐาน 
และออกคู่มือแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังคู่มือสําหรับประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และสร้างประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้เคร่ืองมือ 
  ระยะท่ี 4 กําหนดให้ยุติธรรมจังหวัดมีหน้าท่ีดูแลและติดตามการบังคับใช้คําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรมในระดับ
พ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับหน่วยงานในระดับอําเภอและท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น สถานีตํารวจ ท่ีว่าการอําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และกําหนดการรายงานผลการบังคับใช้เป็นประจํา  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคําแถลงกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม 
 1. จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกันว่า ในการพัฒนาและสร้างคําแถลงผลกระทบ 
ต่อเหย่ืออาชญากรรมจะต้องใช้รูปแบบการให้ถ้อยคําแบบลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นเหย่ือ 
พฤติการณ์แห่งคดี การบรรเทาผลร้ายของผู้กระทําความผิด ผลกระทบของอาชญากรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
ด้านเศรษฐกิจ/การเงิน ด้านจิตใจ และด้านสังคม โดยต้องมีการกําหนดองค์ประกอบการแสวงหาข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็น 
อย่างชัดเจนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความจําเป็นเร่งด่วนและความต้องการ 
ของเหย่ือหรือผู้เสียหายได้ ซ่ึงข้อมูลท่ีเหย่ือหรือผู้เสียหายให้ถ้อยคําจะต้องมีเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น ห้ามมีการแสดง 
ความคิดเห็นใดๆ  
 2. ควรมีการแนบเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่าย  
หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม โดยการกําหนดรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยา และการลงโทษผู้กระทําความผิด (มาตรการทางเลือก
แทนการจําคุก) ให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล ซ่ึงอัยการเป็นผู้มีหน้าท่ีหลักในเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
เป็นผู้แจ้งสิทธิและแสวงหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น  
 ในการพัฒนาคําแถลงผลกระทบต่อเหย่ืออาชญากรรม นอกจากจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของเหย่ืออาชญากรรม  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการการช่วยเหลือเยียวยาเหย่ือแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจําคุก ซ่ึงช่วยลดจํานวน
ผู้ต้องขังในเรือนจําได้ ช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลผู้ต้องหาหรือจําเลยในเรือนจํา และทําให้ผู้กระทําความผิดเห็น
ความสําคัญของการบรรเทาผลร้าย/สํานึกผิดต่อการกระทําของตนเอง อันบรรลุวัตถุประสงค์ในการคืนคืนดีกลับสู่สังคมได้  
และแม้จําเลยจะถูกพิพากษาให้จําคุกก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ก็ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับกระบวนการจําแนกผู้ต้องขัง 
และจัดโปรแกรมฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังได้เช่นเดียวกัน  
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สรุปผลการประเมินสัมมนาวิชาการระดับบณัฑิตศึกษาสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์

และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครังที่ 2560 ปีการศึกษา 7 
หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลงั สร้างสังคมที่เปน็ธรรมและเข้มแข็ง” 

เม่ือวันเสาร์ที่ 2561 กรกฎาคม 21  
ณ คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ 
การพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 2561 ประจําปีการศึกษา 7ซึ่งมี
ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน คน  ดังน้ี 66 

เพศ 1.1 
       พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ และเพศชาย 7.66 ร้อยละ 1 ตารางที่) 3.33) 

 
ตารางที่  1 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
- หญิง 
- ชาย 

22 
44 

3.33 
7.66 

รวม 66 0.100 
 
 40-31 รองลงมา อายุระหว่าง 2.71 ปี ร้อยละ 30-20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ปี 
ร้อยละ 2 ตารางที่) 3.21) 
 
ตารางที่ 2 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ระหว่าง ปี  30-20                         
ระหว่าง ปี  40-31                         
ระหว่าง ปี  50-41                          
มากกว่า                     ปีขึ้นไป 50 

47 
14 
4 
1 

2.71 
3.21 
0.6 
5.1 

รวม 66 0.100 
  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 6.60 รองลงมา 
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ร้อยละ 2.15 (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่3  
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ
อาจารย์ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บส.) 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม 
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
อ่ืนๆ  

5 
40 
10 
6 
1 
1 
3 

7.6 
60.6 
15.2 
9.1 
1.5 
1.5 
4.5 

รวม 66 0.100 
 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 4.92 รองลงมา 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 5.4 (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

ตณะ/หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์
วิทาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ้น 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 

61 
3 
1 
1 

4.92 
5.4 
5.1 
5.1 

รวม 66 0.100 
 
  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 9.93 รองลงมาจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น ร้อยละ 5.4 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย จํานวน ร้อยละ
ธรรมศาสตร ์
ราชภัฎพิบูลสงคราม 
อ่ืนๆ (โรงพยาบาล(ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น , 

62 
1 
3 

9.93 
5.1 
5.4 

รวม 66 0.100 
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ส่วนที่ 2 การจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง สร้างสังคมที่เปน็ธรรมและเข้มแขง็” 
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ 

การพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 2561 ประจําปีการศึกษา 7 ต่อประเด็นหัวข้อจัดสัมมนา (ช่วงเช้า) การนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่จัดงานสัมมนาฯ และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาฯ โดยให้ค่าระดับคะแนน 
มีรายละเอียดดังน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  3.41 – 4.20  หมายถึง มาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง  1.81 – 2.60  หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
ตารางที่  6 
จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามในหวัข้อจัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ X  S.D. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 
เน้ือหามีสาระ มีประโยชน์ 71.2

(47) 
24.2 
(16) 

4.5 
(3) 

- - 4.67 .563 มาก
ที่สุด 

วิทยากรและผูดํ้าเนินการ 60.6
(40) 

36.4 
(24) 

3.0 
(2) 

- - 4.57 .556 มาก
ที่สุด 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
เหมาะสม 

56.1
(37) 

33.3 
(22) 

10.6 
(7) 

- - 4.45 .683 มาก
ที่สุด 

วัน/เวลาที่จัดเหมาะสม 50.0
(33) 

39.4 
(26) 

10.6 
(7) 

- - 4.39 .676 มาก
ที่สุด 

สถานที่ทีใ่ช้จัดประชุมวิชาการเหมาะสม 51.5
(34) 

34.8 
(23) 

13.6 
(9) 

- - 4.38 .718 มาก
ที่สุด 

มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสมัมนา
แลกเปลี่ยน 

62.1
(41) 

27.3 
(18) 

10.6 
(7) 

- - 4.51 .684 มาก
ที่สุด 

รวม 49.4 .646 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 7 
จํานวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถามในการนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ X  S.D. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 
วิธีการนําเสนอ ถาม-ตอบของ
บัณฑิตศึกษาเหมาะสม 

51.5
(34) 

43.9 
(29) 

4.5 
(3) 

- - 47.4 .587 มาก
ที่สุด 

ผู้ดําเนินการและให้ข้อเสนอแนะ 59.1
(39) 

39.4 
(26) 

1.5 
(1) 

- - 57.4 .528 มาก
ที่สุด 

เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน
ระดับบัณฑิต 

50.0
(33) 

50.0 
(33) 

- - - 50.4 .503 มาก
ที่สุด 

มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟัง 
การนําเสนอผลงานบัณฑิตแลกเปลี่ยน 

57.6
(38) 

40.9 
(27) 

1.5 
(1) 

- - 56.4 .529 มาก
ที่สุด 

รวม 52.4 .536 มาก
ที่สุด 

 
ตารางที่ 8 
จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเจ้าหน้าที่จัดงานสัมมนาฯ 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ X  S.D. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอํานวย 
ความสะดวกเป็นอ่างดี 

68.2
(45) 

24.2 
(16) 

7.6 
(5) 

- - 60.4 .629 มาก
ที่สุด 

อาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 71.2
(47) 

24.2 
(16) 

4.5 
(3) 

- - 66.4 .563 มาก
ที่สุด 

รวม 63.4 .596 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 9 
จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ X  S.D. การ 
แปลผล มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด 
ได้รับความรู้เพ่ิมเติม 68.2

(45) 
27.3 
(18) 

4.5 
(3) 

- - 4.63 .572 มาก
ที่สุด 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการฏิบัติงาน 62.1
(41) 

33.3 
(22) 

4.5 
(3) 

- - 4.57 .583 มาก
ที่สุด 

รวม 4.60 .577 มาก
ที่สุด 

 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ

การพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่  ในเกณฑ์ู่ อย 56.4 โดยสรุปภาพรวมรายด้าน มีค่าเฉล่ีย 2560 ปีการศึกษา 7 
มากที่สุด 
 
ตารางที่ 10 
สรุปภาพรวมการจัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาฯ 

สรุปผลภาพรวมรายด้าน X S.D. การแปลผล
หัวข้อจัดสัมมนาวิชาการ (ช่วงเช้า) 49.4 .646 มากที่สุด 
การนําเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ช่วงบ่าย) 52.4 .536 มากที่สุด 

เจ้าหน้าที่จัดงาน 63.4 .596 มากที่สุด 
ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาฯ 4.60 .577 มากที่สุด 

รวม 56.4 .588 มากที่สุด
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ได้ความรู้ในเชิงจุลภาพและมหาภาคท่ีสามารถนําไปใช้ต่อยอดได้ 
2. เป็นงานสัมมนาท่ีดีมาก ควรจะมีทุกปี 
3. เป็นประโยชน์ในการนําไปต่อยอด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อยากให้มีการจัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมต้ังแต่เรียน

วิชาการ หรือก่อนฝึกงานและการคิดหรือพัฒนาหัวข้อประเด็นวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
4. แอร์ในห้องช่วงเช้าหนาวไปค่ะ 
5. เป็นโครงการสัมมนาที่น่าสนใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาปริญญาโทต่อยอดในการจัดทําวิทยานิพนธ์ของ

ตัวเองได้ดี 
6. ดีมาก เข้าใจในประเด็นท่ีตนสนใจหลายๆ เร่ือง เข้าใจสถานการณ์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน แต่อยากให้มีการจัด

นานกว่านี้ 
7. สามารถนําผลการวิเคราะห์นําไปสู่การสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ได้ 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดงานสัมมนาผลงานวิชาการระดับบณัฑิตศึกษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และพัฒนาชุมชนระดับัณฑิตศึกษา ครัง้ที ่7 ประจําปีการศึกษา 2560 
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