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คำนำ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2497 นับเป็นเวลา 67 ปี
แล้วที่คณะฯ ได้ดำเนินตามภารกิจ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม การผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และ
มีส่วนสำคัญ ในการขั บเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิ การสังคม การพั ฒ นาชุม ชน นโยบายสังคมและการพั ฒ นา
เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่ยังไม่ได้รับสิทธิและความเป็นธรรมให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกกำลั ง เผชิ ญ กั บ การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั งคม
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกร่วงลงอย่างหนัก กิจการขนาดเล็กไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ล่มสลายและปิดกิจการสร้างความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยมาตรการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวที่แต่ละประเทศใช้ ได้แก่ การปิด
ประเทศ การควบคุมและจำกัดการเดินทาง ยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ การกักตนเองภายในบ้าน และการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม เป็นต้น
สำหรับประเทศไทยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อ งและวั ฒ นธรรม ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ต ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ค วามปกติ ใ หม่ อ ย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ นโยบายสวัสดิการสังคม และวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและ
เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดดั ง กล่ า ว เนื่ อ งในโอกาสครบรอบปี ที่ 67 ของการสถาปนา
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จึ งได้ ก ำหนดการสั ม มนาวิ ช าการในครั้ งนี้ ขึ้ น ภา ยใต้ หั ว ข้ อ
“ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” (Challenges Posed
to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic) ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Zoom จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาวิช าการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้ง

และบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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คำกล่าวรายงาน
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 67
ของการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
“Challenges Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
*************************************
เรียน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์
ศิษย์เก่า นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมฟังในระบบออนไลน์ Zoom ทุกท่าน
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ก่ อ ตั้ งมาตั้ งแต่ วั น ที่ 25 มกราคม 2497 นั บ เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กว่า 67 ปีแล้วที่คณะฯได้ดำเนิน
ตามภารกิ จ ทั้ งด้ านการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่มี คุ ณ ภาพออกไปรับใช้ สังคม การผลิต ผลงานวิจัย ที่ต อบโจทย์และมี ส่วนสำคั ญ ใน
การขับ เคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การพัฒ นาชุมชน นโยบายสังคมและการพั ฒ นา เพื่อลด ช่องว่าง
ความเหลื่อมล้ำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่ยังไม่ได้รับสิทธิและความเป็นธรรมให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
(ทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง) และ (2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ),
ระดับปริญ ญาโทจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณ ฑิต (2) หลักสูตรพัฒ นาชุมชน
มหาบัณฑิต และ (3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขานโยบายสังคม), และระดับปริญญาเอกจำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขานโยบายสังคม ซึ่งในแต่ละปี เปิดรับนักศึกษารวมทุกหลักสูตรจำนวนกว่า 550 คน
คณะฯ ได้กำหนการจัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในวันจันทร์ที่
25 มกราคม 2564 แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้คณะกรรมการจัดงานต้อง
เปลี่ ย นรูป แบบการจัด งานเป็ น แบบออนไลน์ โดยช่ว งเช้ าก่อ นกำหนดการสั ม มนาวิชาการได้ มีพิ ธี สงฆ์ และการสัก การะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา การจัดงานครั้งนี้เป็นการใช้มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ในปีนี้จึงไม่มีพิธีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, รางวัลนักวิจัยดีเด่น , รางวัล
บุคลากรดีเด่น , โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมของคณะและนักศึกษา, รางวัลนักศึกษาดีเด่น และทุนการศึกษา
โดยจะเป็นการฉายวีดีทัศน์เชิดชูเกียรติทุกท่านที่ได้รับรางวัล และคณะฯ จะจัดพิธีการมอบโล่รางวัลในวาระโอกาสที่เหมาะสม
ต่อไป
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กำหนดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี เรื่อง “ความท้าทาย
ของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป็นการประชุมวิชาการประจำปีคณะฯ
มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการให้ กั บผู้ ปฏิ บั ติ งานนั กสั งคมสงเคราะห์ นั กสวั สดิ การสั งคม นั กวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ภาคเช้าคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวต่างประเทศมาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
- ท่ านแรก Dr. Antonios Roumpakis Chair of the Board of Studies, Department of Social Policy and
Social Work, University of York, UK.
- ท่ า นที่ ส อง Professor Pei-Shan Yang Chair of Social Work Department, National Taiwan University,
Taiwan
ในช่วงเวลาต่อจากการปาฐกถา จะมีเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบาย
สวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก
- ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และนายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมไทย (TASWE)
- นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย
และสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ มีการนําเสนอผลงานวิชาการ (ห้องย่อย) จากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา
จำนวน 21 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอภายใต้ห้องย่อยจำนวน 4 ห้อง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ได้แก่
1. ห้องที่ 1: โควิด-19: ความท้าทายต่อนโยบายสังคมและสังคมสงเคราะห์
จำนวน 5 เรื่อง
2. ห้องที่ 2: ผลกระทบต่อวิถีชุมชน เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาด
จำนวน 5 เรื่อง
3. ห้องที่ 3: การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบาง และองค์กร ภายใต้โควิด-19
จำนวน 6 เรื่อง
4. ห้องที่ 4: ความเข้มแข็งและความรุนแรงของครอบครัวจากโควิด-19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 เรื่อง
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะ “สร้างผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมทางสังคม” ซึ่งการบรรลุเป้ าหมายนี้ต้องอาศัยการสั่งสมองค์ค วามรู้ ประสบการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เห็นตัวแบบและทิศทางของการสร้างนวัตกรรมทางสังคมในหลากหลายมิติ
เพื่อการสร้างและพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้สู่นวัตกรรมทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณภาคีเครือข่าย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น และ
ที่สำคัญคือขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ และให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพผลงานวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน และ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาใน
วันนี้ด้วย ขอบพระคุณครับ
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คำกล่าวเปิดงาน
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 67
ของการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
“Challenges Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic”
โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม)
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
*************************************
เรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช) ผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมฟังในระบบออนไลน์ Zoom ทุกท่าน
ดิ ฉั น ศาสตราจารย์ ระพี พ รรณ คำหอม (คณบดี ค ณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ )
มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เนื่ องในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี เรื่อ ง
“ความท้ าทายของศาสตร์สั งคมสงเคราะห์แ ละนโยบายสวัส ดิก ารสั งคม ภายใต้ส ถานการณ์ COVID-19” “Challenges
Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic” ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านผู้บริหารและบุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ
ที่ยืนยาวมาครบ 67 ปี และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ มา ณ โอกาสนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มาส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนและ
สังคมไทยมาโดยตลอด อันจะเห็นได้ จากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กั บหน่วยงานภาคี ที่ ได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ ไขปัญหาทางสังคมทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยดีเสมอมา เช่น การจัดทำแผนกลยุทธ์ในประเด็นกลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม การจัดฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยแนวคิดและนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในมิติทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การช่วยเหลือสังคม และ
การส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกภาคปฏิ บัติในหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่จะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ ยกระดับ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่ วถึง นำไปสู่สังคมที่มีคุณ ภาพอย่างแท้ จริง ซึ่งนับว่าเป็นนิ มิตหมายอันดีที่ จะก่อให้เกิด
การพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดิฉันเชื่อมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่า คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ จะยังคงมุ่งมั่นที่ จะนำองค์ ความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย ต่างๆ ไปต่อยอด
ก่อให้เกิด พลั งขับ เคลื่อนและนวัตกรรมทางสังคมที่ สามารถแก้ ไขปัญ หา รวมถึงพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตให้ กับ ประชาชนและ
สังคมส่วนรวมต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 67 ปี เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19” ได้ ณ บัดนี้
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กำหนดการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
“Challenges Posed to Social Work and Social Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic”
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
-----------------------------------------------------ภาคเช้า การสัมมนาวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
Meeting ID: 865 076 6197
Passcode: covid19
เวลา 09.00 – 09.29 น. พิธีเปิดการสัมมนา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.30 – 12.30 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม
ภายใต้ ส ถานการณ์ COVID-19” “Challenges Posed to Social Work and Social
Welfare Policy by the COVID-19 Pandemic”
วิทยากร
- Dr. Antonios Roumpakis
Chair of the Board of Studies, Department
of Social Policy and Social Work, University
of York, UK.
- Prof. Pei-Shan Yang
Chair of Social Work Department, National
Taiwan University, Taiwan
- ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- นางเยาวเรศ คำมะนาด
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย
ผู้ดำเนินรายการ
- อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
- อาจารย์ Pred Evans
รองผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ Social Policy
and Development (SPD)
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ภาคบ่าย การนำเสนอผลงานวิชาการออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
เวลา 13.30 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ดังนี้
ห้องที่ 1 : เรื่อง “โควิด-19 : ความท้าทายต่อนโยบายสังคมและสังคมสงเคราะห์”

Meeting ID: 865 076 6197
Passcode: covid19
ห้องที่ 2 : เรื่อง “ผลกระทบต่อวิถีชุมชนเมื่อโควิด-19 แพร่ระบาด”

Meeting ID: 294 991 6165
Passcode: covid19
ห้องที่ 3 : เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบาง และองค์กร ภายใต้โควิด-19”

Meeting ID: 361 388 4884
Passcode: covid19
ห้องที่ 4 : เรื่อง “ความเข้มแข็งและความรุนแรงของครอบครัวจากโควิด-19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”

Meeting ID: 741 506 0766
Passcode: covid19
หมายเหตุ
(1) เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ขอความกรุณาทุกท่านใช้ ID ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง
หรือชื่อที่สามารถอ้างอิง ในการเข้ารหัสสัมมนาออนไลน์
(2) กรณีต้องการคำแนะนำในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โปรดติดต่อที่
โทร.02-6965512 (อัสวิน สังข์ทอง, อิทธิวัตร เงาศรี) ในวันและเวลาราชการ
หรือผ่านช่องทาง Facebook: @socwork.tu
(3) การให้หน่วยคะแนนจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบรับอนุญาตสังคมสงเคราะห์
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บทความกิตติมศักดิ์
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ความท้าทายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
Challenges to Social Work Practices during the New Wave of COVID-19
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม1
Professor Rapeepan Kumhom2
เยาวเรศ คำมะนาด3
Yaowaret khammanat4
วาสนา เก้านพรัตน์5
Wassana Kaonoparat6
ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ7์
Khanittha Booranaphansak, Ph.D.8
สโรทร ม่วงเกลีย้ ง9
Sarotorn Muangklieng10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด11
Assistant Professor Ronnarong Jundai12

Abstract
The “First-Phase Competency Building, Social Protection System, and Community Empowerment
to Assist People who are Infected and Impacted by COVID-19 Project” has developed 314 volunteer
social workers’ skills through 4 programs: (1) Hotline Counseling Program; (2) Empower Counseling
Program; (3) Cognitive Behavioral Program; and (4) Mental Health Therapy and Psycho-Social Support
Program, in support of 1,415 COVID-19 patients by Volunteer Social Worker 110 Persons. According to the
investigation, the most significant problems that the sample encountered were social and economic
issues, in particular employment. Other challenges are economic self-reliance to earn more money,
economic instability, negative attitudes from people around them in the form of labeling, and inability to
access support from the welfare state. In addition, this project has created leaders in 5 communities in 4
provinces: Bangkok, Samut Prakan, Nonthaburi, and Pathumthani to develop social work practices such as
social surveillance and management of COVID-19 patients and those who are impacted by the pandemic.
Challenges to social work practices during the new wave of COVID-19 include the efficacy of
public health measures, economic improvement measures and other recovery measures to cope with this
new spread and cooperation with communities in the field during the pandemic. This study suggests that
the database of patients during the first phase should have been linked to that of the new wave to
create a follow-up system that would prevent the new spread. New knowledge surfacing during the
pandemic should be synthesized to prepare for the next wave of the pandemic.
Keywords: Challenges, social work practices, the new wave of COVID-19
1

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dean of the Faculty of Social Administration, Thammasat University
3
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น
4
Head of Medical Social Work Department, Khon Kaen Hospital
5
ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
6
Executive Director of the Center for the Protection of Children’s Rights Foundation
7
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
8
Head of Social Work Department, Thammasat University Hospital
9
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และนักวิชาการอิสระ
10
Professional social worker and freelance
11
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
Full-time faculty member, Faculty of Social Administration, Thammasat University
2
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บทคัดย่อ
บทเรียนสำคัญของโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง
ดูแ ล และจัด การทางสั งคมสำหรั บ ผู้ ป่ วยและผู้ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดโควิด -19 ระยะที่ 1 ได้ มี ก ารพั ฒ นา
สมรรถนะการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาผ่าน 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร Hotline Counseling (2) หลักสูตร
Empower Counseling (3) หลั กสู ตร Cognitive Behavioral และ (4) หลั กสู ต ร Therapy Mental Health Psycho Social
Support เพื่อติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,415 ราย โดยนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา 110 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ปัญหามิติทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด คือ ปัญหาการประกอบอาชีพและการทำงาน รองลงมาคือ ปัญหาการพึ่งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจและรายได้ และปัญ หาทัศนคติจากคนรอบข้างและสังคม การตีตรา และมีปัญ หาการไม่มีทรัพย์สินที่มั่นคง
รวมทั้งการเข้าไม่ถึงระบบบริการสวัสดิการจากรัฐที่จัดให้ นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างแกนนำชุมชนใน 4 จังหวัด กรุ งเทพฯ
สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ในพื้นที่ 5 ชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในการเฝ้าระวัง
ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19
ความท้ าทายของการปฏิ บั ติงานของนั กสั งคมสงเคราะห์ จิต อาสากั บ การแพร่ ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ คื อ
มาตรการสาธารณสุข มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการฟื้นฟูเยียวยาสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้มาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งการลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนในขณะที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะของการศึกษา
ควรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยระยะที่ 1 กับระลอกใหม่เพื่อให้เกิดระบบการติดตามผลเฝ้าระวังผู้ป่วยไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดรอบใหม่ ควรรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเกิดอุบัติการณ์รอบใหม่ของโรคระบาด
ครั้งต่อไป
คำสำคัญ: ความท้าทาย, การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
คำนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยเริ่มต้นเดือนมกราคม 2564 คล้ายกับหลาย
ประเทศทั่วโลก กล่าวคือ เป็นการระบาดที่เกิดขึ้นภายในประเทศลักษณะคนสู่คน โดยเฉพาะคนที่มีอาการไม่แสดงอาการป่วย
จึงไม่ถูกระบุตัวตนให้เข้าสู่ระบบการตรวจรักษา ส่งผลให้ระบบการควบคุมโรคทำได้ยาก เช่น การตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่
ตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะแรกที่ 1 พบจังหวัดจำนวนผู้ป่ วยหลักสิบ แต่ภ ายในระยะเวลา 1 เดือนจำนวนผู้ป่ วย
กระจายไป 51 จังหวัดมีผู้ติดเชื้อเข้าสู่หลักพันคนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว จากการรายงานวันที่ 16 มกราคม 2564 พบว่า จำนวน
ผู้ป่วย 11,680 คน เสียชีวิตจำนวน 70 คน อยู่ระหว่างการรักษา 8,906 คน (ศบค.) ภาพรวมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกทวีป
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอกใหม่ยังปรากฏทุกทวีป ขณะเดียวกันมีการประเมินภาพอนาคตสถานการณ์โควิด-19 ประเทศ
ไทยเป็นกำลังอยู่ในเส้นทางวิ่งเลียบผา (Risky business) ประเทศไทยยังมีการระบาดซ้ำ แต่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ภายใต้
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ
คนละครึ่ง ภาคส่วนต่างๆ เคลื่อนตัวไปได้แต่อยู่ท่ามกลางความเสี่ยง ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่าง
ระมัดระวัง ด้านสุขภาพยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ขาดแคลนผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ประชาชน
ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยการใช้จ่ายภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัว
ด้วยการบริโภคสินค้าบริการและการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมต่างๆ
รวมถึงได้รับการลงทุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันอนาคต
ไทยศึกษา, 2563) หลายประเทศเริ่มเข้าระลอกใหม่ การแพร่ระบาด กล่าวคือ การเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง เริ่มมี
การให้วัคซีนกับกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เช่น ประเทศอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน สิงคโปร์ และลาว
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC) มี การประเมิ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มีข้อสรุปดังนี้
1. การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ มีการกระจายตัวพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
กระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้ น ข้อมูลมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 54 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
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มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม และสมุทรปราการ (แผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ป่วยตาม
จังหวัดที่รับการรักษา, 2563) โดยมีรูปแบบการแพร่ระบาดที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น ดังนี้
1.1 ผู้ ติ ด เชื้ อ หลายคนทราบดี ว่ าตนเองได้ เดิ น ทางเข้ าไปในพื้ น ที่ เสี่ ย งหรือ ร่ วมกิ จ กรรม ที่ เสี่ ย งการติ ด เชื้ อ
แต่ไม่ยอมกักกันตนเอง (Self quarantine) หรือไม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น หรือไม่เข้าไปปรึกษาแพทย์ ทำให้เกิดการแพร่
เชื้อไปยังผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
1.2 ยังมีกิจกรรมลักลอบมั่วสุมโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการพนันเกิดขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็ น
ต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด นอกจากนั้น ยังมีการมั่วสุมแบบเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งอีกด้วย
2. จำนวนผู้ ติ ดเชื้ อ และมี อ าการต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลมี จํ า นวนมากขึ้ น ขี ด ความสามารถทางด้ าน
การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงจำนวนมากรัฐมีความจำเป็นต้องทบทวนมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 ในภาพรวม
3. ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19
การให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ มาตรการป้ อ งกั น โควิ ด -19 เป็ น อย่ างดี แต่ ยั งมี อี ก ส่ วนหนึ่ งยั งขาดความระมั ด ระวังในมาตรการ
ที่ ศบค. ขอความร่วมมือ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการ การดําเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นภาพรวม
บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริม
พลั งชุ ม ชนในการเฝ้ า ระวัง ดู แ ล และจั ด การทางสั งคมสำหรับ ผู้ ป่ ว ยและผู้ ได้ รับ ผลกระทบจาก การแพร่ระบาดโควิด-19
(ส.พ.ด.) ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563 และความท้าทายกับการรับมือระลอกใหม่ ซึ่งเป็นช่วงการระบาดรอบแรกของ
การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังภาพที่ 1 ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ประเทศที่มีมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 ได้ชัดเจน ผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ยังมีประเด็นทางสังคมระลอกใหม่ ที่มีประเด็นสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) ประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดโควิด-19
1.1. การรับรู้ ความเข้าใจต่ อโควิด -19 ไม่ถูกต้องของแรงงานต่างชาติส่งผลให้เกิดอคติต่อผู้ ติดเชื้อและส่งผล
กระทบต่อครอบครัวในการดูแลผู้ ติดเชื้อ หลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ในกลุ่มแรงงานพม่า จะมี
ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยพม่า ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลสุขภาพในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องกับผู้คนที่เชื่อว่า หากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วจะเป็นอันตรายกับทุกคนที่อยู่ใกล้ มีการขับไล่ครอบครัวที่มีการติดเชื้อ
ซึ่งเป็นความรุนแรง ซ้ำเติมปัญหาการติดเชื้อ แต่ถ้ามีการทำความเข้าใจอย่างแท้จริง จะรับรู้ว่า สามารถป้องกันได้ โดยการใส่
หน้ากากอนามัย ไม่เอามือเช็ดหน้า ล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่ในที่ชุมชน ระยะห่างกับผู้คน 1.50-2 เมตร อยู่ในที่ อากาศถ่ายเท
สะดวกเสมอ
1.2. การถูกตีตราจากสังคม การรับ รู้และความเข้าใจของคนที่อาจติดเชื้อโควิด -19 ต่อสังคมในวงกว้างมีข้อ
สรุปว่า คนกลุ่มดังกล่าวเป็น “เชื้อโรคโควิด -19” ที่ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะจะทำให้ไปแพร่เชื้อโรคให้กับ
ผู้อื่น จึงส่งผลให้คนกลุ่มดังกล่าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการดูแลที่ถูกต้อง กลับไม่ได้รับการดูแล และหากเป็นผู้ที่ได้สัมผัส
กับผู้ที่อาจจะติดเชื้อโควิด -19 ก็ไม่อยากแสดงตัว แต่กลับใช้ชีวิตเป็นปกติ จนกระทั่งมีอาการมากขึ้นจึงจะเข้าสู่ระบบการไป
ตรวจรักษาจากโรงพยาบาล สำหรับ ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานพม่าจะมีการถูกตีตราจากทั้งในกลุ่มแรงงานพม่า
นายจ้าง และคนไทยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เช่น นายจ้างนำลูกจ้างพม่าไปปล่อยทิ้ง
1.3.การถูกปฏิเสธให้อยู่ในบ้านและชุมชน “คนที่อาจติดเชื้อโควิด-19” การเคลื่อนย้ายของแรงงานพม่าออกจาก
พืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมโรคที่ชัดเจน แรงงานพม่าส่วนหนึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาใน
เขตปริม ณฑล คนที่ ถูก สงสั ยวาติด เชื้ อโควิด -19 จะถู กรังเกี ยจไม่ ส ามารถกลับ เข้ าบ้ านได้ เนื่ องจากถู ก ปฏิ เสธจากคนใน
ครอบครัว คนในชุมชน ในกรณีที่เช่าอยู่หอพักหรือคอนโดมิเนียม เจ้าของที่อยู่ก็จะปฏิเสธการให้พักอาศัยต่อเนื่องจากเกรงว่า
จะทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเขาคือ การถูกคนในครอบครัวและชุมชนแสดงท่าทีรังเกียจหรือการมองว่า “คนที่
อาจติดเชื้อ โควิด-19” หรือ “คนที่ถูกสงสัยวาติดเชื้อโควิด-19 คือ ตัวเชื้อโควิค-19)”
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1.4. การไม่ยอมรับให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วันและผู้ป่วยที่หายแล้ว ขาดความมั่นใจที่จะเปิดเผย
ตนเอง จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วันและผู้ป่วยที่หายแล้ว เช่น รู้สึกกังวลใจ กลัวถูกรังเกลียด
จึงทำให้อาจนำไปสู่การเกิดบาดแผลทางใจกับบุคคลเหล่านี้ได้ การมองตนเองเชิงลบ ขาดความมั่นใจในตนเอง กักตัวไม่กล้า
ออกไปข้างนอก ซึ่งในหลายประเทศในยุโรป มีการปาของใส่ การด่าทอคนจีนหรือชาวต่างชาติอย่างรุนแรง นอกจากนั้นคนใน
ครอบครัวก็หวาดระแวง หากมีเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนทราบว่ามีคนในบ้านติดเชื้อก็จะขับไล่ให้คนในครอบครัวเดือดร้อน
ด้วยเช่นกัน
1.5. การตกงาน ไม่มีรายได้ เด็กไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว เมื่ออยู่ในภาวะเจ็บป่วยอาจส่งผลกระทบให้
ผู้ป่วยที่เป็น หัวหน้ าครอบครัวส่วนหนึ่งมีอาชีพ รับจ้างรายวัน ขาดรายได้ หากผู้ ที่ ต้องสงสัยถูกกักตัวไว้ 14 วันก็จะทำให้
ครอบครัวเดือดร้อน และประเด็นหากพ่อและแม่เด็กเป็นผู้เข้าข่ายสงสัยจะได้รับการสัมผัสกับผู้ป่วยก็จะทำให้เด็กขาดผู้ดูแล
ดังนั้นหน่วยงานรัฐจึงควรมีระบบการคุ้มครองดูแลเด็กที่พ่อและแม่ถูกกักตัว 14 วัน รวมทั้งมีการติดตามเฝ้าร ะวังอาการ
เจ็บป่วยของเด็กว่าจะได้รับเชื้อจากพ่อหรือแม่หรือไม่ ภาวะการณ์เจ็บป่วยแบบองค์รวมที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวทั้งระบบกายจิตและสังคมจึงมีความสำคัญมาก
1.6. จำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้
ติดเชื้อโควิด- 19 ระยะ 2 อาจส่งผลกระทบให้จำนวนเตียงที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวไม่เพียงพอ การเปิดโรงพยาบาล
สนามจำเป็น ต้องมี การเตรียมความพร้อมของบุ คลากรและเครื่องมือแพทย์อย่ างเพี ยงพอมิฉะนั้น อาจทำให้ บุคลากรทาง
การแพทย์มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด -19 เช่นกัน จากข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ งานสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์เริ่ม พบว่า มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งถูกปฏิเสธจากคนในครอบครัวที่จะกลับบ้าน กลับไปยังคอนโดมิเนียม
ไม่กล้าแจ้งกับครอบครัวว่าติดเชื้อ จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียด วิตกกังวลที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
1.7. ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยและคนในครอบครัว ผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัว 14 วัน อาจรู้สึกเครียด วิตกกังวลมาก
หากไม่ มี ก ระบวนการดู แ ลอย่ างถู ก ต้อ งจากนั ก จิ ตวิ ท ยา นั ก สั งคมสงเคราะห์ ก็ จะทำให้ บุ ค คลเหล่ านี้ ท ำร้ายตั วเอง และ
อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ อุบัติการณ์ที่พบคือ ผู้ป่วยบางรายและผู้ถูกกักตัวที่ไม่ได้เตรียมตัว เตรียมใจ ไม่สามารถรับตัวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
1.8. การไม่ได้รับการเผาศพในวัด เมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเสียชีวิตของผู้ติด
เชื้อโควิด-19 พบว่า วัดไม่รับให้นำศพเข้าไปเผาในวัด เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องในวัดส่วนหนึ่งมีอคติต่อผู้ติดเชื้อ และกลัวว่าจะทำให้
เกิดการแพร่ระบาดในวัดได้ จึงทำให้เกิดปัญหาการจัดการศพไม่ได้รับการเผาตามประเพณี ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
คือ ครอบครัวถูกรังเกียจจากคนในชุมชน ดังนั้นการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้มีประเด็นทางสุขภาพเพียงอย่างเดียว
และในวันที่ 11 มกราคม 2564 โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้เปิดตัวใหม่ให้บริการดูแลผู้ป่วยและเป็น
สถานที่กักกันตัว
ข้อสังเกตการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 2 พบว่า การรับรู้ ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
พื้นที่ตลาดกุ้ง สมุทรสาครที่เกิดเหตุยังมีความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเครียดจากการตกงาน การอยู่ในพื้นที่จำกัด
ภายในห้ อ งพั ก การไม่ ส ามารถระบุ ตั ว ผู้ ป่ วย ผู้ ป่ วยไม่ รู้ว่ าตนเองเป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งจึ งไม่ ได้ เข้ า ระบบการตรวจคั ด กรองกั บ
สาธารณสุข หากเปิดเผยตัวตนผู้ป่วยเกรงว่าจะมีปัญหาสังคมตามมา เช่น ถูกออกจากงาน ถูกรังเกียจจากชุมชน การมีอคติกับ
ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานพม่า ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ซ้ำที่เคยเกิดขึ้นในระยะที่ 1
ประเด็นที่ อาจแตกต่างจากระยะ 1 คือ การแพร่ระบาดโควิด-19 ระยะ 1 ช่วงแรกๆ กลุ่มผู้ป่วยไม่ค่อยมีปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ ผู้ป่วยได้รับผลกระทบระยะสั้น สามารถฟื้นฟูตนเองได้ ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็ว ในขณะที่การแพร่
ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบเป็นคนในประเทศอยู่กระจายตัว แม้จะไม่เจ็บป่วยรุนแรงแต่ต้องหยุด
งาน ขาดรายได้ และเป็นกลุ่มคนทำงาน คนที่เกี่ยวกับการพนัน สถานบันเทิง แหล่งชุมชน ร้านอาหารจึงคาดการณ์ว่าจะส่งผล
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กระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะยาวที่ยังเกิดขึ้นด้านเจตคติ การตีตรา การกีดกันผู้ป่วย
และแรงงานต่างด้าวยังมีปัญหาความไม่เชื่อมั่นในความรู้ความเข้าใจด้านความเท่าทันสุขภาวะ (Health literacy) สถานการณ์
แรงงานต่างด้าว โดยสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน ณ เดือนสิงหาคม 2563 คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา
ลาว กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม) ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตทำงานทั้ งสิ้ น 1,639,547 คน งานที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตทำงาน 2 ประเภท คื อ
งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน ใน 25 ประเภทกิจการ (กระทรวงแรงงาน, 2564) กลุ่มแรงงานต่ างชาติที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบีย น
ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่ากับกลุ่มแรงงานที่มีนายจ้างและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มที่ขึ้น
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ยังมีปัญ หาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพของรัฐแม้ว่าจะได้จ่ายค่าหลักประกันสุขภาพคนละ
3,200 บาท การถูกตรวจสอบการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อพิสูจน์ว่ามีนายจ้าง สถานะการเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำ
ให้กลุ่มแรงงานต่างชาติส่วนหนึ่งขาดความไว้วางใจ ไม่มั่นใจกับระบบบริการสุขภาพของรัฐว่าจะดูแลได้มากน้อยเพียงใด
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่หาประโยชน์จากแรงงานผิดกฎหมาย เช่น จ่ายค่าคุ้มครอง ค่าเดินทางออกนอกพื้นที่ กลัวถูก
จับส่งกลับประเทศต้นทาง เป็นต้น
ภาพที่ 1
บทเรียนรู้ของโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการ
ทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ส.พ.ด.) ระยะที่ 1

① พัฒนาสมรรถนะนักสังคม
สงเคราะห์และบุคลากรผู้ช่วยเหลือทาง
สังคมสำหรับบริการดูแลผู้ป่วยเด็ก
และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

1. การพั ฒนาความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่า ย

2.
3.
4.

② พัฒนารูปแบบ กลไกการให้บริการ
คำปรึกษาและการดูแ ลด้า นสุข ภาวะ
สังคมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

5.
6.
7.

③ พั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม พลั ง
ชุ ม ชนให้ มี ร ะบบการเฝ้ า ระวั ง ทาง
สั ง คม และดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ

8.

คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ รพ.สนาม มธ.
สภาวิชาชีพ สมาคมนักสค.ทางการแพทย์ไทย
สมาคมนกั สั งคมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สปคม.สสส. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง พม.
กรุงเทพมหานคร องค์กรพัฒ นาเอกชน ด้า น
เด็ก CLICKNIC ฯลฯ
การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ
การลงทะเบี ย นนั กสั งคมสงเคราะห์ จิต อาสา
และผู้ช่วยเหลือทางสังคม
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชี พใหม่ (UPSKILL)
เช่ น การทำงานบนออนไลน์ การอบรมออนไลน์
การติดตามเคสในระบบ CLICKNIC การทำงานกับ
ทีมสหวิชาชีพในระบบ Telemedicine
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ใช้ เพื่ อ การทำงานกั บ
ผู้ป่วยโควิด-19
การติดตามเคส 1600 รายใน 4 จังหวัด กรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
การทำงานกับชุมชน วัด และภาคประชาสังคม
เพื่ อเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของโรค พัฒนา
ความร่ ว มมื อ การทำงานกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง
การถอดบทเรียน การเชื่อมโยงงานกับภารกิจ
ของหน่วยงานรัฐ
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(1) หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการทำงานของ
นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาผ่าน 4 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตร Hotline Counseling
2) หลักสูตร Empower Counseling
3) หลักสูตร Cognitive Behavioral
4) หลักสูตร Therapy Mental Health Psycho
Social Support
(2) นักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรผู้ช่วยเหลือทาง
สังคมที่ผ่านการอบรมและมีความพร้อมใน
การดูแลทางสังคมผู้ป่วยหลังการฟื้นฟู
จำนวนอย่างน้อย 200 คน
(3) คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลทางสังคมระยะฟื้นฟูกับ
ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

นักสังคมสงเคราะห์และบุ คลากรผู้ช่ วยเหลือ
ทางสั งคมที่เข้ า รั บ การฝึก อบรมมี ส มรรถนะ
สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณ ภาพ
และมี ร ะบบการติ ด ตามคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ย
โควิด-19 และครอบครัว ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ
ทั้งด้านสุขภาพและสังคม

1) ผู้ติดเชื้อ โควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
สมุ ท รปราการ และปทุ ม ธานี ได้ รั บ การติ ด ตาม
ให้บริการคำปรึกษา จำนวน 1,600 ราย
2) จำนวนองค์ กรภาคี เครื อข่ ายที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ฟื้นฟูทางสังคม อย่างน้อย 50 องค์กร/หน่วยงาน
3) ผู้ ป่ ว ยโควิ ด -19 ในเขตกรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี
สมุทรปราการ และปทุมธานี ได้รับการดูแลฟื้นฟูทาง
สั งคมเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยกลั บ คื น สู่ สั งคมอย่ างมี คุ ณ ภาพ
จำนวนอย่างน้อย 1,300 คน

ผู้ติดเชื้อโควิด–19 ได้รับการให้บริการคำปรึกษา
และการดู แ ลด้ า นสุ ข ภาวะสั ง คมในการดู แ ล
ผู้ป่ วยโควิด -19 เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ วยกลั บ คื น สู่ สั ง คม
อย่างมีคุณภาพ

1) ชุมชนนำร่อง 5 ชุมชน
2) เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
3) รูปธรรมกิจกรรมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และพัฒนารูปแบบ
New Normal กับการจัดการทางสังคมในมิติ
สุขภาวะชุมชน จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ชุมชนมีกลไกในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม
ผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19
บนฐานทุน ทางสังคมในชุมชน เพื่อ ลดปัญ หาที่
เกิดจากการตีตราของคนในครอบครัว และชุมชน
รวมทั้งให้ชุมชนมีแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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2) บทเรียนรู้การคืนข้อมูลหลังการติดตามประเมินผลโครงการ
โครงการฯ ได้มีการจัดประชุม AAR 1 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านการจัดประชุม Zoom อีกครั้ง
หลังจากนักสังคมสงเคราะห์อาสาบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาที่เข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตรของ
โครงการฯ จำนวน 318 คน และมีนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติ การจำนวน 110 คนติดตามผู้ ติดเชื้อโควิด-19
จำนวน 1,465 ราย หน่วยงานที่สังกัดของนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาคือ กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 51.8) รองลงมาคือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ร้อยละ 13.6) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ส.พ.ด
ข้อมูลทั่วไปของนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา
อายุ
- 25-34 ปี
- 35-44 ปี
- 45-54 ปี
- 55 ปีขึ้นไป
หน่วยงานที่สังกัด
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- องค์กรพัฒนาเอกชน
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงกลาโหม

จำนวน
(n=110 คน)

ร้อยละ

40
28
30
12

36.3
25.4
27.3
11.0

57
15
15
8
4
3
3
1

51.8
13.6
13.6
7.3
3.6
2.7
2.7
0.9

ผลการประเมินปัญหาทางสังคมและผลกระทบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา พบว่า
ปัญ หามิติทางสังคมและเศรษฐกิจ มากที่สุด ร้อยละ 49.7ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการประกอบอาชีพและ
การทำงาน รองลงมาร้อยละ 45.3 มีปัญหาการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและรายได้ และร้อยละ 29.4 มีปัญหาทัศนคติจาก
คนรอบข้างและสังคม การตีตรา ร้อยละ 28.1 มีปัญหาการไม่มีทรัพย์สินที่มั่นคง และร้อยละ 19.2 มีปัญหาการไม่มีที่พักอาศัย
ต้องอยู่บ้านเช่า หอพัก ร้อยละ 22.3 มีการเข้าไม่ถึงระบบบริการสวัสดิการจากรัฐที่จัดให้และร้อยละ 16.0 ไม่สามารถหาซื้อ
สินค้าและบริการ เนื่องจาก การกักตัว ตามมาตรการสาธารณสุข และการถูกตีตรา เพื่อนบ้านไม่ยอมรับ
ปัญหาด้านมิติสุขภาพ ได้แก่ ร้อยละ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่สบายทั้งทางกายและจิตใจ ร้อยละ
34.3 มีปัญหาอารมณ์และบุคลิกภาพ ร้อยละ 23.4 มีปัญหาขาดแรงจูงใจ พลังงานและแรงขับ ความเข้มแข็งทางใจ ร้อยละ
20.9 มีปัญหาขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไม่มีความรู้ในการดูแลป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ และ
ร้อยละ 16.4 ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ ส่วนปัญหามิติทางครอบครัว ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
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ผู้อื่น เนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้ดูแลหลักของครอบครัว ร้อยละ 31.1 มีภาวะการเจ็บป่วยต้องขาดรายได้ มีเพียงร้อยละ
14.8มีปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัว
ส่วนผลการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา พบว่า มีปัญหาความรุนแรงมากที่สุด ระดับ 4 ซึ่งมีความยากลำบาก
ที่สุดและมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวั นและไม่มีแหล่งหรือหน่วยงานช่วยเหลือ (COMPLETE: 96-100 %) พบร้อยละ 18
ของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับ 3 ปัญหาแรกที่พบมีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 2.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาตกงาน ไม่มี
งานทำ ร้อยละ 2.5 มีปัญหาไม่มีรายได้ และร้อยละ 1.9 รู้สึกไม่สบายใจและกาย
ส่ วนปั ญ หามี ค วามรุ น แรงมาก ระดั บ 3 ซึ่ งมี ค วามยากลำบากมาก และมี ผ ลต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น
(SEVERE: 50-95 %) พบร้อยละ 27.37 ของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับ 3 ปัญหาแรกที่พบมีความรุนแรงมาก ได้แก่ ร้อยละ 4.4
ของกลุ่ม ตัวอย่ างมีปั ญ หาการตกงาน ร้อยละ 3.8 มี ปั ญ หาการขาดรายได้ มีเพี ยงร้อยละ 3 ที่ มี ปัญ หาต้ องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กั บสมาชิกครอบครัว ส่วนปั ญ หาที่มี ความรุน แรงน้อย ระดับ2 ซึ่งมี ความยากลำบากปานกลาง และมีผลต่ อ
การดำเนินชีวิตประจำวันน้อย (MODERATE: 25-49 %) พบร้อยละ 41 .02 ของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับ 3 ปัญหาแรกที่พบมี
ความรุนแรงปานกลาง ได้แก่ ร้อยละ 6.0 ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาตกงาน ไม่มีงานทำและปัญหาไม่มีรายได้ในอัตราร้อยละ
เท่ากัน ร้อยละ 4.0 มีปัญหารู้สึกไม่สบายใจและกาย ส่วนปัญหาที่มีความรุนแรงน้อย ระดับ 1 ซึ่งมีความยากลำบากน้อยที่สุด
และมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันน้อยที่สุด (MILD: 5-24 %) พบร้อยละ 14.7 ของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับ 3 ปัญหาแรก
ที่พบมีความรุนแรงมาก ได้แก่ ร้อยละ 13.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาตกงาน ร้อยละ 12.8 มีปัญหาอารมณ์และบุคลิกภาพ
และร้อยละ 12.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหารู้สึกไม่สบายกายและใจตามลำดับ ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2
ผลการประเมินระดับความรุนแรงปัญหาทางสังคมของการติดตามผลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 1
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การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ งานของนั ก สั งคมสงเคราะห์ จิ ต อาสา (After Action Review [AAR]) เบื้ อ งต้ น
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน สิ่งทีน่ ักสังคมสงเคราะห์อาสาพบ มีดังนี้
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บทเรียนรู้การทำงานกับผู้ป่วย
1) ผู้ป่ วยที่ มีฐานะดี มีค รอบครัวสนับ สนุ น จะมี กำลังใจดี ในช่ วงที่ เป็ น ระยะระบาดหนั ก ยังจั ดการไม่ได้ ดีมี
ความตื่นกลัวแต่ระยะหลังจากการระบาดหรือหายแล้ว พบว่าปัญ หาเศรษฐกิจปัญ หาสุขภาพจิตรุนแรงขึ้น ประกอบกับมี
ความกลุ้มใจจึงใช้สุราเป็นทางออก ได้เรียนรู้ว่าความสามารถในการรับมือกับการวิกฤตของชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 3
ในการทำงานต้องมีการประชุมระหว่างทีมมาค่อนข้างใกล้ชิดต่อเนื่อง
2) ผู้ป่วยรายที่เป็นผู้สูงอายุ ถูกสอบถามบ่อย คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ บางคนไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ตามรายชื่อที่
ได้รับ ไม่มีผู้รับสาย ผู้ป่วยบางรายมาจากต่างประเทศ เดินทางกลับแล้ว พบเด็กอายุ 13 ปี มีความเครียด พบว่าผู้ป่ วยให้
กำลังใจตัวเอง และให้กำลังใจกลับมาที่นักสังคมสงเคราะห์ด้วย บางรายกลับไปทำงานได้ตามปกติ มีกำลังใจดี สร้างกำลังด้วย
การนั่งสมาธิ แต่ก็รู้สึกกังวลว่าจะพูดคุยแบบก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยหรือไม่
3) การไม่สามารถติดต่อผูป้ ่วยได้ตามรายชื่อที่ได้รับ ไม่มีผู้รับสาย ผู้ป่วยบางรายมาจากต่างประเทศ เดินทางกลับ
แล้ว บางรายเป็นผู้สูงอายุ ถูกสอบถามบ่อย คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ บางรายปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้ป่วย บางรายสามารถเคลมประกันได้
บางส่วน ต้องจ่ายเพิ่มเอง
4) กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ถือเป็นการทำงานในรูปแบบภาวะวิกฤต คือ
มีระยะเวลาการทำงานผ่านมือถือจำกัดแต่ละคน จะต้องศึกษาเกี่ยวกั บโควิด -19 แบบประเมิน ปัญ หาทางสังคมที่ต้องใช้
จัดลำดับการถาม ช่วงแรกจะถามตามลำดับในแบบฟอร์ม แต่คุยรายหลังๆ เริ่มจำได้และไม่ต้องเรียงลำดับ มากรอกแบบฟอร์ม
ตามข้อมูล ต้องเตรียมตัวเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพ ถามความพร้อมที่จะพูดคุยให้ข้อมูล และ เตรียมคำพูดแบบให้กำลังใจ
ผู้ป่วย เมื่อได้คุยกับผู้ป่วยแล้วพบว่าสามารถสื่อสารส่งกำลังใจกันได้
5) เทคนิคการประเมิน การตั้งคำถามในแต่ละประเด็น ถ้าผู้ป่วยรายใดไม่สะดวกคุยในช่วงที่โทรไปต้องพยายาม
นัดหมายเวลาให้ได้ หรือถ้าผู้ป่วยติดธุระจะขอโทรใหม่
6) การติดต่อผู้ป่วยไม่ได้ตามรายชื่อที่ได้รับ ไม่มีผู้รั บสาย ผู้ป่วยบางรายมาจากต่างประเทศ เดินทางกลับแล้ว
บางรายเป็นผู้สูงอายุ ถูกสอบถามบ่อย คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ บางรายปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้ป่วย บางรายสามารถเคลมประกันได้
บางส่วน ต้องจ่ายเพิ่มเอง
7) สร้างเครื่องมือการประเมินปัญหาสังคมในโรคระบาดใหม่ โควิด -19 ประกอบด้วย คำถาม ประเมิน 3 มิติ
ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 5 ข้อ ประกอบด้วย 1) การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและรายได้ 2) ทรัพย์สิน 3)การประกอบอาชีพและ
การทำงาน 4) ที่อยู่อาศัย 5) การหาซื้อสินค้าและบริการ มิติครอบครัว 2 ข้อ ประกอบด้วย 1) สัมพันธภาพในครอบครัว
2) ภาระความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว และผู้ อื่ น มิ ติ สั งคม 7 ข้ อ ประกอบด้ ว ย 1) การเข้ า ถึ งระบบสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ
2) การเข้าถึงระบบสุขภาพของรัฐ 3) การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 4) อารมณ์และบุคลิกภาพ 5) ความเจ็บปวด
และภาวะสุขภาพ 6) ทัศนคติของบุคคลรอบข้าง 7) พลังงานและแรงขับ รวมแบบประเมินมีทั้งหมด 14 ข้อ (ภาพที่ 3) ซึ่งแต่
ละข้อจะมีการอธิบายรายละเอียดการตัง้ คำถาม เป็นการประเมินผ่านออนไลน์ การพัฒนาเครื่องมือการประเมินปัญหาสังคมใน
โรคระบาดใหม่ โควิด-19 (ภาพที่ 2) การลงระบบข้อมูลทางในแบบฟอร์มออนไลน์ การสร้างสัมพันธภาพทางโทรศัพท์ต้อง
ระมัดระวังน้ำเสียงการใช้ความเงียบในการสนทนาทางโทรศัพท์ การส่งเสริม พลังคนไข้ได้คนไข้เสริมพลังตัวเองได้ การจัดการ
ข้อมูล การจัดการแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน การทำงานภายใต้ข้อจำกัด และข้อมูลที่จำกัดของผู้ป่วย ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3
เครื่องมือการประเมินปัญหาสังคมในโรคระบาดใหม่ โควิด-19
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8) การทำงานแบบบู รณาการของนัก สังคมสงเคราะห์ กับ หลายหน่ วยงาน เช่ น โรงพยาบาล ศูน ย์ Hotline
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ Hotline สำนักงานประกันสังคม ศูนย์ Hotline 1300 กรมพัฒ นาสังคมและ
สวัสดิการ ศูนย์ Hotline กรมสุขภาพจิต ฯลฯ การได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการทำงานทางโทรศัพท์ นักสังคมสงเคราะห์ได้
พัฒนาความรู้ที่กว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์หรือมีความรอบรู้ นักสังคมสงเคราะห์ต้องตั้งสติในการทำงานก่อนจะพูดหรือ
ตอบผู้ใช้บริการ ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 4
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) กระบวนการดูแลทางสังคมกับสหวิชาชีพแบบบูรณาการ
( work Flow)
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9) การประสานงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับเคสที่อยู่ในพื้นที่ตนเองทำได้ง่าย การประสานส่งต่อ เช่น
คนที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะง่ายกว่านักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่จังหวัดอื่นและทำงานกับคนไข้ในกลุ่มจังหวัด
กรุงเทพฯและปริมณฑล
10) การทำงานผ่านระบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสังคมสงเคราะห์ได้เครือข่ายการทำงานที่
เพิ่มขึ้น นักสังคมสงเคราะห์ได้รู้ว่าเคสที่ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไปปัญหาคลี่คลายไปเป็นการติดตามเรื่องของ
สุขภาพ ได้เรียนรู้โรคโควิดการรับมือการตื่นตัว
11) เกิ ด เครื อ ข่ า ยองค์ ก รวิ ช าชี พ เครื อ ข่ า ยนั ก สั งคมสงเคราะห์ จิ ต อาสาที่ ม ารวมตั ว กั น ทั้ งประเทศ เช่ น
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ สมาคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย เครือข่ายองค์กรเด็ก ฯลฯ
มีทั้งนักสังคมสงเคราะห์ที่ยังทำงานในระบบปกติ มีนักสังคมสงเคราะห์ที่เกษียณงานมาร่วมเป็นจิตอาสา และมีผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ที่มีจิตอาสามาช่วยงาน คุณค่าที่คุณสัมผัสได้ ได้ความเป็นเพื่อนที่ต้องการช่วยเหลือกับผู้ป่วยและครอบครัว
การให้คำแนะนำปรึกษา ได้กำลังใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานที่ต่างวัฒนธรรมรายภาค ความเชื่อ การรับรู้ข่าวสาร
เครื่องมือการประเมินปัญหาทางสังคมของผู้ตดิ เชื้อโควิด-19
3) บทเรียนรู้การทำงานกับชุมชน
บทเรียนจากสานพลังชุมชนในการเฝ้าระวังทางสังคมและดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมพลังชุมชนให้มีระบบการเฝ้าระวังทางสังคม และดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนารูปธรรมในพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการที่สามารถ
ทำให้แผนเผชิญเหตุและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระดับชุมชน การทำงานกับครอบครัว ชุมชน ในการรับมือกับผู้ป่วย
ก่อนกลับสู่ครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างเครือข่ายวั ดและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา และผู้ป่วย
ครอบครัวสามารถใช้ชีวิตปกติในชุมชนได้ และแนวทางการรณรงค์สร้างความเข้าใจปัญหาการตีตรา (Social stigma) เพื่อลด
การปกปิดข้อมูล การให้ข้อมูลต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ
ในโรงพยาบาล ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ประเด็นทางสังคมที่เชื่อมโยงต่อสุขภาพทางสื่อ
ออนไลน์ได้
ผลจากการอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม 364 คน (เป้าหมาย 200 คน) มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิทยากร
กระบวนการ นอกจากเนื้อ หาตามรายละเอียดหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
โรคระบาด ส่งผลต่อชุมชนสังคม การปรับตัวและรับมือฐานชุมชน My Community Map: แผนที่ชุมชนของฉัน การสะท้อน
ปัญ หาที่ เกิดขึ้ น หรือที่ จะเกิดขึ้ นในสังคม จากการระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่ อเด็กและครอบครัว และมี
การระดมความคิดเกี่ยวกับแผนในการเฝ้าระวังในชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายภาคส่วน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 65 คน ซึ่ง เกิดวิทยากร
กระบวนการ จำนวน 50 คน ดังนี้ 1) วิทยากรกระบวนการ จากชุม ชนวัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี จำนวน 10 คน
2)วิทยากรกระบวนการชุมชนบางบัว เขตบางเขน กทม. จำนวน 10 คน 3) วิทยากรกระบวนการแกนนำชุมชนริมทางรถไฟ
สายเก่า เขตคลองเตย กทม. จำนวน 10 คน 4) วิทยากรกระบวนการแกนนำชุมชนคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จำนวน 10 คน 5) วิทยากรกระบวนการแกนนำชุมชนศิริสุข อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 คน ที่ไปขับเคลื่อนให้เกิด
การจั ด ทำแผนชุ ม ชนเพื่ อ การป้ อ งกั น การแพร่ร ะบาดโควิ ด -19 อย่ า งไรก็ ต ามข้ อ สั งเกต แผนปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนที่ เกิ ด ขึ้ น
เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ทำให้แผนงานชุมชนยังไม่สามารถลงทำงานในพื้นที่ได้ จึงยังต้องรอให้การแพร่ระบาด
ลดลง
นอกจากนี้แล้วการพัฒนาวิทยากรกระบวนกรชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด–19ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลังชุมชน
ในการเฝ้ า ระวั ง ดู แ ล และจั ด การทางสั ง คมสำหรั บ ผู้ ป่ ว ยและผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19
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มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อการเฝ้าระวัง
ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชนของตนเองได้
การพัฒนาต่อยอด มีการพัฒนาระบบการทำงานกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนไปทำงานกับผู้ป่วยหรือผู้ได้รับผลกระทบ
เป็นความรู้ที่โรงเรียนรู้พัฒนาความรอดได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ให้ทันสมัยตามสถานการณ์นักสังคมสงเคราะห์ได้
พัฒนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตทั้งในเชิงของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเฉพาะหน้านักสังคมสงเคราะห์ได้
นำความรู้ที่ได้จากการทำงานร่วมในโครงการมาปรับกับงานที่ทำอยู่ ในองค์กรของตัวเอง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ได้เรียนรูแ้ ละ
พัฒ นาฐานข้อมูลชุมชน การพัฒ นาการทำงานเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น การพัฒ นาสังคมเกษตรชุมชนเกษตร การพัฒ นา
ความรู้ เรื่ อ งการเตรี ย มการสวั ส ดิ ก ารการเงิ น ในชุ ม ชน การพั ฒ นาการเตรี ย มการจั ด การปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน
การพัฒนาการทำงานเพื่อดูแลกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิและบริการนักสังคมสงเคราะห์ได้พัฒนาการสร้าง แนวทางการรับมือกับโรค
ระบาดใหม่และวิถีชีวิตใหม่ การต่อยอดการทำงานเสริมพลังครอบครัวและชุมชน การพัฒนาทำงานเป็นทีม
4) ความท้าทายของนโยบาย มาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
4.1 ความท้าทายนโยบายการคุ้มครองทางสังคมแบบถ้วนหน้า เฉพาะกลุ่มเปราะบางกับมาตรการเยียวยา ผ่าน
โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง (ระยะ 1) โครงการเราชนะ(ระลอกใหม่) ขยายมาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ
มาตรา 40 มาตรการเยียวยาถือเป็นมาตรการการโอนเงิน (Cash transfer) ที่หลายประเทศใช้กันแบบจ่ายตรงให้กับประชาชน
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีกับประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มก่อน แต่สำหรับประเทศไทย นโยบายรัฐ
เริ่มจากโครงการเราไม่ทิ้ งกัน (ให้ประชาชนที่เดือดร้อนมาลงทะเบียน 14 ล้านคนตรวจสอบสิทธิเหลือเพียง 11 ล้านคน)
สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางมีข้อจำกัด สมารท์โฟนที่ใช้ไม่มีระบบรองรับ Platform ออนไลน์ ลงทะเบียนไม่เป็น ต้อง
ขอให้คนอื่นช่วยลง จึงทำให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนไม่ทันกับกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้ระบบออนไลน์ได้เร็วกว่า หรือหากลงได้
ก็ถูกผู้อื่นมาสวมสิทธิแทน ดังนั้นรัฐควรใช้ระบบฐานข้อมูลของหลายกระทรวงเช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดลำดับความสำคัญของแต่ละกลุ่ม
กลุ่มเดือดร้อนควรจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
4.2 การลดความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้งานระบบดิจิทัล โดยเฉพาะคนจนส่ วนใหญ่ ที่ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือ
การสื่ อสาร ขาดทั ก ษะการใช้ดิจิ ทัล พื้ น ที่ ที่มี สัญ ญาณอิน เตอร์เน็ ตชั ดลงทะเบีย นได้ เร็วกว่าพื้น ที่ ที่ สัญ ญาณไม่ดี รวมทั้ ง
หากระบบหล่มในช่วงดังกล่าว คนกลุ่มนี้ก็จะเสียโอกาสในการลงทะเบียนโครงการออนไลน์ของรัฐทันที
4.3 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกับนโยบายฟื้นฟูสังคมหลังเกิดโควิดเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานเอื้อประโยชน์ร่วมกัน
ให้ประชาชน การจะฝ่าฟันวิกฤติโควิดและวิกฤติเศรษฐกิจไปได้ด้วยกัน จะต้องรักษาความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนให้เข้มแข็ง ในปี 2563 นั้น รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนใน
ประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังมีประเด็นความท้าทายในการดำเนินงาน อาทิ การออกมาตรการที่ต้องคำนึงถึงความเสมอภาค
ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และต้องยึดหลักการความครอบคลุมทุกกลุ่ม และความเสมอภาค ข้อสังเกตมาตรการฟื้นฟูสังคมหลังเกิดโค
วิดเป็นการเยียวยาที่เน้นการให้เงินของรัฐกับกลุ่มต่างๆ เช่น บางกลุ่มได้บางกลุ่มไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุน
เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิด 0-6 ปี คนพิการ ผู้สูงอายุได้รับการพิจารณาหลังกลุ่มประชาชนทั่วไปทั้งๆ ทีกลุ่มเปราะบางรัฐมี
ฐานข้อมูลคนเปราะบางจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐชัดเจน แต่กลับได้รับการดูแลหลังกลุ่มอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายเรา
ไม่ทิ้งกัน
4.4 การรับ มื อโควิ ด -19ระลอกใหม่ ก ระจายตั วกั บ ประชาชนในทุ ก จังหวัด มี จ ำนวนผู้ป่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ล ะวั น
ไม่แน่นอน การรับมือของแต่ละบุคคลโดยใส่หน้ากากป้องกัน การพัฒนาความร่วมมือของภาคประชาสังคมร่วมกันทางออกทาง
รอดของคนไทย สถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่ มีนาคม-มิถุนายน 2563 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดอย่างหนัก
ในช่วงของมาตรการของรัฐบาลให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ จึงมีความสำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ซึ่ งฉากทั ศ น์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ เป็ น แนวทางสำหรั บ ชุ ม ชนในการใช้ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น กิ จ กรรม
เพื่อควบคุมโรคระบาดและผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภายในพื้นที่ให้สามารถ
ดำเนินการต่อได้อย่างปลอดภัย โดยจัดทำการจำลองแนวทางสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ชุมชนนำไปปรับใช้ให้ตรงกับ
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สถานการณ์ และเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ การรณรงค์ป้องกันการระบาดในชีวิตประจำวัน (การ์ดอย่าตก) การป้องกัน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางในชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องระดมการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่เป็นแหล่งทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ในระดับพื้นที่
4.5 ความท้ าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะภาษาการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ การขาดล่ามภาษาพม่าที่ส่งผลต่ อ
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ แม้ว่ารัฐจะมีอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) อาสาสมัครแรงงานต่างชาติ (อสต.)
ที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่อาสาสมัครดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้นการสร้างเครือข่ายล่าม
ท้องถิ่นที่ต้องมีความรู้ด้านการให้บริการคำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วยสนับสนุนทางจิตใจ สังคมกับผู้ป่วยโควิด-19 จึงมี
ความสำคัญมากกว่าการแปลภาษาให้เพี ยงอย่างเดียว การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เสนอนโยบายแรงงานข้ามชาติ ค่าขึ้น
ทะเบียนและการตรวจสุขภาพในราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
เปรียบเทียบมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศสหราชอาณาจักร ไต้หวัน กับไทย
มาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019

สหราชอาณาจักร
(ระยะที่ 3)
จำนวนประชากร (ล้านคน)
61.8
จำนวนผู้ตดิ เชื้อ
2,774,479 *
รายใหม่
0
ทั้งหมด
76,305
จำนวนผู้เสียชีวิต
ห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืน (เคอร์ฟิว) Lock down
ใช้
ห้ามออกจากบ้าน 24 ชั่วโมง
✓
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ห้าม
ปิดสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
ปิด
ปิดสวนสาธารณะ
เปิด
ปิดห้างสรรพสินค้า
ปิด
คลายล็อค


ไต้หวัน
23.54
819*
2
7
ใช้


ไม่ห้าม
เปิด
เปิด
✓

มาตรการเยียวยา (Case transfer)





ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล “คนไทยไม่ทิ้ง
กัน” (11 ล้านคน) “คนละครึ่ง” (14 ล้านคน) “
โครงการ “เราชนะ”
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ไทย
(ระยะที่ 1)
66.56
365 *
ใช้
22.00-04.00

ไทย
(ระลอกใหม่)
66.56
365 *
16
9,331
66
ใช้
22.00-04.00

ห้าม

ห้าม

ปิด
ปิด
เปิด
เริ่มผ่อนคลาย
3 พ.ค.63
และปรับเข้ม
ขึ้นใหม่ตาม
สถานการณ์
จังหวัด
✓
มี.ค.63
✓

ปิด
ปิด
เปิด
เริ่มผ่อนคลาย
3 พ.ค.63
และปรับเข้ม
ขึ้นใหม่ตาม
สถานการณ์
จังหวัด
✓
ม.ค 64
✓
ม.ค 64
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มาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงาน (11 ล้าน
คน)
เยียวยาเกษตรกร แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระราย
ละ 3,500 บาท 2 เดือน
เยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-6 ขวบจาก
ครอบครัวเรือนยากจน ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
คืนเงินประกันมิเตอร์น้ำประปา ลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า
ฟรี ลดน้ำประปา
ตู้ปันสุข
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วยเหลือคนว่างงาน โครงการ อว. สร้างงาน ธนาคาร
ออมสินรับลูกจ้าง 1,200 อัตรา
สถาบันทางการเงิน พักชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์
แจกอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์มอื ถือ ฟรี
Work from Home “อยู่บ้าน ช่วยชาติ”

สหราชอาณาจักร
(ระยะที่ 3)
✓

ไต้หวัน

มาตรการสาธารณสุข (ควบคุม ป้องกันโรค)
ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้เจลล้างมือ ใช้ช้อนกลาง
Social distancing
ตรวจคัดกรอง ฟรี
มี Application รายงานสถานการณ์โลก
พัฒนา Platform เช่น หมอชนะ ไทยชนะ AwayCovid
โรงพยาบาลสนาม กักแยกตัวที่รัฐจัดให้ กักแยกตัวที่
โรงแรม กักแยกตัวที่บ้าน
ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 6 -16 มกราคม 2564.

ไทย
(ระลอกใหม่)

✓

ไทย
(ระยะที่ 1)
✓





✓

✓





✓

✓





✓

✓
ก.พ.-มี.ค.64





เม.ย.63





✓

-

✓

✓



✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
ม.ค.64

✓


✓


✓


✓


✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

บทสรุป
การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และ
จั ด การทางสั งคมสำหรั บ ผู้ ป่ ว ยและผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 การเสริ ม พลั งด้ านสุ ข ภาวะสั งคม
การดูแลทางสังคมกับผู้ ติดเชื้อโควิด -19 ระยะฟื้นฟูที่ผู้ป่วยถูกจำหน่ายกลับบ้าน จะเห็นถึงบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ใน
การประเมิน การดูแลทางสั งคมกับ ผู้ ติ ดเชื้อ โควิด -19 โดยใช้ฐานข้อมู ลจากสถาบัน ป้อ งกั นควบคุ มโรคเขตเมื อง (สปคม.)
กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการติดตามผ่านระบบออนไลน์กับผู้ ติดเชื้อหรือครอบครัว หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติการจำนวน 110 คน ที่มาจากเครือข่ายการทำงาน
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สังคมสงเคราะห์จากจำนวน 11 องค์กรเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่มาจากหลายกระทรวงที่มีนักสังคมสงเคราะห์และ
องค์กรพัฒนาเอกชน การติดตามดูแลเฝ้าระวังอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งบางรายอาจมีปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมาด้วย
การทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ประกอบด้วย ผู้ป่วยโควิด -19 เด็กติดเชื้อโควิด-19 เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มี
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,465 ราย (เป้าหมาย 1,300 ราย) และชุมชนนำร่อง จำนวน 5 ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง องค์กรภาคประชาชน เช่น อพม./อสม.ในชุมชน องค์กรเอกชนอื่นๆ จึงจะสามารถทำให้การดำเนิน
โครงการประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อผู้ป่วยหลังการฟื้นฟูจากโรงพยาบาล สามารถปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติ
และไม่ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เด็กที่ป่วยและเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและ
คุ้มครองที่เหมาะสมและปลอดภั ย ลดปั ญ หาที่เกิดจากการตีตราของคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งให้ คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ในทุกรูปแบบควรปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิ ชาชีพ เพื่อการดูแลผู้ ติดเชื้อโควิด-19
ที่เข้าสู่ระยะท้าย และผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะร่วมกับทีมสห
วิ ช าชี พ เยี ย วยาสั ง คมจิ ต ใจกั บ ผู้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team
[MCATT]) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาการฆ่าตัวตายกับผู้ ติดเชื้อโควิด-19
ซึ่งต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลายในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ควรประสานงานกับกลไกการทำงานของระบบงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมครอบครัว
ให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัว กรณีสงสัยว่าป่วยควรเข้าสู่ระบบตรวจ แจ้งเหตุกับ
ระบบสุขภาพเพื่อการควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง สามารถปรับตัว รับมือกับผลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการติดตาม
กลุ่มเปราบางที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปัญหาการตกงาน ครอบครัวที่มีการใช้สารเสพติด ครอบครัวที่มีการใช้
ความรุนแรงกับเด็กและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว หรือจากการกักตัวร่วมกับผู้ใช้ความรุนแรง
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนควรรณรงค์ในชุมชน สร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
การลดอคติ การดูแลช่วยเหลือผู้ ติดเชื้อโควิด-19 ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ และควรรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียนการทำงาน
ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเกิดอุบัติการณ์รอบใหม่ของโรคระบาด เนื่องจากโค
วิด-19 มีการคล้ายพันธุ์ใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
ควรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยระยะที่ 1 กับระลอกใหม่ เพื่อให้เกิดระบบการติดตามผลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลัง
14 วันรอบที่ 3 ป้องกันการติดซ้ำของโควิด -19 โดยเฉพาะการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการให้กลับมาตรวจซ้ำเพื่อควบคุมโรค
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่
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จริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์: ความท้าทายในยุคสถานการณ์ COVID-19
Social Work Ethics: Challenges during the COVID-19 Pandemic
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์1
Professor Kitipat Nontapattamadul, Ph.D.2

Abstract
Challenges for social workers during COVID-19 are essentially the ethical issues or social work
practices according to professional ethics. A group of social work scholars cooperated with IFSW
conducted a survey research on global ethical challenges among 607 social workers from 54 countries.
The ethical challenges found from the survey are:- maintaining emphatic relationships in the context of
social distancing; prioritizing increasing needs of service users; balancing servicer user rights against
personal health risk to social workers and others; deciding whether to follow policies or use professional
discretion; handling emotions, fatigue and the need for self-care; and using the lessons learned from
working during the pandemic to rethink social work in the future. The social workers regarded the
pandemic of COVID-19 as a crisis of social justice and demanded the rethinking and reconstructing of
social work. The research resonates with transformation social work ethics from modernist to
postmodernist with uncertainty in valuing things needed to be done. The ethical complexities of working
in pandemic conditions of risk, uncertainty and stark inequities demand the rethinking and reconstructing
social work that bases on transforming modern to postmodern ethics of social work.
Keywords: Social Work Ethics, Ethical Challenges, Postmodern Ethics
บทคัดย่อ
ความท้าทายในการปฏิ บัติ งานของนั กสังคมสงเคราะห์ ในสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้ น เป็ น
ประเด็นของความท้าทายในเชิงจรรยาบรรณหรือจริยศาสตร์ของวิชาชีพ นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ โดยความร่วมมือกับ
IFSW ได้วิจัยสำรวจนั กสั งคมสงเคราะห์ 607 คนจาก 54 ประเทศทั่ วโลกพบประเด็ น ความท้ าทายเชิงจริยธรรมที่ สำคั ญ
ในประเด็ น ความท้ าทายของการรัก ษาสัม พั น ธภาพในบริบ ทของความห่ างไกลทางสั งคม ความท้ าทายในการจัด ลำดั บ
ความต้ องการจำเป็ น ของผู้ ใช้บ ริการที่ เพิ่ มสู งขึ้ นอย่างมาก ความท้ าทายในการจั ดสมดุ ลระหว่างสิ ท ธิของผู้ ใช้บ ริการกั บ
ความเสี่ยงทางสุขภาพของนักสังคมสงเคราะห์และนักวิชาชีพอื่น ความท้าทายในการตัดสินใจทำตามนโยบายหรือการทำตาม
วิจารณญาณทางวิชาชีพ ความท้าทายในเรื่องการจัดการกับอารมณ์ ความเหนื่อยล้าและความจำเป็นในการดูแลตนเอง และ
ความท้าทายในการถอดบทเรียนเพื่อการทบทวนใหม่สำหรับสังคมสงเคราะห์ในอนาคต นักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 เป็นวิกฤตของความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเรียกร้องให้มีการคิดใหม่ กำหนดสร้างใหม่ของ
สังคมสงเคราะห์ ผลงานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์ยุคทันสมัยไปสู่จริยศาสตร์ยุ คหลัง
ทันสมัย ที่มีคุณลักษณะของความไม่แน่นอนในการให้คุณค่าของสิ่งที่พึงกระทำ ความสลับซับซ้อนเชิงจริยศาสตร์เมื่อต้อง
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ปฏิบัติงานจริงในสภาพของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความเหลื่อมล้ำ -ความอยุติธรรมที่รุนแรงชัดเจน เหล่านี้เรียกร้อง
การทบทวนใหม่ คิดใหม่ กำหนดสร้างใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานการเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์ยุคทันสมัยไปสู่ยุคหลังทันสมัย
คำสำคัญ: จริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์, ความท้าทายเชิงจรรยาบรรณ, จริยศาสตร์ยุคหลังทันสมัย
คำนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้นักสังคมสงเคราะห์ทั่วโลกประสบความท้าทายในเชิงจรรยาบรรณ
การวิจัยสำรวจของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ และสะท้อนจริยศาสตร์ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งกำลัง
ถูกตั้งคำถามและแยกแยะความแตกต่างในเชิงจริยศาสตร์ยุคทันสมัยและจริยศาสตร์ยุคหลังทันสมัย ความท้าทายในเชิง
จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ทั่วโลก สะท้อนการปฏิบัติการของจริยศาสตร์ที่เรียกร้องการเปลี่ยนผ่านอย่างสำคัญ
จริยศาสตร์ของสังคมสงเคราะห์
จริยศาสตร์หรือจริยธรรม (ethics) ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หากพิจารณาในเชิงนโยบายหรือกฎกติกาที่สะท้อน
พฤติกรรมที่ชัดเจน ก็อาจจะเรียกว่า “จรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ทั้งนี้ คำว่า จริยศาสตร์ (ethics) หมายถึง
“จิตสำนึกที่สะท้อนความเชื่อเชิงคุณธรรมของเรา” (Hinman, 1998, p. 5, as cited in Hugman, 2003b, p. 5) ความคิด
เชิงจริยธรรมก็คือกระบวนการที่เราแยกแยะในสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งที่ดีงาม และเราอาจจะจัดการให้บรรลุในสิ่งที่ถูกต้องนั้นได้
อย่างลงตัว หรือบางที เราก็ต้องเลือกเอา-ระหว่างอุปสงค์ที่ขัดแย้งกันเอง ตัวอย่างเช่น บางครั้งเรา พบว่า เราต้องเลือกที่จะยึด
เอาความซื่อสัตย์สุจริตไว้ แต่เราอาจจะต้องสูญเสียความจงรักภักดี จริยศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับ การบูรณาการวิถีทางกับ
วัตถุประสงค์ เหมือนเป็นการที่เรากระทำการในหนทางที่ดีเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายที่ดีงามอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง (Hugman, &
Smith, 1995, pp. 2-3, as cited in Hugman, 2003b, p. 5) ดังนั้น จึงไม่แปลกประหลาดอะไร ที่ การให้ ความสำคัญ กับ
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ มักจะเป็นหัวใจสำคัญ ของการพั ฒ นาวิชาชีพ ที่ทำหน้าที่ดูแล รวมทั้งวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์
วิชาชีพเหล่านี้มีลักษณะการสืบทอดของจริยศาสตร์จริยธรรมที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของอุดมการณ์หรือความคิดทางสังคม
ผ่ า นกั น มาเป็ น รุ่ น คน ซิ ก มุ น ท์ เบาว์ มั น (Zygmunt Bauman, 1993, as cited in Hugman, 2003b, p. 5) อธิ บ าย
พัฒนาการของจริยศาสตร์ในสังคมตะวันตก ในรูปแบบของการจำแนกโลกทัศน์ออกเป็น -โลกทัศน์เชิงสังคมและโลกทัศน์เชิง
ศาสนา ที่ต่อมาได้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ก่อนหน้านั้น ปรัชญาคลาสสิกยุคกรีกโบราณและโรมันได้ส่งอิทธิพลสืบต่อกั นมา จนถึงพัฒ นาการของความคิด
ทางปรัชญาของชาวคริสเตีย นในยุคกลางของยุ โรป พั ฒ นาการเหล่านี้ เป็ นเสมือ นการหว่านเมล็ด พั นธุ์ที่ ต่ อมากลายเป็ น
“ยุคทันสมัย” (modernity)-ยุคแห่งเหตุผล (age of reason) และปรัชญาเสรีนิยม ที่เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับพัฒนาการ
อย่ างรวดเร็ ว ของสั งคมอุ ต สาหกรรม อย่ างไรก็ ต าม ในยุ ค ร่ ว มสมั ย นี้ ได้ เกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ข อง “ยุ ค หลั งทั น สมั ย ” ( postmodernity) ที่ มี ลั ก ษณะเด่ น อยู่ ที่ ก ารให้ ค วามสำคั ญ กั บ ความหลากหลาย (diversity) พหุ ลั ก ษณะ (plurality) และ
การกระจายออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อย (fragmentation) ทั้งนี้ ยุคทันสมัยและยุคหลังทันสมัย นับได้ว่า ล้วนเป็นบริบทเชิง
ประวัติศาสตร์ของพัฒนาการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้น (Hugman, 2003b, p. 5)
คุณลักษณะของยุคทันสมัยนั้น สะท้อนแนวคิดปรัชญาสามชุดใหญ่ๆ ได้แก่ แนวคิดปัจเจกชนนิยม (individualism)
แนวคิดเหตุผลนิยม (rationalism) และ แนวคิดสากลนิยม (universalism) (Lyon, 1994, as cited in Hugman, 2003b,
p. 6) นักทฤษฎียุคทันสมัยมีความเชื่อว่าศักยภาพในการให้เหตุผลของมนุษย์เป็นตัวกำหนดความเป็นจริง ความเชื่อนี้ประยุกต์
ได้หมดในทุกเรื่องราว โดยผ่านการประยุกต์ใช้ด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ทัศนะแบบเหตุผลนิยมครอบงำชีวิตของมนุษย์ในสังคม
แม้ว่าอาจจะมีข้อสงสัยในเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร แนวคิดแบบยุคทันสมัยก็พร้อมจะมีคำอธิบายที่เป็นเหตุ
เป็นผล (เชิงกลไก) สำหรับข้อสงสัยหรือคำถามแบบนั้น แนวคิดยุคทันสมัยนำมาใช้ทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ
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สังคมด้วยกระบวนการเดียวกัน ดังนั้น ปรัชญาที่ว่าด้วยศีลธรรมความถูกต้อง (moral philosophy) ในยุคเหตุผลนิยม (age
of reason) จึงทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดกฎเกณฑ์ทางจริยศาสตร์ที่เป็นเหตุผลสากล จริยศาสตร์แบบยุคทันสมัยจึง
เป็นการผลิตประมวลเหตุผล (rational codes) ที่อธิบายกฎแห่งการกระทำที่ถูกต้อง (Hugman, 2003b, p. 6)
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่ว่าวิชาชีพใดๆ ถือได้ว่าเป็นการนำประมวลเหตุผลที่ถูกต้อง-มากระทำการให้เป็นสถาบัน
นั่นเอง ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องมีการค้ำยันอย่างมั่นคงจากองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ของวิชาชีพนั้น รวมทั้งทักษะของ
วิชาชี พ ที่ ผู ก มั ด เข้ ากั บ ประมวลจรรยาบรรณที่ เป็ น ทางการของวิชาชี พ นั้ น อย่ างไรก็ ต าม เมื่ อ ไม่ น านมานี้ โลกทั ศ น์ เชิ ง
วิทยาศาสตร์กำลังถูกกดดันอย่างขนานใหญ่ เนื่องเพราะข้อจำกัดของการให้เหตุผลที่เน้นการควบคุมโลกธรรมชาติและโลกทาง
สังคม โลกมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่ากำลังการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า พื้นฐานของความสับสนวุ่นวาย
ไร้ระเบียบ (chaos) มีแนวโน้มอุบัติขึ้น นักทฤษฎีทางสังคมจึงมีการกล่าวถึง “ยุคหลังทันสมัย” (postmodernity) เพื่อใช้
อธิบายปรากฏการณ์ในสังคมกันมากขึ้น (Bauman, 1993) ภาวะความเป็นยุคหลังทันสมัยนั้นให้ความสำคัญกับแนวคิดทาง
สังคมที่ สะท้ อนพหุนิ ยม (pluralism) และความหลากหลาย (diversity) รวมทั้ งมีมุ มมองต่ อชีวิตทางสั งคมที่ เชื่ อมโยงกั บ
พหุนิยมและความหลากหลาย ทั้งยุคทันสมัยและยุคหลังทันสมัยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังที่ฮั กแมน (Hugman,
2003, p. 6) ได้เปรียบเทียบให้เห็นในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ยุคทันสมัยและยุคหลังทันสมัย (Modernity and Postmodernity)
ยุคทันสมัย (Modernity)
ยุคหลังทันสมัย (Postmodernity)
อธิบายสังคมด้วยศาสตร์และปรัชญาแนวคิดปฏิฐานนิยม อธิบายสังคมด้วยศาสตร์และปรัชญาแนวคิดการกำหนดสร้าง
(Positivism in science and philosophy)
(Constructivism in science and philosophy)
หลักเหตุผลนิยม (Rationalism)
หลักการตีความ (Interpretivism)
ลัทธิวัตถุวิสัย (Objectivism)
ลัทธิอัตวิสัย (Subjectivism)
ปรัชญาสากลนิยม (Universalism)
ปรัชญาพหุนิยม (Pluralism)
ที่มา: R. Hugman, 2003b, p. 6.
จริยศาสตร์ยุคทันสมัย
ปลายศตวรรษที่ 20 การถกเถียงแสดงความเห็นเป็นไปในทางย้ำเน้นชุดแนวคิดสำคัญสองชุด ที่ถือกันว่าเป็นชุด
แนวคิ ดที่ สะท้อ นปรัชญายุคทั น สมั ย ได้ แก่ จริยศาสตร์เชิงหน้าที่ ของคานท์ (Kantian deontological ethics) และลั ท ธิ
ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในการประยุกต์มาอธิบายเป็นการเฉพาะกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้ง จริยศาสตร์เชิงหน้าที่
ของคานท์และลัทธิประโยชน์นิยมมีอิทธิพลต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างสำคัญ (Hugman, & Smith, 1995, as cited in
Hugman, 2003b, p. 7) โดยหลักการสำคัญของปรัชญาว่าด้วยจริยศาสตร์ทั้งสองชุดที่มีร่วมกัน มีดังต่อไปนี้
- การให้คุณค่าทางศีลธรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น อยู่ในฐานะที่มีเหตุผลอย่างเป็นอำนาจอิสระ
- การให้คุณค่าและหลักการต่างๆ มีความเป็นสากล
- การลดกฎทางศีลธรรมผ่านการสะท้อนที่มีเหตุผลมีความเป็นไปได้
- การมีเป้าหมายเพื่ออิสระเสรีภาพของปัจเจกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมของสังคม
นักวิชาการสังคมสงเคราะห์เห็นว่า หลักการพื้นฐานเหล่านี้ได้เป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างจรรยาบรรณของ
วิชาชีพร่วมสมัย ความคิดเริ่มแรกที่จะมีวิชาชี พเกิดขึ้นก็มาจากจุดกำเนิดเดียวกันนี้ ซึ่งถือว่าถ้าจะมีวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง
ก็จะต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพที่พัฒนามาจากโลกทัศน์แบบเสรีนิยมเช่นนี้ ข้อถกเถียงเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่
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อุบัติขึ้นในหลายๆ วิชาชีพ รวมทั้งสังคมสงเคราะห์ด้วยนั้น อาจจะนับได้ว่าเป็นความพยายามในการอนุมาน-ลดและกลั่นกรอง
กฎเกณฑ์ เชิ งจริ ย ธรรมของวิชาชี พ อย่ างสมเหตุ ส มผลก็ ได้ จรรยาบรรณของสั งคมสงเคราะห์ ได้ ส ร้างขึ้ น ในรูป ประมวล
จรรยาบรรณในทุกๆ ประเทศที่มีความพยายามพัฒนาสังคมสงเคราะห์ให้เป็นวิชาชีพ (Banks, 2001, as cited in Hugman,
2003b, p. 7) และมักจะมีประมวลจรรยาบรรณที่เป็นทางการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศนั้น รวมทั้งสอดคล้องกับสหพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (IFSW) อีกด้วย
ประมวลจรรยาบรรณมีการหน้าที่เสมือนกึ่งหนึ่งของการหน้าที่ทางกฎหมาย (quasi-legal function) เนื่องเพราะ
ประมวลจรรยาบรรณมีฐานะเป็นกฎเกณฑ์การกระทำ (rules of action) ที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติการ แน่นอนว่า การปฏิบัติ
ที่ไม่ดีจะถูกประเมินตรวจสอบโดยอาศัยประมวลจรรยาบรรณที่เป็นทางการเป็นหลัก ทัศนะต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
สังคมสงเคราะห์ก็เป็นไปในแนวทางนี้ตลอดศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ทางความคิ ด ครั้งใหญ่ ในวงการสั งคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อิ ท ธิพ ลของทฤษฎี วิ พ ากษ์ (critical theory) และ
การวิเคราะห์โครงสร้างในการทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาทางสังคม ทำให้เกิดการเรียกร้องให้ มีการทบทวนความคิดของ
นักสังคมสงเคราะห์ (Pease, & Fook, 1999, p. 8)
มุมมองทางจริยศาสตร์แบบดั้งเดิมถูกวิพากษ์จากกลุ่ มนักสังคมสงเคราะห์ แนวก้าวหน้า (radical social work)
ว่านำไปสู่ก ารปฏิ บั ติงานที่ สนั บ สนุ น ความไม่เป็ น ธรรมทางสั งคม ตั วอย่างเช่น การย้ำเน้น ปั ญ หาของปั จเจกบุ คคลส่ งผล
ให้เกิดการตำหนิว่าเป็ นความผิดของเหยื่อ (victim blaming) (Galper, 1975, as cited in Hugman, 2003b, p. 7) กลุ่ม
นักสังคมสงเคราะห์แนวก้าวหน้ากลับเสนอให้ย้ำเน้นกับการวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเชิงโครงสร้างและรับเอาจริยศาสตร์ในทาง
การเมืองเข้ามาเป็นฐานคิด ค่านิยมพื้นฐานของการปฏิบัติงานแนวก้าวหน้าไม่แตกต่างจากจริยศาสตร์แนวดั้งเดิมในด้านของ
การมีพันธะผูกพันกับการทำเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม แนวคิดก้าวหน้ามีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องการจำแนก
ชนชั้นในโครงสร้างสังคมเป็นบ่อเกิดของความไม่เสมอภาคเท่ าเทียมและภาวะด้อยโอกาสในสังคม (Fook, 1993, as cited in
Hugman, 2003, p. 7) นักสังคมสงเคราะห์แนวก้าวหน้าให้ความสำคัญกับการปลดปล่อย (emancipation) และการผลิต
สร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมให้มีความเป็นธรรม
ปรากฏการณ์ในวงการสังคมสงเคราะห์ที่ออสเตรเลีย เมื่อไม่นานมานี้ การถกเถียงระหว่างแนวคิดจริยศาสตร์แบบ
ดั้งเดิมที่ ยึดปรัชญาของคานท์และแนวคิดประโยชน์นิ ยม ที่แ ฝงอยู่ในกลุ่มสังคมสงเคราะห์แนวก้าวหน้ ามีค วามคลี่ คลาย
กลายเป็นการสังเคราะห์ร่วมกันได้ หลักฐานบ่งชี้การผสมผสานค่านิยมชุดความเข้าใจเชิงโครงสร้างสังคมต่อความต้องการ
จำเป็ น กั บ กลุ่ม ค่ านิ ย มที่ สะท้ อนจุ ด ยืน เน้ น ปั จเจกบุ ค คล พบได้ ชัดเจนในประมวลจรรยาบรรณของนั กสั งคมสงเคราะห์
ออสเตรเลีย (Australian Association of Social Workers Code of Ethics) ประมวลจรรยาบรรณาดังกล่าวมีข้อความระบุ
ชัดเจนว่า “เคารพนับถือในบุคคล” (respect for persons) และ “การส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม” (promotion of
social justice) (Hugman, 2003b, p. 8)
อันที่จริง การผสมผสานระหว่างชุดแนวคิดสังคมสงเคราะห์แนวก้าวหน้ากับชุดแนวคิดเสรีนิยมที่เน้นปัจเจกบุคคล
ไม่ได้ป รากฏอยู่เพี ยงวงการสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลียเท่านั้น หากเราสังเกตนิ ยามศัพท์ ของสังคมสงเคราะห์ สากลที่มี
การทบทวนความหมายของสังคมสงเคราะห์ในทุกทศวรรษ โดยองค์การนานาชาติด้านสังคมสงเคราะห์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด
ในโลกสองแห่ง ได้แก่ สมาคมการศึกษาสังคมสงเคราะห์นานาชาติ หรือ IASSW (International Association of Schools of
Social Work) และสหพั น ธ์นั ก สั งคมสงเคราะห์ น านาชาติ หรือ IFSW (International Federation of Social Workers)
ได้มีการทบทวนนิยามความหมายของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สากล (Global definition of social work) ในทุก ๆ 10 ปี
ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ได้แจ้งแก่องค์กรสมาชิกทั่วโลกว่า “สังคมสงเคราะห์คือวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติเป็นฐาน
และเป็นวิทยาการสาขาหนึ่งทีส่ ่งเสริม/สนับสนุน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาสังคม โดยบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และ
ภูมิปัญญา อาศัยการประสานและจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู และดำเนินการในจุดที่มนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับคน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน สังคม รวมทั้งการเสริมพลัง การพิทักษ์สิทธิ เพื่อความเป็นอิสระของมนุษย์
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ให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม ปั ญ ญา โดยคำนึ งถึงสิท ธิมนุ ษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม คุณ ค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ภายใต้กรอบมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” (Social work is a practice-based profession
and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the
empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility
and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social
sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life
challenges and enhance wellbeing.) (IFSW, 2017)
ความพยายามที่จะยืนยันเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมเป็นค่านิยมหลักของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไปกับ
การให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล-นั้น ดูเหมือนจะเป็นความลงตัวในระดับหนึ่ง กระนั้นก็ตาม นักวิชาการหลายท่านยังให้
ความเห็นว่า ความเป็นธรรมทางสังคมยังคงเป็นคำศัพท์ที่ มีปัญหาในการนิยามที่แตกต่างกัน ทำให้การผสมผสานสองชุด
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ลงตัวราบรื่นนัก ปรัชญาจริยศาสตร์ของสังคมสงเคราะห์บนฐานคิดโครงสร้างนิยม (structuralism) และจ
ริยศาสตร์บนฐานคิดปัจเจกชนนิยม (individualism) จึงเป็นปัญหา นักวิชาการบางท่านชี้ให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ที่อุบัติขึ้น
ไม่ใช่การผสมผสานเข้าหากัน ทว่า เป็นเพียงการอำพรางซ่อนเร้นการครอบงำของปรัชญาเสรีนิยมปัจเจกชนอย่างแนบเนียน
มากกว่า (Hugman, 2003b, p. 8)
แนวคิดทันสมัย หลังทันสมัย และจริยศาสตร์ของสังคมสงเคราะห์
นักทฤษฎีหลังทันสมัย ซิกมุนท์ เบาว์มัน (Zygmunt Bauman, 1993, pp. 10-15) ให้ความเห็นว่ายุคหลังทันสมัย
จะสร้างสรรค์ภารกิจใหม่ๆ ที่สำคัญสำหรับปรัชญาจริยศาสตร์ สืบเนื่องจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการจัดการกับ
คำถามทางศีลธรรม-อย่างขนานใหญ่ การเปรียบเทียบข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันของแนวคิดยุคทันสมัย และแนวคิดหลัง
ทันสมัยในการพิจารณาจริยศาสตร์ ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ เบาว์มันชี้ว่า สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นคือการเรียกร้องต้องการที่เร่งด่วน
สำหรับการจัดการให้จริยศาสตร์นั้นกลายมาเป็นความรับผิดชอบของทุกๆ คน ไม่เพียงเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านจริยศาสตร์
ตารางที่ 2
ข้ อ สั น นิ ษ ฐานปรัช ญาจริ ย ศาสตร์ยุ ค ทั น สมั ย กั บ จริ ย ศาสตร์ ยุ ค หลั งทั น สมั ย (Assumptions of modernist and postmodernist ethics)
ยุคทันสมัย (Modernist)
ยุคหลังทันสมัย (Post-modernist)
แนวคิดเรื่องความดีความเลวมีสาระสำคัญ (Essential
แนวคิดเรื่องความดีความเลวไม่แน่นอน (Ambivalence of
concepts of ‘good’ and ‘bad’)
‘good’ and ‘bad)
มองเห็นกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผลได้ชดั เจนและประยุกต์ใช้ ไม่เน้นหลักเหตุผล-ไม่สามารถประยุกต์ใช้ชุดกฎเกณฑ์ที่
ได้ (Rational-‘laws’ can be discerned and applied) ละเอียดหมดจดได้ (Non-rational-an exhaustive set of
‘laws’cannot be applied)
หลักการแก้ไขความขัดแย้งตั้งแต่ระดับแรกสุด หรือให้
หลักการที่มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ความสำคัญสูงสุด (Contradictions are resolved at the เป็นทางตัน (Contradictions are irresolvable
level of first [or highest] principles)
[aporetic])
หลักการมีความเป็นสากล (Universal principles)
หลักการเป็นไปตามสถานการณ์ (Situational principles)
ที่มา: R. Hugman, 2003b, p. 8.
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เบาว์มันเห็นว่า ถ้าหากจริยศาสตร์ถูกละเลยทิ้งไว้ให้อยู่ในมือของผู้อื่น ก็จะเป็นความเสี่ ยงที่โลกทัศน์อันคับแคบจะ
แพร่กระจายออกไป ทัศนะนี้มองว่าการกระทำเชิงจริยศาสตร์มีฐานะเป็นปฏิบัติการของความรับผิดชอบเชิงศีลธรรม ดังนั้น
แทนที่เราจะแสวงหาแนวทางการพัฒนากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นสากล เหตุผลเชิงจริยศาสตร์ควรจะเป็นไปเพื่อการช่วย
ทุกๆ คนให้ สามารถผูกพั นอยู่ กับกิ จกรรมการต่ อรองอัน ยุ่งเหยิงกั บพลวัตของกฎระเบี ยบทางศีล ธรรมที่ เราดำรงชีวิตอยู่
(Bauman, 1993, p. 32)
พื้นฐานของปรัชญาจริยศาสตร์ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์โดยปรัชญาแนวคิดหลังทันสมัย ก็คือ “การดำรงอยู่เพื่อ
คนอื่น” (being-for-other) (Bauman, 1993, p. 78) การดำรงอยู่เพื่อคนอื่น เบาว์มันขยายความว่า เป็นการที่เรามีจุดยืนทาง
จริยธรรมที่มีความหมายเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อคนอื่น เป็นการกระทำที่อยู่บนข้อสันนิษฐานว่า ความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนอื่นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่เรียกร้องให้เราทุ่มเทกำลังเพื่ออนุรักษ์ปกป้องหรื อส่งเสริมให้คนอื่นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งที่เรา
กระทำหรือไม่ได้กระทำมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นทั้งสิ้น และสิ่งที่เราควรทำแต่ไม่ได้ลงมือกระทำ อาจจะเป็นสิ่ง
ที่ไม่ได้มีใครมากระทำ-หากเราไม่ทำ และถึงแม้ว่า มีคนอื่นมากระทำการหรือมีความสามารถมากระทำการเช่นเดียวกับเรา
ก็ไม่ได้หมายว่า เราจะเลิกราความรับผิดชอบของตัวเราเองไปได้
การดำรงอยู่เพื่อคนอื่น-นี้ เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ ให้กระทำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นคนนั้นเป็นใคร หรือเป็น
อะไร หรือคนอื่นทำอะไรให้กับเรา จึงจะสมควรที่เราต้องให้ความช่วยเหลือดูแลกลับไป เป็นการตอบแทน-หาได้ไม่ จริยศาสตร์
ไม่ใช่ทางเลือกที่จะเลือกกระทำในสภาวะการณ์ที่แตกต่างกัน ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเมื่อมองจากมุมมองนี้ ไม่ใช่สิ่งที่พัก
ไว้ก่อน หยิบยืม เอาไปจำนองจำนำ หรือเอาไปซื้อเอาไปขายให้ใครได้ (Bauman, 1993, p. 19) รวมทั้งไม่มีข้อจำกัดด้วย
สัญญา หรือไม่ใช่การกระทำที่เรียกร้องให้มีการแบ่งปันกันอย่างเท่าๆ กัน
การอธิบายของเบาว์มันมีหลายๆ อย่างที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องจริยศาสตร์กับ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การสะท้อนหลักการเรื่อง “การพิจารณาอย่างปราศจากเงื่อนไข” และ “หลักการไม่ตัดสินคน” (nonjudgementalism) ก็มีนัยอยู่ในนั้น แนวคิดของเบาว์มันเริ่มที่จะครอบคลุมทั้งการเคารพในบุคคล (respect for persons)
และความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) เนื่องเพราะแนวคิดดังกล่าวพยายามเข้ามาแทนที่ประมวลจรรยาบรรณที่ใช้
ทัศนะเชิงกลไก ด้วยหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริบท (persons-in-context) (Hugman, 2003b, p. 9)
การปฏิบัติการตามปรัชญาจริยศาสตร์ของยุคหลังทันสมัยคือคุณลักษณะเชิงสัมพัทธะ ดังนั้น จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ
ไม่ ค วรถู ก บั งคั บ ให้ เป็ น กฎเกณฑ์ ที่ ต ายตั ว แต่ จั ก ต้ อ งสามารถต่ อรองตกลง (negotiated) ได้ ในบริบ ทที่ เปลี่ ยนแปลงไป
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ทุกๆ ด้านมุมของการปฏิบัติล้วนมีมิติของจรรยาบรรณ ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดเป็นกฎหมายอย่าง
ตามอำเภอใจ ความท้าทายของจรรยาบรรณที่นำเสนอโดยแนวคิดยุคหลังทันสมัย ก็คือ การจะทำอย่างไร ที่เป็นการตอบสนอง
ต่อความหลากหลายทางสังคมโดยไม่กลายเป็นลัทธิสุญนิยม (nihilism)-ที่ไม่ยึดทัศนะใดๆ ลัทธิเอกัตนิยม (solipsism) ที่ยึด
แต่ทัศนะของตนเอง หรือ ลัทธิเผด็จการ (totalitarianism)-ที่ยึดแต่ทัศนะของผู้มีอำนาจสูงสุด (Hugman, 2003b, p. 10)
ความท้าทายอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง สำหรับนักวิชาการสังคมสงเคราะห์ที่ปรารถนาจะสร้างความมั่นใจว่าจรรยาบรรณ
ของสังคมสงเคราะห์จะตอบสนองต่อคำถามเรื่องความไม่เสมอภาคเท่าเทียมเชิงโครงสร้าง (structural inequality) และ
ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ก็คือ ในกรณีที่ใช้จุดยืนเชิง ปรัชญาพื้นฐานแบบทฤษฎีวิพากษ์และจุดยืนทฤษฎีแนวก้าวหน้า
(radical) นั้นนับเป็นกรอบแนวคิดที่มีจุดอ่อนหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องเพราะทั้งสองจุดยืนก็นับเป็นองค์ความรู้ชุดปรัชญายุคทันสมัย
เช่นกัน (Hugman, 2003b, p. 10)
ความท้าทายเชิงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ยุค COVID-19
นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ ซาร่า แบ๊งค์ส และคณะ (Sarah Banks et al., 2020a; 2020b) โดยภาคีความร่วมมือ
กั บ สหพั น ธ์ นั ก สั งคมสงเคราะห์ น านาชาติ (International Federation of Social Workers) หรื อ IFSW ได้ วิ จั ย สำรวจ
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ความท้าทายเชิงจรรยาบรรณที่นักสังคมสงเคราะห์เผชิญ โดยสอบถามนักสังคมสงเคราะห์จำนวน 607 คนจาก 54 ประเทศทั่วโลก
โดยเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ (online survey) และเพิ่มเติมด้วยการสัมภาษณ์ในท้องถิ่น ประเด็นสำคัญที่พบมีดังต่อไปนี้
1. ความท้าทายในเรื่องการสร้างและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจ (trusting) รักษาความจริงใจ (honest) และรักษา
สัมพันธภาพที่เป็นการเข้าอกเข้าใจ (empathic relationship) ผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต โดยพิจารณาถึงหลักความ
เป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ หรือติดต่อกับบุคคลที่มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
2. ความท้ า ทายในการจั ด ลำดั บ ความต้ อ งการจำเป็ น (needs) และอุ ป สงค์ (demand) ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และมี
ความแตกต่างหลากหลายไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรอยู่ในภาวะตึงตัวหรือ
ไม่สามารถนำมาสนองตอบความต้องการได้ และการประเมินอย่างเต็มที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้
3. ความท้าทายเรื่องการจัดสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ใช้บริการ (service user rights) และความต้องการจำเป็นกับ
ความเสี่ยงของนักสังคมสงเคราะห์และนักวิชาชีพอื่น เพื่อการจัดบริการและความเป็นไปได้
4. ความท้าทายเรื่องการตัดสินใจที่จะดำเนินการตามนโยบาย มาตรการหรือข้อแนะนำของชาติและของหน่วยงาน
ที่มีอยู่หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ หรือการใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพในสถานการณ์ที่นโยบายไม่มีความเหมาะสม สับสน หรือไม่มี
นโยบาย/มาตรการ/ข้อแนะนำใดๆ
5. ความท้าทายในเรื่องการจัดการกับอารมณ์ ความเหนื่อยล้า และความต้องการการดูแลตนเอง เมื่อทำงานใน
สภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและมีความกดดันสูง
6. ความท้าทายในเรื่องการใช้การถอดบทเรียนจากการทำงานในระหว่างสถานการณ์การระบาดเพื่อการคิดทบทวน
ใหม่ต่อการสังคมสงเคราะห์ในอนาคต (Banks et al., 2020a)
“ความท้าทายในเรื่องการสร้างและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจ (trusting) รักษาความจริงใจ (honest) และรักษา
สัมพันธภาพที่เป็นการเข้าอกเข้าใจ (empathic relationship) ผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต โดยพิจารณาถึงหลัก
ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ หรือติดต่อกับบุคคลที่มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19”
นักสังคมสงเคราะห์ใน 54 ประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นความยากลำบากในการปฏิบัติงานที่มีสาเหตุมาจากความ
จำเป็นที่จะต้องมีระยะห่างทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานระยะไกล (teleworking) ทำงานที่บ้านผ่านโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในการรักษาความเป็นส่วนตัว (privacy) ได้ เพราะการปรากฏตัวของนัก
สังคมสงเคราะห์ และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้บริการ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้บริการบางคนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
หรือไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
“... มีความลำบากในการพยายามติดต่อกับผู้ใช้บริการที่ติด lockdown… ผู้ใช้บริการของเราอยู่ในเมือง ในชนบท
และในหลักแหล่งอพยพที่ไม่เป็นทางการ อยู่ในสภาวะที่ขาดสุขลักษณะ… การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทางไกล เป็นเรื่อง
ท้าทายอย่างมากเพราะปลายทางการรับสายมีข้อจำกัด ผู้ใช้บริการหลายคนของเรามีการเปลี่ยนแปลงเลขโทร.มือถือ เราก็
ไม่สามารถติดต่อเขาได้ ผู้ใช้บริการทั้งหมดไม่มีโทรศัพท์บ้าน ส่วน Skype หรืออื่นๆ ก็ใช้ไม่ได้เพราะต้นทุนราคาและปัญหาที่
เครื่องรับ…” (Social worker, South Africa, as cited in Banks et al., 2020b, p. 572).
นักสังคมสงเคราะห์ในหลายประเทศ รายงานปัญหาความลำบากในการใช้ video calls, การไม่สามารถประเมิน
สภาพของบ้าน หรือไม่สามารถสืบค้นร่องรอยของความสัมพันธ์ที่อาจนำไปสู่การทารุณกรรม ไม่สามารถมองเห็นประชาชน
ไม่ได้มองเข้าไปในดวงตา หรือไม่ได้กลิ่นและไม่ได้สัมผัสความรู้สึกของพื้นที่ชีวิตของผู้คน หรือแม้แต่การพบปะแบบเห็นหน้าตา
(face-to-face meeting) บางครั้งพอจะเกิ ด ขึ้น ได้ แต่ การใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ส่ว นบุ คคล เช่น ชุ ด PPE ก็ เป็ น สิ่ งที่ ขัด ขวาง
การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการสังเกตจากอวจนะภาษา ประสบการณ์การแสดงความเข้าอกเข้าใจ (empathy) และ
ความเป็นไปได้ในการใช้การสัม ผัสในฐานะที่ จะสื่อความถึงการดูแลหรือการเสริม สร้างความ อบอุ่น มั่นใจ (Banks et al.,
2020b, p. 572)
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ความท้ าทายในการจัดลำดับ ความต้อ งการจำเป็ น (needs) และอุ ป สงค์ (demand) ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และมี
ความแตกต่างหลากหลายไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรอยู่ในภาวะตึงตัว
หรือไม่สามารถนำมาสนองตอบความต้องการได้ และการประเมินอย่างเต็มที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้
การดำเนินการกระจายทรัพยากรทางวัสดุและเวลาของนักสังคมสงเคราะห์อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมมักจะเป็นประเด็น
ปัญหาอยู่แล้วโดยปกติ อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ ยิ่งเป็นความท้าทายและความน่าเป็น
ทุกข์อย่างยิ่ง เนื่องเพราะอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานต้องปิดตัวลง หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ นักสังคม
สงเคราะห์จาก 54 ประเทศทั่วโลกได้รับคำแนะนำให้จัดลำดับสถานการณ์ที่เร่งด่วน ทว่า การที่ไม่สามารถเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ
ได้อย่างเห็นหน้าตา นักสังคมสงเคราะห์รายงานว่าเป็นการยากลำบากมากที่จะประเมินความต้องการจำเป็นให้มีความถูกต้อง
เที่ยงธรรม (Banks et al., 2020b, p. 572)
“...ขณะนี้ เรากำลังตกอยู่ท่ามกลางกรณีผู้ใช้บริการจำนวนมากมาย ที่มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวลและเป็นคนไร้บ้าน
ผู้คนเหล่านี้ไม่มีประกันสุขภาพ และไม่มีสมาชิกครอบครัวที่จะช่วยเหลือ ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้น ในหลายๆ ครั้ง เราพยายาม
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลหลายๆ หน่วยงาน เพื่อแสวงหาความช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการของเรา แต่กลับเงียบหาย ไม่มี
การตอบสนองใดๆ กลับมา...” (Social worker, Puerto Rico, as cited in Banks et al., 2020b, p.572)
ความท้าทายเรื่องการจัดสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ใช้บริการ (service user rights) และความต้องการจำเป็น
กับความเสี่ยงของนักสังคมสงเคราะห์และนักวิชาชีพอื่น เพื่อการจัดบริการและความเป็นไปได้
นั ก สั งคมสงเคราะห์ ทุ ก คนได้ รั บ การคาดหวั งให้ มี บ ทบาทในการประเมิ น ความเสี่ ย งและจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง
ซึ่ ง รวมทั้ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด กั บ ตั ว นั ก สั ง คมสงเคราะห์ อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ กรรมตามภาระงานประจำวั น ของ
นักสังคมสงเคราะห์ (อาทิ การเยี่ยมบ้าน การประชุมอย่างเห็นหน้าตา การร่วมเดินทางไปกับผู้ใช้บริการ การทำงานในบ้านพัก
เป็นต้น) ล้วนพิจารณาได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะได้เผยแพร่ หรือติดต่อกับไวรัสได้ การตัดสินใจว่า เมื่อไรจึงจะจัดให้มีการประชุม
แบบเห็น หน้ าตากับผู้ ใช้บริการ ทั้งนี้ การตัดสิ นใจดั งกล่ าวอาจจะเป็น การขัดกับ นโยบายหรือข้อแนะนำของรัฐบาลหรือ
หน่วยงาน ที่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมก็เป็นได้ การที่ต้องชั่งน้ำหนักหรือพิจารณาระหว่างความต้องการจำเป็นด้านสวัสดิการ
สังคมของผู้ใช้บริการกับความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมทั้งครอบครัวของนักสังคมสงเคราะห์ด้วย)
เหล่านี้สะท้อนความท้าทายในเชิงจริยศาสตร์และเชิงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง (Banks et al., 2020b,
p.573)
“นักสังคมสงเคราะห์บางคนต้องคอยดูแลเด็ก ๆ มีความเครียดสูงมากจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ดังนั้น
การสนับสนุนนักวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และอย่างยืดหยุ่นมีความสำคัญมาก ในทัศนะของดิฉั น...” (Social Worker, UK, as
cited in Banks et al., 2020b, p.573)
ความท้าทายเรื่องการตัดสินใจที่จะดำเนินการตามนโยบาย มาตรการหรือข้อแนะนำของชาติและของหน่วยงาน
ที่มีอยู่หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ หรือการใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพในสถานการณ์ ที่นโยบายไม่มีความเหมาะสม สับสน
หรือไม่มีนโยบาย/มาตรการ/ข้อแนะนำใดๆ
นักสังคมสงเคราะห์หลายคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์กฎเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการ
ใหม่ๆ ที่กำหนดขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาด มาตรการเหล่านี้มีผลเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการและ
ลดทอนการประเมิน หรือการให้ความยินยอมเพื่อการแทรกแซงดำเนินการ ในบางกรณี นักสังคมสงเคราะห์หลายคนรายงาน
ว่าตนต้องตัดสินใจฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ในการไปเยี่ยมบ้านบุคคลที่อยู่โดดเดี่ยว หรือต้องทำการย้ายเด็กในความอุปถัมภ์ (foster
children) โดยใช้รถยนต์ของตนเอง บางกรณีต้องซื้ออุปกรณ์ การป้องกันให้กับผู้ใช้บริการด้วยเงินของนักสังคมสงเคราะห์เอง
หรือต้องจัดการจ่ายค่าโรงพยาบาลโดยบัญชีของนักสังคมสงเคราะห์เอง (Banks et al., 2020b, p. 573)
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“ผมไม่รู้ว่า ผมจะดำเนินการโดยไว้วางใจในสามัญสำนึกส่วนตัวและสำนึกทางวิชาชีพของผมเอง ได้สักกี่มากน้อย
และไม่ต้องทำตามข้อแนะนำพวกนี้...” (Social worker, The Netherlands, as cited in Banks et al., 2020b, p. 573)
ความท้าทายในเรื่องการจัดการกับอารมณ์ ความเหนื่อยล้า และความต้องการการดูแลตนเอง เมื่อทำงานใน
สภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและมีความกดดันสูง
ในสถานการณ์ วิกฤต เป็น อย่างที่คาดหวังได้ว่า นักสังคมสงเคราะห์ใน 54 ประเทศรายงานภาวะอารมณ์ที่ขึ้นสูง
ตั้งแต่ความกลัวและความกังวล (เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสุขภาพ) ไปจนถึงความโศกเศร้าและเสียใจ (ที่ประชาชนพบกับ
ความสูญเสียหรืออยู่ในสภาวะการดำรงชีวิตที่เลวร้าย) รู้สึกผิดและอับอาย (ที่ ไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้) นักสังคมสงเคราะห์
หลายคนพบกับสภาพการณ์ที่ทุกข์ใจเป็นพิเศษเมื่อไม่สามารถจะเยี่ยมบ้านบุคคลที่มีความต้องการจำเป็น และรู้ว่าตนกำลัง
กลายเป็นผู้สมคบคิดที่จะปฏิบัติการที่เป็นอันตรายและเป็นการไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม อาทิ การสนับสนุนให้จำหน่ายผู้ ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลไปยังบ้านพัก (care homes) โดยทั้งผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่บ้านพักและผู้พักอาศัย ไม่ได้มีการทดสอบ
การติดเชื้อ COVID-19 แต่ประการใดเลย ความรู้สึกที่ตึงเครียดและหมดเรี่ยวแรง และรู้สึกไร้คุณค่า หรือไม่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่พบได้แทบทุกประเทศ นักสังคมสงเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านให้คำตอบที่เป็น
อารมณ์ที่ดี รวมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ เมื่อการปฏิบัติงานที่เสี่ยงประสบความสำเร็จ หรือเมื่อผู้ใช้บริการสามารถผ่าน
พ้นวิกฤตมาได้ (Banks et al., 2020b, p. 573)
“เรากำลังรู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีจุดหมาย ไม่ได้รับการสนับสนุน และไม่มีใครได้ยิน...การจัดการของโรงพยาบาลนับว่า
ล้มเหลวอย่างสุดๆ ในการสนับสนุนทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์กำลังหมดสิ้นกำลังใจ...” (Hospital social worker,
Malta as cited in Banks et al., 2020b, p. 573)
ความท้ าทายในเรื่อ งการใช้ การถอดบทเรียนจากการทำงานในระหว่างสถานการณ์ ก ารระบาดเพื่ อการคิ ด
ทบทวนใหม่ต่อการสังคมสงเคราะห์ในอนาคต
คำถามในเชิงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ จาก 54 ประเทศ ที่ต อบแบบสอบถามรวมศูนย์
ไปที่ ค วามท้ า ทายเชิ งจริ ย ศาสตร์ ที่ อุ บั ติ ขึ้ น ในสถานการณ์ นี้ แ ละหนทางในการปรั บ ปรุ งระบบต่ า งๆ ที่ น ำมาสนั บ สนุ น
นักสังคมสงเคราะห์โดยปัจจุบันทันที อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์บางท่านใช้โอกาสนี้ในการถอยกลับไปทบทวน และ
พิจารณาถึงวิธีการบริการสังคมสงเคราะห์ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนที่ดีกว่านี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในสถานการณ์แพร่
ระบาดและวิกฤตอื่นๆ ในอนาคต นักสังคมสงเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
สวัสดิการสังคมยิ่งขึ้น การมีทีมงานสหวิชาชีพที่ดีกว่า การบูรณาการดูแลสุขภาวะที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น การมีระบบสนับสนุน
การดูแลทางสังคมและเศรษฐกิจ และความจำเป็นที่ต้องมีการยอมรับบทบาทของสังคมสงเคราะห์ที่มากกว่านี้ (Banks et al.,
2020b, p. 574)
“ดิฉันเข้าใจว่าระบบของประเทศของดิฉันไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ไม่เหมือนประเทศ
อื่น ประเทศนี้ขาดแคลนทรัพยากร แต่ว่า ระบบที่เราต้องการจำเป็นต้องก้าวไปไกลกว่านี้ ไม่ว่าจะมี Covid หรือไม่มีก็ตาม
ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ ไม่ใช่งานของใครคนเดียว มันต้องการการรวมตัวกันและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
แตกต่างกัน เพื่อจะได้ช่วยกันตัดสินใจ...” (Social worker, Brunei as cited in Banks et al., 2020b, p. 574)
การวิเคราะห์ความท้าทายที่แตกต่างกัน
การวิ จั ย ของแบ๊ งค์ ส และคณะ (Banks et al., 2020b) ยั งวิ เคราะห์ ให้ เห็ น ความแตกต่ า งของความท้ า ทายใน
นักสังคมสงเคราะห์ 54 ประเทศ ที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระบอบทางการเมืองและระบอบสวัสดิการ
สังคมที่แตกต่างกัน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกัน คือการที่
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นักสังคมสงเคราะห์แสดงถึงความห่วงใยในจรรยาบรรณหรือจริยธรรม อาทิ ในเรื่องของสิทธิ ศักดิ์ศรี และความถูกต้องเที่ยง
ธรรม ที่พบในทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม
ในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐาน (social infrastructure) ในระดับที่ไม่ค่อยก้าวหน้า ระดับสุขาภิบาล ระดับของที่
อยู่อาศัยและระดับรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ นักสังคมสงเคราะห์มักปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมมากกว่า
ในช่วงระยะการระบาดของ COVID-19 การปฏิบัติงานมีความเข้มข้นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศปากีสถาน นักสังคม
สงเคราะห์ท่านหนึ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แห่งหนึ่ง รายงานว่า …
“ประชาชนผู้สูงอายุในปากีสถานจำนวนมากที่ไม่รหู้ นังสือและเคร่งศาสนา ประชาชนเหล่านี้ไม่ยอมรับว่า COVID-19
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พวกเขาเห็นว่าเป็นแค่ “ข่าวปลอม” (fake news) และดูหมิ่นดูแคลนต่อมาตรการ lock-down” (Social
worker, Pakistan as cited in Banks et al., 2020b, p. 574)
นักสังคมสงเคราะห์ท่านนี้ได้แจกจ่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเปราะบางในปากีสถาน สิ่งที่ท้าทายมาก
คือ การที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนหนุ่มและพยายามให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุถึงวิธีการระมัดระวังตนไม่ให้ติดเชื้อไวรัส โดยที่
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่เชื่อว่าไวรัสนี้มีอยู่อย่างเป็นจริง (Banks et al., 2020b, p. 574)
ในขณะเดียวกัน นักสังคมสงเคราะห์ที่ ญี่ปุ่นมีความท้าทายแตกต่างไปอย่างมาก นักสังคมสงเคราะห์ญี่ปุ่นท่านนี้
ทำงานในเขตเมือง ในศูนย์สำหรับประชาชนที่มีความพิการพบความท้าทายที่แตกต่างออกไป
“ผู้ใช้ บริก ารบางคนของเรา ไม่ส ามารถทำความเข้าใจมากนั กต่อ ความเสี่ยงที่ จะติ ด COVID-19 และการจำกั ด
พฤติกรรมที่เข้ม งวดเป็นสิ่งที่กดดันผู้ใช้บริการที่พิการมากเกินไป ดังนั้น เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการของเราออกเดิน
เพ่นพ่านไป และไปติดเชื้อ เราจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงรุก” (Social worker, Japan as cited in Banks et al., 2020b,
p. 574)
ทีมงานต้องมีการเตรียมแผนเชิงธุรกิจที่ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว และมีการปรับแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และพยายามให้ผู้ใช้บริการและครอบครัวรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ (Banks et al., 2020b, p. 574)
เมื่อพิจารณาถึงการทำงานแบบดิจิตอลที่แทบจะกลายเป็นบรรทัดฐานอันปกติของประเทศแถบอเมริกาเหนือและ
ยุโรป ซึ่งการใช้การทำงานทางไกล (teleworking) และการทำงานที่คล่องตัวเป็นแบบแผนที่ทำกันมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมี
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับประเทศในละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียใต้ ที่การเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังล้าหลัง หรือยังไม่มีอยู่เลยสำหรับประชาชนจำนวนมาก ดังเช่น นักสังคมสงเคราะห์ในเปอร์โต ริโก ให้
ความเห็นว่า “เพื่อนนักสังคมสงเคราะห์บางคนยังไม่สามารถมี wifi เพื่อการเชื่อมต่อเลย และใช้ hotspot จากโทรศัพท์มือถือ
... ผู้ใช้บริการที่ไม่มีอุปกรณ์และไม่มีเทคโนโลยี อาจจำเป็นต้องเข้ามาหาเราที่สำนักงาน ... เพราะว่าผู้ใช้บริการเหล่านี้ไม่มีเงิน
และไม่มีทรัพยากรทางเทคนิคที่จะใช้เพื่อการประชุมทางไกล หรือ video conferencing” (Banks et al., 2020b, p. 575)
ในบางส่วนของเปอร์โต ริโก ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี นักสังคมสงเคราะห์ร ายงานว่ายังคงต้องให้บริการแบบเห็น
หน้าตา หรือบริการที่ไปถึงบ้านผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมากทั้งในนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ
แม้กระทั่งในสถานที่ที่มีระดับเทคโนโลยีที่ดี นักสังคมสงเคราะห์ยังรายงานว่า มีความพยายามที่จะเปิดทำงานที่สำนั กงานและ
ที่ศูนย์ เท่าที่เป็นไปได้เพื่อรองรับการบริการสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นสูงสุด ตัวอย่างเช่น ในศูนย์บริการชุมชนที่ฮ่องกง
นักสังคมสงเคราะห์มีความห่วงใยในผลกระทบทางสุขภาพจิตต่อผู้ใช้บริการสูงอายุที่ต้องแยกตัวออกจากสังคม ผู้สูงอายุเหล่านี้
ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ บางแผนงานเปิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วและเป็นแผนงานที่เน้นระยะห่างทางกายภาพ ผู้สูงอายุที่ไม่มี
อินเตอร์เน็ตปรับตัวไม่ทัน (Banks et al., 2020b, p. 574)
หลายประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกาและแอฟริกา นักสังคมสงเคราะห์นอกจากจะให้การศึกษาเกี่ยวกับสุขนิ สัย
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขนิสัยแล้ว ยังต้องมีส่วนร่วมในการทดสอบ COVID-19 และลงสืบเสาะติดตาม
โรคในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ตั วอย่ า งเช่ น ในจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ นั ก สั งคมสงเคราะห์ ถู ก รัฐ บาลเรีย กตั วให้ ไปช่ ว ยดำเนิ น การ
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lockdown รวมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าพักอาศัย ตรวจเช็ครหัสดิจิทัลสุขภาพ และเยี่ยมบ้านเพื่อสืบเสาะกรณีที่ต้อง
สงสัยและผู้สัมผัสใกล้ชิด ในขณะที่ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในจีนเป็นไปอย่างเข้มงวด ในบางประเทศ นักสังคมสงเคราะห์
ตั้งข้อสังเกตว่า ทักษะและความชำนาญการของตนไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร โดยนั กสังคมสงเคราะห์ถูกมอบหมายให้ทำ
แค่บทบาทพื้นฐานทางสาธารณสุข ทั้ง ๆ ที่มคุณสมบัติและความสามารถในงานคลินิก งานบำบัดและการทำงานกับชุมชนได้
เป็นอย่างดี (Banks et al., 2020b, p. 575)
ถึงแม้ว่า บทบาทและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์จะมีความแตกต่างกันใน 54 ประเทศทั่วโลก แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือการต่อสู้ดิ้นรนกับความท้าทายทางจริยศาสตร์หรือจริยธรรม ความท้าทายทางจริยธรรมที่พบเหมือนๆ กัน ได้แก่
การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชน การจัดลำดับทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม การปรับปรุงหรือสร้าง
ความมั่ น คงในสภาพการณ์ ด ำรงชี วิ ต และความท้ า ทายต่ อ ความไม่ เ ป็ น ธรรมในนโยบายและการปฏิ บั ติ ถึ ง แม้ ว่ า
นักสังคมสงเคราะห์ในหลากหลายหน่วยงานและหลายส่วนของโลกจะกระทำการอย่างแตกต่างกัน เมื่อต้องเผชิญกับประเด็น
ปัญหาเชิงจริยธรรมอย่างเดียวกัน (อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ชาวปากีสถานจัดหาอุปกรณ์ และให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
ขณะที่ นักสังคมสงเคราะห์ญี่ปุ่นยังต้องผลิตสร้างแผนงานธุรกิจ) ความรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ความพยายามอย่างมากที่จะตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ และดำเนินการในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง
เหมาะสมในสภาวการณ์นั้น นักสังคมสงเคราะห์หลายคนยังแสดงให้เห็นความทุกข์ใจ เมื่อข่าวสารทางการเมืองบ่อนทำลาย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ และกลายเป็นทำให้ผู้ใช้บริการต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ปัจจัยทางการเมืองที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภายใต้ระบอบประชานิยม (populist regimes) ที่ผู้นำทางการเมืองปฏิเสธความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของ
COVID-19 (Banks et al., 2020b, p.575)
การส่งกำลังบำรุงเพื่อปฏิบัติการเชิงจริยศาสตร์
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในด้านหนึ่งคือการตอกย้ำซ้ำเติมโครงสร้างความเหลือ่ มล้ำที่มี
อยู่ การละเมิ ดสิทธิม นุษยชนและสิทธิของกลุ่มคนชายขอบคนที่ ด้อยโอกาสที่รุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน สถานการณ์
COVID-19 ก็ส่งผลต่อความเป็นจริงที่ต้องปรับดัดแปลง ที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องต่อรองการปฏิ บัติงานของตนให้เข้ากับ
สถานการณ์ ค วามเป็ น จริง สภาพการณ์ ที่ ก ำหนดเรีย กกัน ว่า ‘new normal’ ส่ งผลเป็ น การลดทอนสิ ท ธิของผู้ใช้ บ ริก าร
เพิ่มข้อจำกัดของการให้บริการและการแบ่งสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้น สภาพการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนแย้งกับบทบาทการปฏิบัติงานที่
นักสังคมสงเคราะห์กระทำเป็นงานประจำก่อนการแพร่ระบาดโดยไม่ต้องฉุกคิดอะไร (อาทิ เยี่ยมบ้าน การประชุมแบบเห็น
หน้าเห็นตา การประชุมรายกรณี หรือการส่งต่อผู้ใช้บริการไปใช้บริการในชุมชน) ซึ่งไม่ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่าง
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Banks et al., 2020b, p. 575)
“ดิฉันมองว่า เนื้องานที่สังคมสงเคราะห์ต้องทำกันต่อไปในสถานการณ์แพร่ระบาดแบบนี้ เป็นเหมือนปริศนาที่น่า
ฉงนแต่ ซ่ อ นความน่ า ทึ่ ง ที่ เรี ย กร้ อ งผู้ ค นที่ มี ค วามมุ่ งมั่ น สู งและมี พ ลั งความสร้ า งสรรค์ สู ง เข้ ามาช่ ว ยกั น แก้ ไขปั ญ หา”
(Independent social worker, UK as cited in Banks et al., 2020b, p. 575)
ความพยายามในการปฏิบัติการนี้เรียกร้องให้มีการจัด การและดำเนินการให้การเยี่ยมบ้านเชิงเสมือนจริง (virtual
home visit) หรือการเยี่ยมบ้านที่แท้จริง หรือการประชุมทั้งที่เสมือนจริง หรือประชุมแบบเห็นหน้าตา ได้มีความสอดคล้องลง
ตัวกับ จรรยาบรรณของวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ให้ หัวหน้างาน ผู้บ ริห ารหรือผู้ จัดการกำหนดชุดของการกระทำการที่ มี
ความถูกต้องเหมาะสมและเที่ยงธรรมในสภาพการณ์แพร่ระบาด ให้มีการตัดสินใจถึงวิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
พิจารณาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Banks et al., 2020b, pp. 575-576)
แบ๊งค์ส และคณะ (Banks et al., 2020b, p. 576) เสนอความเห็นว่า หนทางที่จะจัดการกับกระบวนการปฏิบัติการ
เชิงจริยศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนของนักสังคมสงเคราะห์นี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า “การส่งกำลังบำรุงเชิงจริยศาสตร์” (ethical
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logistics) ซึ่ งคำว่า “การส่ งกำลั งบำรุ ง” เป็ น ศั พ ท์ ที่ มี จุ ด กำเนิ ด จากวงการทหาร อั น มี ค วามหมายถึ ง การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า ง
การธำรงรักษา และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการใช้คำนี้อย่างกว้างขวางใน
หลายๆ วงการและสาขาวิ ช า ตั้ ง แต่ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ไ ปจนถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพ ในไทยมั ก ทำศั พ ท์ ว่ า “โลจิ ส ติ ก ”
แต่ราชบัณฑิตยสถานให้ใช้คำว่า “การส่งกำลังบำรุง” ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกประเทศมีการจัดการส่งกำลังบำรุงในรูป
ของอุปกรณ์ ยา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อยู่แล้ว การใช้แนวคิดการส่งกำลังบำรุงในบริบทของ
การตัดสินใจเชิงจริยศาสตร์ของนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเน้นให้เห็นความสลับซับซ้อนและความยากลำบาก (Banks et al.,
2020b, p. 576)
การส่งกำลังบำรุงให้กับการปฏิบัติงานเชิงจริยศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยการรวมรวมทรัพยากรด้านจิตใจ อารมณ์และ
ด้านวัตถุอุปกรณ์ในเชิงกลยุทธ์ให้นำไปใช้ได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา และเพื่อความถู กต้องตามหลักการเหตุและผล ในจริยศาสตร์
ของสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภูมิปัญญาเชิงจริยศาสตร์ของวิชาชีพ (professional
ethical wisdom) หรื อ การทำงานเชิ ง จริ ย ศาสตร์ (ethics work) ที่ ค รอบคลุ ม หุ้ ม ห่ อ การผนวกรวมเอาความฉั บ ไว
เชิงจริยธรรม (ethical sensitivity) การให้เหตุผล อารมณ์ความรู้สึก อัตลักษณ์และการปฏิบัติงานที่นำไปสู่กระบวนการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีจริยธรรมและมีการกระทำการตามจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม แบ๊งค์ส และคณะ (Banks et al., 2020b,
p. 576) ใช้คำว่า “การส่งกำลังบำรุงเชิงจริยศาสตร์” (ethical logistics) เพื่ อที่ จะสื่อในเชิงกึ่งอุปลักษณ์ (quasi-metaphorical)
เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของการรวบรวมเอาทุกชิ้นของปริศนามาประกอบเข้าด้วยกัน เสมือนเป็นการทำงานเชิง
กลยุทธ์ที่จะต้องประสานความเชื่อมโยงต่อกันในเชิงปฏิบัติและเป็นองค์ประกอบเชิงจริยธรรมสำหรับการตัดสินใจใดๆ
การส่งกำลังบำรุงเชิงจริยศาสตร์อาจจะไม่ใช่อุปลักษณ์ที่ดีพอ ถ้าพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดจาก 54
ประเทศ ทว่า อุปลักษณ์นี้จะมีคุณ ค่าสำหรับการพิจารณาหนทางที่จะทำความเข้าใจการปฏิบัติงานเชิงจริยธรรมในครั้งนี้
เป็นการย้ำเน้นถึงการทำงานที่หนัก มีปัจจัยมากมายที่ต้องนำมาพิจารณา จำนวนผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น และ
ความจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การวางแผนเพื่อการณ์ข้างหน้าและจังหวะเวลาที่จะต้องทำงานในเชิง
จริยธรรมอย่างที่เป็นไปได้จริง (Banks et al., 2020b, p. 576)
ข้อพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามหลายคน รวมศูนย์ไปที่การตัดสินใจที่ยากลำบากมากขึ้น
ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวมีนัยของการปฏิบัติจริงในเชิงจริยธรรม มากกว่าที่จะเป็นการให้เหตุผลบนความถูกต้องเที่ยงธรรม
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทั้งในด้านมุมของการปฏิบัติจริงและด้านจริยศาสตร์เป็นสิ่งที่ผนึกรวมกันอย่างแนบแน่นและไม่อาจ
แบ่งแยกจากกันได้ ความเห็นที่ได้จากนักสังคมสงเคราะห์ท่านหนึ่ง ที่ทำงานในสหราชอาณาจักร สะท้อนให้เห็นการส่งกำลัง
บำรุงทางจริยศาสตร์ที่เป็น การปฏิบั ติจริง แสดงให้เห็นถึงวิธีการตั ดสินใจย้ายเด็ก ๆ ไปสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในระหว่างที่ มี
การ lockdown และย้ำเน้นให้เห็นการตัดสินใจในระดับจุลภาค ที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้รับความสนใจ (Banks et al., 2020b,
p. 576)
สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เป็นวิกฤตด้านความเป็นธรรมทางสังคม
การแพร่ระบาด COVID-19 ก็เป็นเช่นเดียวกันกับวิกฤตอื่นในโลกใบนี้ คือแสดงให้เห็นว่าตาข่ายความปลอดภัยทาง
สังคม (social safety nets) หลุดลุ่ยเป็นผุยผง ประชาชนที่ต้องพึ่งพาบริการของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ใน
การตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน อาทิ อาหาร ที่พักอาศัย ดังนั้น เมื่อบริการเหล่านี้ถูกปิดไป จึงเป็นการเพิ่มพูนความเสี่ยงให้
ประชาชนที่ยากไร้ขาดแคลนอย่างยิ่ง ความขาดแคลนทรัพยากรส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนอย่างแตกต่างกัน กลุ่มคนยากจนขาด
แคลนที่ไม่มีทุนทางการเงินและทุนทางสังคมใดๆ ก็ได้รับความเดือดร้อนหนักหนาเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่ต้อง
ผจญกับไวรัสจากการทำงานและจากบทบาทการเป็นผู้ดูแลก็ตกอยู่กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ผู้หญิงและกลุ่มชนกลุ่มน้อยของ
สังคม ในการแพร่ระบาดเองมัก จะตกอยู่กั บ กลุ่ มคนที่ เปราะบาง ผู้ ป่ วยและผู้ ไม่ มีสิ ท ธิมีเสีย งในสั งคม นัก วิชาชี พ ที่ต อบ
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แบบสอบถามแสดงให้ เห็ น สถานการณ์ ที่ เลวร้ายยิ่ งไปกว่ าเดิ ม ของความเหลื่ อ มล้ ำทางสั งคม นั ก สั งคมสงเคราะห์ แ สดง
ความห่วงใยต่อผู้ใช้บริการที่ได้ตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว และจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไร เมื่อบริการที่จำเป็นต่างปิดตัวลง
ลดเวลาทำงานเพราะขาดแคลนคนทำงาน หรือ เปลี่ ย นแปลงบริ ก ารไปเป็ น ระบบอิ เลกทรอนิ ค (Banks et al., 2020b,
p. 577)
นักสังคมสงเคราะห์ยกตัวอย่าง การทำงานที่ต้องจัดการกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร อันเป็นผลกระทบจาก
การปิดโรงเรียน การแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยวเมือ่ ศูนย์ชุมชนต้องปิดตนเอง และการบริการบำบัดที่บ้าน อันจำเป็นสำหรับเด็กและ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยต้องยุติการบริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว เนื่องมาจากปัญหาการทารุณกรรมใน
ครอบครัว ยาเสพติด หรือติดสุรา หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย การขาดการสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด คนเหล่านี้
อาจได้รับผลกระทบเป็นการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ (Banks et al., 2020b, p. 577)
ประชาชนพลเมื อ งไม่ ใช่ ทุ กคน ที่ มี ค วามสามารถในการเรี ยกร้ องสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ บริ ก ารที่ จ ำเป็ น หรือ สามารถ
ดำเนิน การตามมาตรการปกป้ องตนเองจากไวรัสได้ ความแตกต่ างในเรื่องนี้เชื่อมโยงไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่ มีมายาวนาน
ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเมือง สังคมเศรษฐกิจ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์จาก 54 ประเทศชี้ให้เห็นแบบแผน
ความไม่ยุติธรรมมากมาย ที่อุบัติขึ้นจากการแพร่ระบาดและการที่ไม่อาจหลุดพ้นจากประเด็นจริยธรรมที่ยากตัดสินใจ (ethical
dilemmas) ความไม่ยุติธรรมในสภาพบ้านพักและที่อยู่อาศัยที่แออัดยัดเยียด การถูกส่งต่อไปอยู่ในหน่วยงานที่แออัด ซึ่งอัตรา
การติดต่อของไวรัสอาจจะสูงกว่า และแรงงานที่สำคัญ แต่ได้ค่าจ้างต่ำ ซึ่งต้องเผชิญกับไวรัสได้จากงานในหน้าที่ หรือจาก
การเดินทาง นอกจากนั้น ความสามารถในการเข้าถึงการทดสอบการติดเชื้อที่จำเป็น การทำงานที่บ้าน หรือการหลีกเลี่ยง
สาธารณชน เพื่อไปซื้อหาอาหาร หรือเพื่อซื้อยารักษาโรคก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียม (Van Dorn et al., 2020 as
cited in Banks et al., 2020b, p. 578) ความเหลื่อมล้ำที่พบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีกประการหนึ่ ง
ได้แก่ชุมชนคนผิวสี ชุมชนผู้อพยพและชุมชนคนยากจนเป็นชุมชนที่มีอัตราการติดเชื้อสูงมากกว่า และเมื่อติดเชื้อแล้วผลที่
เกิดขึ้นก็ยังรุนแรงกว่าชุมชนอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ผลกระทบจากการ lockdown เกิดกับโลกของคนยากจน คนที่ได้ค่าจ้างต่ำ
คนที่ทำงานไม่มั่นคง มากกว่า
การคิดใหม่และการกำหนดสร้างใหม่ของสังคมสงเคราะห์
ในขณะที่ นักสังคมสงเคราะห์หลายคนที่ตอบแบบสอบถามให้ภาพความท้าทายที่ตนเองประสบในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 นักสังคมสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งได้สะท้อนบทเรียนที่ได้รับ (lessons learned) และนัยของสังคม
สงเคราะห์ในอนาคต และเสนอการออกแบบนโยบายสังคมใหม่ๆ ที่จะจัดการกับความต้องการจำเป็นของประชาชนและชุมชน
และความไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมได้อย่างเหมาะสมกว่า หลายคนเสนอถึงความจำเป็นที่จะต้องลงทุนให้มากขึ้นในการดูแลทาง
สังคม (social care) และการพัฒ นาสังคมและชุมชนเป็น ประเด็น สำคัญ ในหลายๆ ประเทศ นักสังคมสงเคราะห์รู้สึกว่า
วิชาชีพของตนยังไม่ได้รับการยอมรับ (ดังเช่น บรูไน, คองโก, กินี และไนจีเรีย เป็นต้ น) นักสังคมสงเคราะห์มี บทบาทใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการสนับสนุนในชุมชน เพราะว่ารัฐและบริการขององค์กรพัฒ นาเอกชนยังไม่มี
สมรรถภาพเพียงพอในการจัดการกับความจำเป็นที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในความจำเป็นทางวัตถุ จิตใจและการศึกษา Banks et al.,
2020b, p. 578)
ประสบการณ์การระบาดที่ท้าทายนี้ ยังทำให้เห็นการย้ำเน้นความสำคัญของการสนับสนุนของเครือข่ายอาสาสมัคร
และชุมชน ที่ปรากฏขึ้นในทุกส่วนของโลก บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาชุมชนในการอำนวยความสะดวก
ให้กับเครือข่ายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นักสังคมสงเคราะห์แสดงให้เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติงานโดยใช้ฐานชุมชน
และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างทีมสหวิชาชีพที่ต้องจริงจังมากยิ่งขึ้ น การประสานงานระหว่าง
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หน่วยบริการต่างๆ เป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่มีหลากหลายมิติและช่วยในการปรับปรุงบริการอย่างสำคัญ
(Banks et al., 2020b, p. 579)
นักสังคมสงเคราะห์ในหลายประเทศ เช่น แคนาดา, ฝรั่งเศส, สเปน. สหรัฐอเมริกา และสโลวีเนีย ชี้ให้เห็นว่ าวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่มีทั้งฐานคิดของการให้คุณค่าและฐานคิดของความเป็นศาสตร์ ดังนั้น จึงสามารถตอบสนองได้
อย่ างรวดเร็วต่ อ ความจำเป็ น ในการพั ฒ นาความร่วมมื อ นั ก วิจั ยพบว่ามี ตั วอย่างมากมายที่ ส ะท้ อนการปฏิ บั ติงานอย่า ง
สร้างสรรค์และรอบคอบของนักสังคมสงเคราะห์ ดังเช่น นักสังคมสงเคราะห์ชาวสเปนคนหนึ่งให้ความเห็นว่า “ความท้าทาย
เชิงจริยธรรมเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างและองค์กร มากกว่าประเด็นส่วนบุคคล” ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง
ควรจะเป็ นคุณ ลักษณะประการหนึ่งของสังคมสงเคราะห์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็ นที่ต้องเรียนรู้จากการแพร่ระบาดครั้งนี้
แสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ และพิจารณาถึงรูปแบบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ควรจะเป็น เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการที่เกิดขึ้น
มักกำหนดมาจากรัฐบาลส่วนกลางหรือท้องถิ่น ซึ่งยังไม่เป็นการเพียงพอ สับสน และห่างไกลจากสภาพชีวิตจริงของประชาชน
ตรงจุดนี้ สังคมสงเคราะห์ควรจัดการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการกำหนดแผนนโยบาย โดยใช้ฐานความชำนาญการของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เข้าใจความต้องการจำเป็นของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง (Banks et al., 2020b, p. 579)
บทบาทสำคัญของนักสังคมสงเคราะห์ในการทำงานกับผลกระทบทางสังคม จิตใจ และเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
และความจำเป็นที่ต้องให้ความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าของสังคมสงเคราะห์ควรได้รบั การย้ำเน้น สังคมสงเคราะห์มีบทบาท
ดังกล่าวทั้งในประเทศที่ยังคงพิจารณาว่าสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่เพิ่งเกิดใหม่และประเทศที่มีสังคมสงเคราะห์มายาวนาน
แล้ว ในกลุ่มที่สังคมสงเคราะห์ถูกมองว่าเป็นวิชาชีพใหม่ มีความต้องการยกระดับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นวิชาชีพสำคัญ
เคียงคู่ไปกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ส่วนในกลุ่มที่สองที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เกิดมานานแล้ว มีความต้องการที่จะธำรง
อำนาจอิสระของวิชาชีพและต้านทานกับภั ยคุกคามของลัทธิการจัดการ (managerialism) การครอบงำของระบบราชการ
(bureaucratization) และการกลายเป็น แค่เครื่อ งมือ กลไก (instrumentalization) ของสั งคมสงเคราะห์ (Banks et al.,
2020b, p. 579)
นักสังคมสงเคราะห์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของนักสัง คมสงเคราะห์ที่ต้องทำหน้าที่แจงนับ
จำนวนผู้ติดเชื้อและกำกับดูแลประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้ว อธิบายถึงทีมงานของตนว่าเป็นเสมือน “กองพันเทพยดา
ผู้พิทักษ์” (brigades of guardian angels) นักสังคมสงเคราะห์ท่านนี้เตือนสติบรรดานักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ปฏิบัติงานในเชิง
การควบคุมผู้คนมากกว่าที่จะเป็นการเสริมพลังอำนาจ ซึ่งการเน้นการควบคุมเป็นทิศทางที่แย้งกับหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เช่นเดียวกันกับนักสังคมสงเคราะห์ชาวดัทช์ท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ บริการเชิงการกุศลที่แสนจะอบอุ่น
ให้วัตถุอุป กรณ์ และการสนั บสนุนทางจิตใจแก่ผู้ที่มีความต้องการจำเป็น ทำให้นักสังคมสงเคราะห์รู้สึกดี แต่ในระยะยาว
แนวทางการกุศลเช่นนี้เป็นการลดทอนพลังอำนาจ และอาจจะถึงกับเป็นการขัดขวางพัฒนาการของเครือข่ายฐานชุมชนและ
องค์กรอิสระในชุมชนที่มีแนวทางการทำงานอย่างยั่งยืน (Banks et al., 2020b, p. 579)
นักสังคมสงเคราะห์จำนวนหนึ่งแสดงความห่วงใยต่อการปฏิบัติงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดนี้
โดยการปฏิบัติงานที่มีการติดต่อกับบุคคลน้อยลงหรือไม่มีเลยเป็นการถาวร ทั้งนี้ เป็นการประหยัดใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อย
ทำให้ น ำไปสู่ สิ่ งที่ นั ก วิ ช าการสั งคมสงเคราะห์ เรี ย กว่ า “การกั ด กร่อ นของดิ จิ ตั ล ” (digital erosion) (Aluffi Pentini, &
Lorenz, 2020 as cited in Banks et al., 2020b, p. 579) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ นักสังคมสงเคราะห์หลายท่าน
ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติงานในความเป็นจริงช่วงสถานการณ์ COVID-19 กำลังเผยให้เห็นจุดอ่อนของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ทำให้เป็นโอกาสที่สะท้อนธรรมชาติและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ทำให้วิชาชีพมีการเตรียมตัวที่พร้อมมากกว่าสำหรับ
สถานการณ์คล้ายๆ กันในอนาคต และทำให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์กลับมาสร้างความเชื่อมั่นได้
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ท่ามกลาง นักสังคมสงเคราะห์ที่แสดงความห่วงใยต่อการพังทลายของบทบาทและอำนาจความเป็นอิสระของวิชาชีพ
สั งคมสงเคราะห์ นั ก สั งคมสงเคราะห์ ช าวอิ ต าลี ท่ า นหนึ่ งให้ ข้ อ สั งเกตในด้ า นบวกว่ า วิ ชาชี พ มี ก ารเรี ย นรู้ เชิ งผลิ ต ภาพ
เชิงสร้างสรรค์จากสถานการณ์ COVID-19 นี้ เราเรียนรู้จากกระบวนการทำงานที่เป็นปกติไปสู่แนวทางการทำงานที่เบนเบี่ยง
ออกไปจากปกติแบบเดิม ...
“โดยทัศนะส่วนตัวและมุมมองทางวิชาชีพแล้ว ดิฉันมีความเชื่อว่า โดยภาพรวม ความยากลำบากที่มีสาเหตุมาจาก
วิกฤตฉุกเฉินในครั้งนี้ นำมาซึ่งนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิมและทำให้เรามองไปได้ไกลมากขึ้น มากกว่าที่จะเป็นผลกระทบทางลบ”
(Banks et al., 2020b, p. 580)
แม้ว่านักสังคมสงเคราะห์ไม่ทุกคนที่จะมีความรู้สึกร่วมถึงความหวังอย่างนักสังคมสงเคราะห์อิตาเลี่ยนท่านนี้ แต่เป็น
ความสำคัญสำหรับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องพิจารณาโอกาสที่ปรากฏขึ้นในประสบการณ์การทำงานกับสถานการณ์
แพร่ระบาดของ COVID-19 และยังคงยึดมั่นใน “ความตื่นตัวและความหวังกับสิทธิมนุษยชน” (O’Leary, & Tsui, 2020,
p. 417, cited in Banks et al., 2020b, p. 580) เราสามารถเรียนรู้ จากการสร้างสรรค์ ของผู้ ปฏิ บั ติ งานทั่ วโลกในการเรี ย กร้ อ ง
ความเป็นธรรมทางสังคมทีม่ ากกว่าเดิม และร่วมเติมเต็มพลังการทำงานสังคมสงเคราะห์ในฐานะการเสริมสร้างพลังอำนาจโดย
ฐานชุมชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงลงไปในส่วนลึกของสังคม (Miller, & Lee, 2020; Truell, 2020, as cited in Banks
et al., 2020b, p. 580)
การเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์ยุคทันสมัย
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเชิงสำรวจของ แบ๊งค์ส และคณะ (Banks et al., 2020a; 2020b) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
IFSW การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความท้าทายเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ COVID-19 ของนักสังคมสงเคราะห์ 607 คนจาก
54 ประเทศ เราจะเห็นความย้อนแย้งระหว่างการดำรงอยู่ของจริยศาสตร์ยุคทันสมัยและการอุบัติขึ้นของจริยศาสตร์ยุคหลัง
ทันสมัยในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นบริบทสำคัญ และทำหน้าที่เร่งเร้า
การเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์จากยุคทันสมัยไปสู่ยุคหลังทันสมัย
ความไม่แน่นอนของการให้คุณค่าของสิ่งที่พึงกระทำ
การปฏิ บัติ งานของนั กสังคมสงเคราะห์ ทั่ วโลก แน่ น อนว่า มีฐานของจริยศาสตร์ห รือ จริย ธรรม ที่ อยู่ ในรูป ของ
จรรยาบรรณกำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงจริยธรรม ซึ่งการให้ข้อมูลในรายงานการวิจัยดังกล่าว ทำให้เราเห็นการให้คุณค่าที่
ไม่ แ น่ น อน แม้ ว่ า หลั ก การเรื่ อ งความห่ า งไกลทางสั ง คม (social distance) หรื อ การจั ด การที่ เ รี ย กว่ า new normal
การทำงานที่บ้าน การประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการกับประชาชนทุกคน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ทว่า เมื่อพิจารณาบริบทของการดำเนินชีวิตประจำวันจริงๆ ของบุคคลในสังคม ยังพบ
ประเด็นปั ญ หามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็น ธรรม ที่ คนยากจน คนรายได้น้ อย คนชายขอบ
คนที่ไม่มีปากมีเสียง ได้รับผลกระทบอย่างมาก นักสังคมสงเคราะห์เข้าใจคุณค่าของนโยบายเหล่านี้ แต่หลายท่านไม่ได้ ทำตาม
หลักการความห่างไกลทางสังคม และอื่นๆ เนื่องเพราะผู้ใช้บริการที่เปราะบางอย่างที่สุด มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับบริการ
อย่างเห็นหน้าตา เราจะเห็นการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติการเหล่านี้ อยู่ในความตึงเครียดระหว่างคุณค่าของการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัดกับคุณค่าของความถูกต้องเที่ยงธรรมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความเปราะบาง และไม่อาจให้
ความช่วยเหลือผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
ถึงแม้ไม่มี COVID-19 จริยศาสตร์ยุคทันสมัยก็ต้องสั่นคลอน
หากนักสังคมสงเคราะห์เลือกวิธีการให้คุณค่าแบบตายตัวแบบยุคทันสมัย อาจประสบปัญหาอื่นๆ ตามมา ประการที่
สำคัญ ธรรมชาติของการทำงานสังคมสงเคราะห์ มีประเด็นปัญหาที่ยากแก่การตัดสินใจในเชิงจริยธรรม (ethical dilemmas)
อยู่แล้ว ถึงแม้ไม่มีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นักสังคมสงเคราะห์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คือ ผู้ที่ยึด
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กุมจริยศาสตร์ในเชิงปฏิบัติการ เมื่ออยู่ในบริบทชีวิตจริงของประชาชนผู้ใช้บริการ ทำให้เราต้องพัฒนามุมมองที่ก้าวข้ามจริย
ศาสตร์ยุคทันสมัยที่เน้นความเป็นสากลและตายตัว สิ่งที่บ่งชี้ว่า “ดี” หรือ “เลว” อย่างตายตัว กลายเป็นบรรทัดฐานที่เอามา
ใช้ตีตราบาปหรือประทับมลทินกับ ผู้ใช้บริ การ-ย่อมไม่เหมาะสม ยกเว้นแต่ว่า นักสังคมสงเคราะห์คนนั้นไม่ใช่ “ของแท้ ”
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2563) หรือ ยอมให้กระแสหลักของสังคม ลัทธิการจัดการ (managerialism) การครอบงำของ
ระบบราชการ (bureaucratization) การที่สังคมสงเคราะห์กลายเป็นแค่เครื่องมือกลไก (instrumentalization) ของระบอบ
อำนาจและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังลึกในสังคมกลืนกินจริยธรรมเชิงวิชาชีพไปจนหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อันที่จริง เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยา หรือเป็นปรากฏการณ์ที่กระชับ
ความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์ยุคทันสมัยไปสู่ยุคหลังทั นสมัย ทำให้เห็นความแตกต่างของบริบทในแต่ละสังคม
ประเทศที่ เรีย กร้ อ งการเปลี่ ย นผ่ านอย่ างแตกต่ างกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การที่ เป็ น ไปตามสถานการณ์ ( Situational
principles) อั น เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ ประการหนึ่ งของจริย ศาสตร์ ยุ ค หลั งทั น สมั ย (Hugman, 2003b, p.8) แม้ ไม่ ได้ มี
สถานการณ์ COVID-19 การเปลี่ยนผ่านนี้ก็จะต้องอุบัติขึ้น เนื่องจากแบบแผนการดำรงชีวิตของผู้คนและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการให้คุณค่าของโลกรอบๆ ตัวมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไป
การกำหนดสร้างใหม่ของสังคมสงเคราะห์ต้องอาศัยฐานจริยศาสตร์ยุคหลังทันสมัย
การเปลี่ยนผ่านของจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์ยุคทันสมัยไปสู่ยุคหลังทันสมัย เป็นรากฐานสำคัญของการกำหนด
สร้างความหมายใหม่ของสังคมสงเคราะห์ ความท้าทายเชิงจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป้นประเด็น
ในเชิงโครงสร้างและการบริหารองค์การ มากกว่าประเด็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์
ไม่ได้ลอยอยู่กลางสุญญากาศ โครงสร้างและองค์กรเป็นบริบทที่รายรอบตัวนักสังคมสงเคราะห์อยู่ สิ่งที่ท้าทายการปฏิบัติงาน
ของนักสังคมสงเคราะห์อย่างสำคัญคือ อิทธิพลของลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ลัทธิการจัดการ การครอบงำของระบบราชการ
การใช้สังคมสงเคราะห์เป็นกลไกของการธำรงรักษาระบอบอำนาจเดิม และระบบอุปถัมภ์ ทั้งนี้ ความท้าทายเชิงจริยศาสตร์ใน
ยุค COVID-19 ก็มีอิทธิพลเหล่านี้เกาะตัวกันเป็นกำแพงอุปสรรคอย่างสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจัดการกับอิทธิพลอันเป็น
อุ ป สรรคเหล่ า นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามบริ บ ทสั งคมประเทศ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด แนวคิ ด การทำงานสั งคมสงเคราะห์
ในแนวต่ อ ต้ า นการกดขี่ (anti-oppressive practice) สั ง คมสงเคราะห์ แ นวโครงสร้ า ง (structural social work)
สังคมสงเคราะห์ แนววิพ ากษ์ (critical social work) อาจเป็ น ทางเลื อกที่ นั กสั งคมสงเคราะห์ น ำไปเป็ น เครื่อ งมื อกำหนด
สร้างใหม่ โดยมีการเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์สังคมสงเคราะห์ไปสู่ยุคหลังทันสมัยเป็นฐานคิดสำคัญ
สรุป
การตั้งคำถามถึงความท้าทายเชิงจรรยาบรรณของสังคมสงเคราะห์ ที่ ประสบกับ การปฏิบั ติงานในสถานการณ์
COVID-19 ทำให้เห็นภาพของการทำงานอย่างหนักในสถานการณ์ที่มีความยากลำบาก นักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้ปรารถนาที่
จะทำงานในสิ่งที่เห็นว่าเป็นความถูกต้องเที่ยงธรรม แต่มาตรการต่างๆ ที่มีการกำหนดขึ้นทำให้ประชาชนไม่ได้รับการปฏิบัติ
อย่ างเคารพในศั กดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เท่ าที่ ค วร ความสลั บ ซั บ ซ้อ นเชิงจริย ศาสตร์เมื่อ ต้ องปฏิ บั ติ งานจริงในสภาพของ
ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความเหลื่อมล้ำ -ความอยุติธรรมที่รุนแรงชัดเจน เหล่านี้เรียกร้องการทบทวนใหม่ คิดใหม่
กำหนดสร้างใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานการเปลี่ยนผ่านจริยศาสตร์ยุคทันสมัยไปสู่ยุคหลังทันสมัย
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การระบาด(ของ)เงา: ความรุนแรงทางเพศที่แฝงมากับการแพร่ระบาดของโควิด-19
Shadow Pandemic: Gender-Based Violence during COVID-19 Outbreak
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี พูลพอกสิน1
Associate Professor Wanwadee Poonpoksin, Ph.D.2

Abstract
The emergence and pandemic of COVID-19 resulting in new unexpected and unprecedented
challenges in the world of human beings. Also, international public health measures have added fuel to
the fire or existing problems. This paper aims to define and reflect domestic violence due to the
coronavirus, with reinforcing factors, such as government measures to prevent or reduce the spread of
this dangerous communicable disease, contributing to the so-called ‘shadow pandemic’. The interesting
term is reviewed from published and accessible documents during the recent outbreak.
The study reveals that both women and children around the world are increasingly exposed to
domestic violence when everyone has to stay home or work from home. Homes, which had been the
main and safety areas for certain groups of women become reinforces dangerous area for them.
The article also addresses terms related to the situation, such as the paradox pandemic in various
dimensions whether the state measures and women safety, public health crisis and skepticism in science,
and the conflict of pandemic and international legislation. Ultimately, the shadow pandemic is a new
challenge that is doubly increasing for healthcare workers, social workers, and those involved in the
protection of this vulnerable group through policies and direct operations based on the WHO’s INSPIRE
and RESPECT strategies, recommendation guidelines or any most appropriate approaches to end or
mitigate domestic violence in the face of new world's natural disaster.
Keywords: Shadow pandemic, gender-based violence, COVID-19 outbreak
บทคัดย่อ
การเกิดขึ้นและแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความท้าท้ายใหม่ขึ้นในสังคมโลกอย่างคาดไม่ถึงและไม่เคยมีมา
ก่อนในช่วงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับมาตรการสากลทางด้านสาธารณสุขที่ร่วมเติมเชื้อไฟให้กับปัญหาที่มีอยู่ เดิมให้มีมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้มุ่งให้ความหมายและสะท้อนภาพความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งมีปัจจัย
เสริ ม เช่ น มาตรการของรั ฐ ในการป้ อ งกั น หรื อ ลดการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ อั น ตรายนี้ เอื้ อ ให้ เกิ ด สิ่ งที่ ถู ก เรี ย กว่ า
‘ความรุนแรงของเงา’ คำนี้ถูกทบทวนจากเอกสารและบทความที่มีการเผยแพร่และเข้าถึงได้ ในช่วงที่ผ่านมาของการแพร่
ระบาด ซึ่งพบว่า ทั้งผู้หญิงและเด็กทั่วโลกได้รับความรุนแรงจากครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ในช่วงที่ทุกคนต่างต้องอยู่บ้านหรือ
ทำงานจากบ้าน บ้านซึ่งเคยเป็นพื้นที่หลัก พื้นที่ความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงบางกลุ่ม กลายเป็นพื้นที่ตอกย้ำอันตรายสำหรับ
พวกเธอ นอกจากนี้ ในบทความยังกล่าวถึงคำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ เช่น การระบาดที่มีความย้อนแย้งในหลากหลายมิติ
เช่น มุมมองมาตรการของรัฐกับความปลอดภัยของผู้หญิง วิกฤติสาธารณสุขกับความคลางแคลงในวิทยาศาสต ร์ รวมไปถึง
ความขัดแย้งของการระบาดกับกฎหมายระหว่างประเทศ ท้ายที่สุดแล้ว การระบาดของเงานี้เป็นความท้าทายใหม่ที่มากขึ้น
เป็ น ทวี คู ณ ของบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ นั ก สั งคมสงเคราะห์ และผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการที่ จ ะคุ้ ม ครองดู แ ลกลุ่ ม เปราะบางนี้
1
2
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ผ่านการปฏิบัติงานในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานตรง โดยยึดแนวทาง INSPIRE และ RESPECT ขององค์การอนามัยโลก
ข้ อ เสนอแนะของนั ก วิ ช าการ หรื อ แนวทางอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมในการลดความรุ น แรงภายใต้ ยุ ค ของภั ย ธรรมชาติ ที่ เป็ น
ปรากฎการณ์ใหม่ของโลก
คำสำคัญ: การระบาดของเงา(การระบาดแฝง), ความรุนแรงทางเพศ, การแพร่ระบาดของโควิด-19
บทนำ
โควิด-19 นับเป็นโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) ซึ่งเชื่อว่ามีพาหะเป็นค้างคาว โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์เดียวกันกับที่เคยทำให้เกิดโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome [SARS])
ในประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2546 และโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome [MERS]) ในประเทศแถบตะวันออก
กลาง ในปี พ.ศ. 25551 โดยโควิ ด -19 เกิ ด การระบาดขึ้ น ครั้ ง แรกในประเทศจี น ในปลายปี 2562 (World Health
Organization [WHO], 2020, February 11) ซึ่ งหลั งจากนั้ น เพี ยง 1 เดื อ น คื อ ในวัน ที่ 12 มี น าคม พ.ศ. 2563 องค์ ก าร
อนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคนี้อยู่ในระยะของการแพร่กระจายเชื้อทั่วโลก ในระดับของการระบาดสูงสุด สถานการณ์การแพร่
ระบาดนี้สะท้อนภาพปัญหาและผลกระทบที่ต้องเผชิญเมื่อมีการติดเชื้อของประชาชนในประเทศต่างๆ จำนวนมาก เกิดการ
เรียกร้องความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนผ่านความต้องการในการตรวจคัดกรองการเจ็บป่วยและการเข้าถึงบริการ
สุขภาพฉุกเฉินเมื่อติดเชื้อ รวมถึงผลกระทบในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ การไม่มีงานทำ การมีชีวิตอย่างหวาดระแวงเนื่องจากกลัวการติดเชื้อ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดสองลำดับแรกในช่วงของการแพร่
ระบาด คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก และการแพร่ระบาด
ของการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยอดของภูเขาน้ำแข็งนี้เป็นความรุนแรงในครอบครัวและการทำร้ายเด็กซึ่งถูก
นั บ เป็ น ประเด็ น ที่ ส ามที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ ว ยเช่ น กั น (Ravichandran et al., 2020) ดั ง นั้ น บทความวิ ช าการนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เป็นเงาและผลกระทบแฝงจากการแพร่ ระบาดโควิด-19 โดยข้อมูลที่นำเสนอมาจาก
การทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งสืบค้น google, google scholar และฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน 2563-10 มกราคม 2564 โดยใช้คำค้นหลัก คือ shadow pandemic, paradox pandemic, domestic
violence และ COVID-19 ซึ่งข้อมูลที่ค้นพบ ได้สังเคราะห์และจำแนกการนำเสนอเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความหมายของ
pandemic: เข้าใจโควิด-19 ผ่านระดับของการระบาด (2) การระบาดแฝง (การระบาดของเงา) และคำใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง
(3) Shadow pandemic ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ในบริ บ ทโควิ ด -19 (4) กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารอนามั ย โลก: การนำ INSPIRE และ
RESPECT มาใช้ยุติหรือลดความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง และ (5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยทั้ง 5 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ความหมายของ pandemic: เข้าใจโควิด-19 ผ่านระดับของการระบาด
ตามที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประกาศชัดเจนว่าโควิด -19 เข้าสู่การระบาดในระดับที่เรียกว่า A Global
Pandemic นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 (WHO, 2020, March 12) ซึ่งนำมาสู่การตั้งคำถามและความสนใจถึงการ
เรีย กชื่ อระดั บ ของการระบาดเพื่ อ ให้ เกิด ความเข้าใจในการใช้ค ำเฉพาะทางนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพ ยาบาลรามาธิบ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (2563) ได้จำแนกการระบาดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) Endemic หรือที่เรียกว่าโรคประจำถิ่น หรือโรคที่
เกิดขึ้นประจำพื้นที่นั้นๆ (2) Outbreak แปลว่า การระบาด ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ อาจเป็นโรคประจำถิ่น หรือโรค
อุบัติใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพียงรายเดียวก็ตาม (3) Epidemic คือโรคระบาดที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในทางภูมิศาสตร์
1

โรคซาร์ส และโรคเมอร์ส เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 11 และ 12 ตามลำดับ
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และมี ผู้ป่ วยเพิ่ มขึ้น อย่ างรวดเร็ว มากเกิน คาด และสุด ท้ ายระดั บ การระบาดสู งสุ ดที่ ทำให้ ม วลมนุ ษ ยชาติรู้จัก ระดับ ของ
การระบาดนี้ คือ (4) Pandemic หมายถึง การะบาดของโรคทั่วโลก นับเป็นการระบาดใหญ่ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19
นับตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา
ในขณะที่แนวคิดระบาดวิทยา (รภัทร์ เอกนิธิเศรษฐ์ , ม.ป.ป.) ได้แบ่งลักษณะการเกิดโรคในชุมชน เป็น 4 ระดับ
เช่นกัน ได้แก่ Sporadic, Endemic, Epidemic และ Pandemic แนวคิดนี้ต่างกับการแบ่งระดับการระบาดข้างต้น โดยมี
การใช้ ค ำว่ า Sporadic ซึ่ งหมายถึ ง ลั ก ษณะของโรคที่ เกิ ด ขึ้ น กระจั ด กระจายไม่ เฉพาะที่ เกิ ด ขึ้ น ประปราย แทนคำว่ า
Outbreak ซึ่งหมายถึง การปะทุของโรค (หทัยชนก บัวเจริญ, ม.ป.ป.)
ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป.) ได้แบ่งระดับของโรคระบาดทั่วไป ดังนี้ (1) Sporadic หมายถึงโรคที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยหรือไม่สม่ำเสมอ หรือโรคใดๆ ที่เกิดขึ้น นานๆ ครั้งในชุมชน (2) Cluster หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นในจำนวนที่
มากขึ้น แม้ว่าจำนวนหรือสาเหตุที่แท้จริงอาจไม่แน่นอน ตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง มักรายงานหลังเกิดภัยพิบัติทางเคมี
(3) Endemic หมายถึง การมีอยู่อย่างต่อเนื่องและหรือความชุกของโรคในประชากรทางภูมิศาสตร์ (4) Hyperendemic หมายถึง
โรคระดับสูงถาวรเหนือสิ่งอื่นที่เห็นในประชากรอื่นๆ หรือเป็นโรคที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องจำนวนสูง เช่น เอชไอวี (5) Epidemic หมายถึง
การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าที่คาดไว้ (6) Outbreak การแพร่ระบาด มีคำจำกัดความเดียวกับการระบาด
แต่มักใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัดมากขึ้น และ (7) Pandemic หมายถึงโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่ว
หลายประเทศหรือหลายทวีปซึ่งมักส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีการจำแนกการระบาดของโรคในรูปแบบใด มุมมองจากใคร สิ่งที่ตรงกันชัดเจนจากข้อมูล
ข้างต้น คือ ระดับการระบาดสูงสุด ถูกเรียกว่า pandemic ดังเช่นกรณี ของโควิด -19 ที่เริ่มระบาดในเดือนธันวาคม 2562
จนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2564) ที่มีการระบาดระลอกใหม่หรือระลอกสอง (Second wave) ในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้
ในปี พ.ศ. 2552 (12 ปีที่แล้ว) โรคที่ถูกเรียกและถูกนับว่าเป็นการระบาดในระดับสูงสุดเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งมีคำว่า pandemic
รวมอยู่ด้วย และมีความเกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดใหญ่ คือ 2009 H1N1 Pandemic (H1N1pdm09 virus) และในปี พ.ศ. 2511
(53 ปี ที่ แ ล้ ว ) เป็ น การระบาดของ 1968 H3N2 virus (Center for Disease Control and Prevention [CDC], 2018,
August 10)
โดยกรณีของโควิดนี้ องค์การอนามัยโลกได้นิยามความเป็นโรคภายใต้สามเงื่อนไข ได้แก่ (1) เป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้น
(2) มีการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และ (3) เชื้อโรคมีการแพร่กระจายง่าย
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และแพร่ไปทั่วโลก (ม.ป.ป., อ้างถึงใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
2563) ในขณะที่ไทยให้รายละเอียดของชื่อโรคและอาการที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
(Coronavirus Disease-starting in 2019 [COVID -19]) มี อ าการไข้ ไอ เจ็ บ คอ หอบเหนื่ อ ย หรื อ มี อ าการของโรคปอด
อักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่เห็น
ด้วยที่จะเรียกโรคนี้ว่า โรคโควิด -19 เพราะในคำว่า โควิด ได้รวมคำว่า โรค ไว้อยู่แล้ว ตามชื่อเต็มของโรคในภาษาอังกฤษ
ข้างต้น ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่า โรค ซ้ำเข้าไปอีก แต่ก็เข้าใจได้ว่าในทางปฏิบัติหรือความคุ้นเคย มักเรียกขานสิ่งที่
เป็นความเจ็บป่วย โดยมีคำว่า โรค นำหน้า อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญ
ของโรคติดต่ออันตรายนี้ กลับระบุชื่อว่า ‘โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019’ หรือ ‘โรคโควิด 19’
ส่วนที่ 2 การระบาดของเงา (การระบาดแฝง) และคำใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง
Shadow pandemic: เหตุผลที่ผู้เขียนเรียกว่า การระบาดของเงา และที่มาของคำ
ความตั้งใจของผู้เขียน ที่ตั้งชื่อเรื่องของบทความนี้ โดยแปลคำ Shadow pandemic ตามตัว เป็น “การระบาด
ของเงา” นั้น โดยไม่ใช้คำว่า “การระบาดแฝง” ซึ่งดูเหมือนคำแปลหลังนี้ได้รบั การยอมรับ เป็นที่นิยมมากกว่า หรืออาจถูกต้อง
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เหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ตาม การตั้งใจให้ความหมายเป็น การระบาดของเงา หรือแปล shadow ว่า เงา เนื่องมาจาก
(1) บ่อยครั้งที่ทางการแพทย์ ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับโรคและเกี่ยวข้องกับคำว่า “แฝง” ด้วยภาษาอังกฤษคำว่า Latent เช่น
การเกิดโรคในคนและสัตว์แบ่งเป็น 4 ระยะ โดยในระยะที่ป่วยแบบไม่แสดงอาการ มีพยาธิสภาพในร่างกาย แต่ไม่ปรากฏ
อาการทางคลินิก และหนึ่งในส่วนของระยะฟักตัวนี้ มีระยะย่อยที่ถูกเรียกว่า ระยะแฝงตัวของโรค (Latent period) หรือมี
การใช้คำว่า Latency period ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่สัมผัสเชื้อจนกระทั่งขับเชื้อออกจากร่างกาย (อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์,
2560) ซึ่งความหมายในที่นี้ หมายถึง โรคมีการซ่อนตัวอยู่ในร่างกาย ซึ่งพาหะนำโรคและโรคเกี่ยวข้องกันตามหลักการทาง
ระบาดวิทยา (2) นอกจากนี้ คำว่า Latent ยังถูกใช้ในงานวิจัยทั่วไป ที่มีการให้ความหมายว่า “แฝง” เช่นการกล่าวถึงตัวแปร
แฝง (Latent variable) ซึ่งหมายถึง ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตเห็น ได้โดยตรง ซึ่งต้องสร้างขึ้นเองจากตัวแปรที่สังเกตได้
(รุ่ งโรจน์ สงสระบุ ญ , 2561) (3) มี ก ารใช้ ข้ อ ความว่ า A Latent Effect of the COVID-19 Pandemic (the Seton Hall
Law, 2020, October) ซึ่งคำว่า Latent effect น่าจะแปลเป็นไทยว่าผลกระทบแฝงจากการแพร่ระบาดของโควิด
และสุดท้าย (4) ผู้เขียนสนใจในคำว่า “การระบาดของเงา” เนื่องจากเมื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ของไทย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 ที่มีการประกาศในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น ซึ่งการระบาดเงานี้ ไม่ได้หมายความถึงการเพิ่มจำนวนคนติดเชื้อ
ที่มากขึ้น หรือมีโรคอื่นๆ ที่มีพาหะเกี่ยวเนื่องแฝงตัวมา จนต้องใช้คำว่า แฝง แต่โดยส่วนใหญ่บริบทของการใช้คำ Shadow
pandemic ในเกือบทุ กแหล่งข้อมู ลจากวรรณกรรมต่ างประเทศมี ความเกี่ยวข้ องกั บโควิด -19 โดยตรง และที่ส ำคั ญ เป็ น
ความสืบเนื่องที่มีการใช้คำนี้ควบคู่กับการเกิดขึ้นของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งความรุนแรงไม่มีพาหะนำโรคที่เป็นเชื้อ
โรค (Agent) แม้ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบอื่ น เช่ น คน (Host) และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) ก็ ต าม ซึ่ งถื อ ว่ า ไม่ ค รบสาม
องค์ประกอบทางระบาดวิทยา จึงอาจไม่นับว่าเป็นโรคในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการด้านระบาดวิทยาที่มอง
Agent มิติกายภาพในแง่ของผลกระทบด้วย ซึ่งหากพิจารณาเช่นนี้ การระบาดของเงา ก็นับว่าครบองค์ประกอบทางระบาด
วิทยาได้เช่นเดียวกัน ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โดยมีปัจจัยเบื้องหลังหลากหลายที่
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การระบาดของเงานี้ให้ความหมายที่น่าสนใจและน่ าจะสะท้ อนภาพได้ดีกว่า
ว่าเมื่อมี การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผลกระทบโดยตรงที่ เกิ ดขึ้น รวมทั้ งโดยอ้อมจากนโยบายการควบคุม โรคที่รัฐออก
มาตรการต่างๆ ให้ประชาชนอยู่บ้าน โควิด-19 จึงมีเงาตามตัวที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น ตราบใดที่ยังมี
โรค (มีแสง) ก็จะมีเงา เฉกเช่นกับการที่ยังมีโควิด ก็ยังมีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัว หรือแม้แต่วันที่สถานการณ์
การระบาดของโรคเริ่มดีขึ้น เงาจางๆ หรือร่องรอยต่างๆ ก็คงอยู่ เช่นเดียวกับเงาของความรุนแรงที่ยังคงอยู่และสืบเนื่องต่อได้
ภายหลังการระบาดของโรคเบาบางหรือสิ้นสุดลง เนื่องจากยังมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องที่ยังคงมีอยู่ เช่น ความรุนแรงที่มีอยู่เดิมใน
ครอบครัว หรือเมื่อยังมีการว่างงาน รายได้ลดลง อันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด -19 ทำให้ความรุนแรงในครอบครัว
ก็ยังคงอยู่ได้เช่นกัน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะดีขึ้นได้ ต้องใช้เวลาและปัจจัยร่วมอื่นๆ
Pandemic paradox: เมื่อโควิด-19 กลายเป็นความย้อนแย้งของการระบาดในหลายมิติ
มาตรการรัฐกับความปลอดภัยของผู้หญิง
งานเขียนของ Bradbury-Jones and Isham (2020, April 22) ชี้ให้เห็ นว่าการที่รัฐบาลทั่วโลกมีมาตรการต่างๆ
เพื่ อที่ จะเอาชนะไวรัสโคโรนาและปกป้องระบบสุขภาพ กลับ มีผลกระทบเชิงลบโดยไม่ได้ตั้งใจต่อความรุนแรงในคู่ครอง
(Intimate Partner Violence [IPV]) การเริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรการด้วยการอยู่บ้าน แต่บ้านกลับไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัย
เสมอไป เนื่องจากบ้านอาจเป็นสถานที่ที่พ ลวัตของอำนาจสามารถบิดเบือนและล้มล้างได้โดยผู้ที่ทำการละเมิดหรือมีอำนาจ
เหนือกว่าอยู่ในครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในบ้าน ภายในครอบครัว และความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เกิดขึ้น
“หลังประตูที่ปิดสนิท” บานนั้น สายตาคนนอกย่อมมองไม่เห็น อย่างไรก็ตามนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ มีมุมมองสะท้อนถึง
ข้อเท็จจริงหรือผลที่ตามมาเกี่ยวกับบรรทัดฐานและทัศนคติทางสังคมที่บ่งบอกว่ามี “ความศักดิ์สิทธิ์” ต่อชีวิตครอบครัว
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ดังเช่นที่ยังมีการให้ความสำคัญต่อความเป็นบ้านในมิติทางสังคม มากกว่าความรู้สึกทางกายภาพของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นเรื่อง
ยากที่ผู้คนจะสื่อสารเห็นต่างจากทัศนคตินี้ อย่างไรก็ตาม การใช้ชื่องานเขียนว่า ความขัดแย้งของการระบาด ( Pandemic
paradox): ผลที่ตามมาของโควิดต่อความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีการใช้คำเช่นนี้มีไม่มากในเอกสารวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโควิด งานเขียนนี้ สะท้อนให้เห็นภาพของการระบาดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการอยู่บ้านอย่างปลอดภัย รัฐบาล
ทั่วโลกเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการกับโควิด-19 โดยการอยู่บ้าน แต่การคำนึงถึงความสำคัญ ความปลอดภัยจาก
ความรุนแรงของผู้หญิงและเด็กจำนวนมากก็ต้องได้รับความตระหนักเช่นกัน ในฐานะผู้เขียนมองว่า เป็นความขัดแย้งของ
มาตรการสากลในการป้องกันและลดการแพร่เชื้อจากโรคระบาดที่มีเชื้อไวรัสเป็นพาหะ ด้วยการให้อยู่บ้าน แต่การอยู่บ้าน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคกลับตอกย้ำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นแทน ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจ จุบัน สิ่งที่
ระบาดไม่ ใ ช่ เพี ย งโควิ ด -19 แต่ ยั ง รวมไปถึ ง ความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ มี ต่ อ ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ งด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ Bradbury-Jones and Isham (2020) จะมองว่าความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงจากการกระทำของคู่ครอง
แต่ยังคงตระหนักว่าการล่วงละเมิดในบ้านก็สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ชายและเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันได้
ด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวและความสุขของผู้หญิง
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Haq et al. (2020, November 24) ที่มองความขัดแย้งของการระบาดผ่านการศึกษา
สถานการณ์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ วในประเทศปากีสถาน พบว่า ผู้หญิงที่อยู่บ้านรู้สึกไม่ปลอดภัย ยังต้องเผชิญความรุนแรง
สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวขยาย การมีบุตรจำนวนมาก รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสามี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่
ผู้หญิงทุกคนต้องเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกาย ผลการสำรวจออนไลน์พบว่ า ผู้หญิงมากกว่าครึ่งให้คะแนนประเมินว่า
ตนเองมีความสุข อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การล็อกดาวน์ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้หญิงในบริบทประเทศปากีสถานแล้ว บ้านเป็นพื้นที่หลักของพวกเธอในการดูแลเด็กๆ และ
การทำงานบ้ า น ดั งนั้ น การระบาดของโควิ ด -19 ส่ งผลให้ บ้ า นยั งคงเป็ น ทั้ งพื้ น ที่ ข องความสุ ข และกลายเป็ น พื้ น ที่ ข อง
การถูกกระทำความรุนแรงที่มากขึ้น เฉกเช่น “ความขัดแย้งของความรุนแรงเช่นผู้หญิงอยู่บ้านเพื่อ ความปลอดภัย (จากโรค)
แต่พวกเธอกลับไม่ปลอดภัยจากบ้าน(โลกของตนเอง)จากความรุนแรงของคนในครอบครัว”
วิกฤตสาธารณสุขกับความคลางแคลงในวิทยาศาสตร์
คำว่า pandemic paradox ไม่ได้ถูกมองเพี ยงแค่ความขัดแย้งของนโยบายรัฐต่อการจัดการโรคระบาดกับ ผลที่
ตามมาและความรุนแรงกับความสุขของผู้หญิงเท่านั้น แต่มากไปกว่านั้น งานเขียนของ Covin (2020) มองความขัดแย้งของ
การระบาดในมิติของการรอดจากวิกฤติสาธารณสุข ทำให้เกิดความคลางแคลงทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยรายงานถึงผลของ
การศึกษาวิจัยในกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลก พบข้อมูลที่สำคัญว่า ตัวอย่างที่ศึกษาลดความไว้วางใจต่อนักวิทยาศาสตร์และผลงานของ
พวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ และมากไปกว่านั้นคือ กลุ่มบุคคลช่วงอายุ 18-25 ปี เหล่านี้ไม่เชื่อในวัคซีนและมีโอกาสน้อยที่จะให้
บุตรหลานของตนได้รับวัคซีน ซึ่งนับเป็นการค้นพบว่าความไว้วางใจในวิทยาศาสตร์ลดลงเป็นครั้งแรกจากผลการสำรวจนี้
ที่น่าสนใจ คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างทัศนคติของผู้คนที่มีต่อวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ การแพร่
ระบาดของโรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทัศนคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด แต่การระบาดของไวรัสใน
ครั้ งนี้ จะเป็ น การลดความไว้ ว างใจที่ มี ต่ อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ายบุ ค คล ผู้ ค นมี ก ารรั บ รู้ ที่ แ ย่ ล ง จากความซื่ อ สั ต ย์ ข อง
นักวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับ การลดลงของความเชื่อที่ว่ากิจกรรมหรือการค้นพบต่างๆ ของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
มากไปกว่ า นั้ น ผลการศึ ก ษานี้ ยั งพบว่ า ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว อาจไม่ พ บทั ศ นคติ เช่ น นี้ แต่ ทั ศ นคติ ดั งกล่ า วนี้
พบมากที่สุดในประเทศที่มีรายได้น้อยและมีแพทย์ไม่กี่คนต่อหัวประชากร อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
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และยุโรป พบการมีทัศนคติที่ต่อต้านนักวิทยาศาสตร์และวัคซีนเพิ่มมากขึ้นหลังการระบาดอย่างรุนแรงของโรคในพื้นที่นี้
ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่เคยพบ หรือไม่เคยมีการระบาดใดที่มีความรุนแรงเท่าโควิด-19 มาก่อนในช่วงความทรงจำของชีวิต
ความขัดแย้งของการระบาดในกฎหมายระหว่างประเทศ
ต้องยอมรับว่า ความขัดแย้งที่สำคัญ คือ การระบาดของโรคไม่สามารถยับยั้งหรือบรรเทาได้โดยแต่ละประเทศ แต่ละ
เมื อ ง ไม่ ว่าจะมี พ ลั งหรือ ศั กยภาพมากเพี ย งใด การปกป้ อ งประชากรของประเทศอย่ างมี ป ระสิ ท ธิผ ลสามารถทำได้โดย
การตอบสนองต่อระดับโลกที่แท้จริง การตอบสนองที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การแบ่งปันภาระ การช่วยเหลือ และ
การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุข ร่วมกับการมีกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การศึกษาของ Danchin et al. (2020) ที่กล่าวถึง ความขัดแย้งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด -19
ไม่ ว่ าจะเป็ น (1) ความขั ด แย้ งของความรั ก ชาติ (Patriotism paradox) ที่ รัฐ บาลประชานิ ย มพยายามเสริม สร้ างอำนาจ
อธิปไตยของชาติ โดยการปลดหรือละเลยจากระบอบสนธิสัญญาระดับโลกและองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ แต่กลับเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยของรัฐตนเอง กล่าวคือ รัฐมีการดูแล ทำการรักษาประชากรในประเทศ
ตนเองที่ติดเชื้อ แต่ไม่มีกลไกกำกับดูแลพลเมืองหรือประชากรแฝง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ
ภายในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่การปฏิบัติเช่นนี้กลับช่วยเร่งการแพร่กระจายของไวรัสในหมู่ประชาชนมากขึ้น
ซึ่งกรณีนี้อาจเห็นได้ชัดจากสถานการณ์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 ที่มีการระบาด
ของโรคระลอกใหม่อีกครั้งโดยมีการให้ข้อมูลว่าจุดเริ่มต้นอาจมาจากแรงงานพม่าซึ่งทำงานในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ
(2) ความขัดแย้งด้านพรมแดน (Border paradox) ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นจุดเข้าออกระหว่างประเทศ การแบ่งแยกสัญชาติ
การระงับการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของโควิด-19 นี้ มีนักวิชาการได้วิเคราะห์ถึงการที่รัฐ
ต่อต้านกันและทำลายกลไกในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คำสั่งทางกฎหมายระหว่างประเทศไร้อำนาจเมื่อ
ต้องเผชิญกับภัยคุกคามระดับโลกที่ร้ายแรงที่สุดในชั่วอายุคน และเท่ากับเป็นการเร่งการแพร่กระจายของไวรัสไปพร้อมๆ กัน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การจัดลำดับความสำคัญในประเทศที่อยู่เหนือความต้องการของโลก ความขัดแย้งด้านพรมแดน
การแสวงหาเพื่อเสริมสร้างพรมแดน แต่กลับปล่อยให้ความไม่เท่าเทียมเจริญรุ่งเรืองในพรมแดนนั้นๆ ทำลายความมั่นคงของ
ประชากรในประเทศ ผู้ถูกขังอยู่ในพรมแดนของประเทศถูก ลดความสามารถในการขอความช่วยเหลือจากนอกพรมแดน
ยิ่งทำให้รัฐมีความเสี่ยงต่อไวรัสที่สนองตอบต่อวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือเดินทาง
และสุดท้าย (3) ความขัดแย้งของความเท่าเทียมกัน (Equality paradox) ในขณะที่ไวรัสก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ ทุ ก คนและสั งคม ผลกระทบของสิ่ งนี้ มี ค วามแตกต่ า งเนื่ อ งจากขี ด ความสามารถและทรั พ ยากรใน
การตอบสนองและปกป้องจากไวรัสไม่ได้รับการควบคุมในการแจกจ่ายหรือรับอย่างเท่าเทียมกันระหว่างรัฐและประชาชน
แม้การระบาดได้ครอบคลุมอย่างถ้วนหน้าในประชากรทั้งโลกอย่างเท่าเทียมกัน แต่ผ ลกระทบที่เกิดขึ้นยังคงประกอบไปด้วย
ความไม่ เท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง Blundell et al. (2020) มองว่ า ความไม่ เท่ า เที ย มกั น ในหลายด้ า นที่ เกิ ด ขึ้ น จะยั งคงทิ้ งมรดก
ผลกระทบระยะยาว โดยความขัดแย้งด้านนี้ สอดคล้องกับบทวิพากษ์ของประธานสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ออสเตรเลีย Craik (2020) ที่ตระหนักถึงผลกระทบของโควิดที่อาจมีความเลวร้ายยิ่งกว่าในกลุ่มคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การตอบสนองต่อสถานการณ์ของโควิด -19 ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่แฝงอยู่ในสังคมอยู่เป็น
จำนวนมาก มากไปกว่านั้น ความขัดแย้งด้านความเสมอภาค สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามระดับโลกที่มีต่อทุกคน แต่กลับไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อทุกคนในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นการรวมผลกระทบที่จุดตัดของเส้นความผิดทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันมี
ความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในและระหว่างพรมแดนของประเทศจากลำดับชั้นที่ฝังรากแน่น และปิดกั้ นการตระหนักถึงและ
การเคารพในสิทธิมนุษยชน
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สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในความขั ด แย้ งเหล่ านี้ ช่ วยขยายเรื่อ งเล่ า ของโควิ ด ในฐานะที่ จ ะเป็ น พลั งแห่ งการสร้ า ง
ความเท่าเทียมกัน ซึ่งโรคนี้จะแพร่เชื้อให้ทั้งคนรวยและคนจน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ การเมือง เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
การแพร่ระบาดของโควิด ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องเข้าสู่เบ้าหลอมระหว่างความต้องการ 3
ด้านข้างต้นที่อาจมีความขัดแย้งกันเอง
Digital shadow: ความท้าทายของการสื่อสารที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดในการทำงานสังคมสงเคราะห์
มีงานวิจัยที่กล่าวถึงหรือมีการใช้คำอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่า shadow ในสถานการณ์ของโรคระบาดนี้ โดย Kent
(2020) ได้ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงาของดิจิทัล (Digital shadow) โดยได้เน้นย้ำถึงความท้าทายในการสื่อสารผ่านดิจิทัลไป
ยังผู้คนที่อยู่เบื้องหน้า ซึ่งทุกคนแทบจะหันไปใช้ห น้าจอดิจิทัลเพื่อการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันในช่วงของการแพร่
ระบาดโควิด อย่างไรก็ตาม digital shadow เป็น สถานการณ์ การปรับตั วของผู้คนเพื่อคงการติดต่อสื่ อสาร ไม่ใช่ เงาของ
การระบาดโควิดที่ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัวโดยตรงและชัดเจน แต่ก็คงปฏิเสธมิได้ว่า เมื่อมีการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารแทนการพบปะเผชิญหน้า อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นได้ หรือทำให้
การช่วยเหลือของผู้ให้บริการ มีข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้ที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
Physical distancing หรื อ การเยี่ ย มบ้ า น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ท ำได้ ย าก แม้ จ ะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และ
การช่วยเหลือ การไม่สามารถแยกเด็กออกจากสถานการณ์ ที่ตึงเครียดของครอบครัว หรือแม้แต่การกล่าวถึงอุปสรรคของ
ผู้ให้บริการที่ถูกกีดกั้นความปรารถนาดีทางสีหน้าและแววตาเนื่องจากการใส่ mask (Banks et al., 2020)
มากไปกว่านั้น การที่ต้องใช้การสื่อสารผ่านดิจิทัล เนื่องจากมาตรการ Social distancing นั้น ได้มีข้อสังเกตจาก
Casey (2020) หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์ ว่าแนวคิดระยะห่าง
ทางสังคม เป็นการทำร้ายงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่แสวงหาและปลูกฝังความสัมพันธ์ทางสังคม
ดังนั้น วิกฤติที่เกิดขึ้นจึงเป็นความท้าทายต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการ
ซึ่งความเห็นของ Casey นี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ระบุในรายงานของ Willispalmer (2020) ที่ว่า ไม่มีอะไรมาทดแทน
การเยี่ ย มผู้ ใช้ บ ริก ารแบบเผชิ ญ หน้ า ได้ และสอดคล้ อ งกั บ ภาวะของ Digital shadow ว่ าเทคโนโลยี ไม่ ส ามารถทดแทน
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวในเด็กที่มีความเสี่ยง งานบางอย่างไม่สามารถสร้ างระยะห่างสองเมตรได้ ซึ่งในโลกแห่งอุดมคติ
เราอาจจะใช้เทคโนโลยีได้ แต่ในความเป็นจริง การปฏิบัติจริง มันเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิผล แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะ
กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกในช่วงเวลานี้แล้วก็ตาม
ส่วนที่ 3 Shadow pandemic ที่ถูกกล่าวถึงในบริบทโควิด-19
Shadow pandemic: คำที่ถูกใช้ควบคู่ และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจากการกล่าวถึงความรุนแรงของโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมโลก
อย่างกว้างขวางแล้วนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานี้ คือ Shadow pandemic ซึ่งน่าจะแปลได้ว่า
เป็นการระบาดของเงา(โควิด) หรือการระบาดแฝง ซึ่งในบทความหรือรายงานเกือบทุกฉบับในต่างประเทศที่มีการกล่าวถึงคำนี้
มั ก ถู ก ใช้ ค วบคู่ กั บ คำเหล่ า นี้ เช่ น domestic violence, combatting violence against women and girls, gender
violence, domestic violence and child abuse during the covid-19 lockdown, the silent epidemic of
domestic violence และ a silent risk factor for such violence หรือแม้ แต่ pandemic paradox ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่ า
การระบาดนี้เกิดขึ้นเป็นเงาของโควิด -19 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้รัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกมี
มาตรการให้ประชาชนอยู่บ้าน อยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งสโลแกนนี้ได้รับความนิยมในทุกพื้นที่ทั่วโลก แต่สำหรับผู้หญิงและเด็ก
การอยู่บ้านในสถานการณ์และผลกระทบจากโรคนี้กลับมีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัยเช่นเดิม
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ดังเช่นที่ Ravichandran et al. (2020) กล่าวถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติของการแพร่ระบาดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เงียบ
สำหรับการเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดยได้ระบุถึงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของประเทศอินเดียในช่วงของ
การล็ อ กดาวน์ โดยก่ อ นหน้ า นี้ ข้ อ มู ล ของ India: National Family Health Survey [NFHS-4] ที่ ร ายงานในปี 2017
พบผู้หญิงหนึ่งในสามคนในอินเดียทุกข์จากความรุนแรงทางเพศและการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ผู้หญิงในอินเดียที่
เคยประสบกับความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือ เพื่อหยุดความรุนแรง
ในขณะที่อีกร้อยละ 77 ไม่เคยขอความช่วยเหลือและไม่บอกใครเกี่ยวกับความรุนแรงที่พวกเธอประสบ ทั้งนี้ในกลุ่มที่ขอความ
ช่วยเหลือมากที่สุด ร้อยละ 67 ที่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของเธอเอง รองลงมา คือ ครอบครัวของสามี ร้อยละ 29
และจากเพื่อน ร้อยละ 15 ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ที่เคยขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือบุคลากรสุขภาพ ทนายความ
หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านสังคม อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด ความรุนแรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อ
เปรียบก่อนการล็อกดาวน์และช่วงของระบาดนี้ ซึ่งหมายถึง จะมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ถูกกระทำความรุนแรงจากครอบครัว
และไม่ขอความช่วยเหลือจากใครหรือหน่วยงานใด ทั้งนี้ UN Women et al. (2020) ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบริการที่ จำเป็นสำหรับผู้ห ญิ งและเด็ กหญิ งที่ รอดชีวิตจากความรุนแรงว่า หนึ่งในสามของผู้หญิ งมีประสบการณ์
ความรุนแรงทางกายและทางเพศ โดยส่วนใหญ่มาจากคู่ครอง และมองว่าสิ่งนี้เป็นความรุนแรงที่กำลังเติบโตท่ามกลางวิกฤติโค
วิด และเกือ บหกในสิบ คนทั่ วโลกถูก ฆ่าอย่างตั้งใจในปี 2017 โดยคู่ค รองหรือ สมาชิกในครอบครัว ผู้ ห ญิ งที่ รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรายงาน โดยน้ อยกว่าร้อยละ 40 ที่มีประสบการณ์ความรุนแรงที่แสวงหาความช่วยเหลือจาก
แหล่งต่างๆ และน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่แสวงหาความช่วยเหลือหลังจากประสบการณ์ความรุนแรงนั้นถึงมือตำรวจ
เช่นเดียวกับที่รายงานของ Banks et al. (2020) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยออนไลน์และพบว่าความรุนแรงในครอบครัว
มีมากขึ้น เมื่อสมาชิกต้องทำงานจากบ้าน เนื่องจากการที่ทุกคนในครอบครัวต้องมาอยู่ร่วมกันในระยะเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง
ภายใน ‘หลังประตูที่ปิดสนิท’ โดยผู้ปกครองทำงานจากบ้าน ขณะที่บุตรต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสถานการณ์ของการ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐนี้ ก่อให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุ้น เช่น ความเครียดจาก
การแพร่ระบาดของโรค การไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจ และการตกงานของสมาชิกในครอบครัว
ล้วนนำมาซึ่งความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น
ต้นเหตุที่ไม่ใช่เหตุผลของความรุนแรงในครอบครัว
Williams and Pontalti (2020) ได้อธิบายถึงความรุนแรงในผู้หญิงว่ามีสาเหตุจาก (1) การที่ระดับความยากจนและ
ความไม่มั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น ผู้หญิงและเด็กได้รับผลกระทบจากพลวัตพลังของเพศชายที่ควบคุมครอบครัว (2) การปิด
โรงเรียน ทำให้ผู้หญิงและเด็ กต้องรับผิดชอบงานภายในบ้านมากขึ้น รวมทั้งการละทิ้งงานที่ได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ ส่งผล
กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้หญิ ง (3) การที่ ผู้ชายจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ห ญิ งและสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึ ง
การจำกั ด การเข้ า ถึ งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (4) มาตรการกั ก กั น จากโควิ ด ทำให้ ผู้ ห ญิ งต้ อ งการเครื อ ข่ ายสนั บ สนุ น รวมไปถึ ง
(5) นโยบายการเว้น ระยะห่ างทางสังคม การล็อ กดาวน์ ส่งผลให้ หน่ วยงานที่ มีห น้ าที่ ช่วยเหลื อเกิด ข้อ จำกัด ไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่ (6) หน่วยงานและบริการต่างๆ ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ ถูกนำไปใช้เพื่อจัดการกับผู้ ที่ติด
เชื้อโควิด ยิ่งเป็นการผลักดันให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ ห่างไกลหน่วยงานช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นไปอีก (7) ปัญหาทาง
กายภาพจากโควิด เช่น ระบบขนส่งสาธารณะถูกระงับ การที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบดูแลเด็กมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงบริการ
ช่วยเหลือยากขึ้น และ (8) ข้อจำกัดในการให้บริการระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ มีประเด็นที่ต้องระวัง เช่น ความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และรวมถึงความสามารถและการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งต้นเหตุเหล่านี้
เป็นบริบทที่เกิดขึ้นจากมาตรการ และผลกระทบในหลายด้าน แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเหตุผลในการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงได้
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เช่นเดียวกับ Ravichandran et al. (2020) ที่ได้กล่าวถึงความเปราะบางของผู้หญิงและเด็ก โดยเห็นว่า เหตุ (ผล)
ที่สำคัญที่สุดของความรุนแรงในครอบครัว คือ การเป็นแรงงานในบ้าน ซึ่งระหว่างการล็อกดาวน์ สมาชิ กทุกคนในบ้านจะ
อยู่ที่บ้าน ภาระงานในบ้านจึงตกเป็นภาระของผู้หญิง นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลรายงานว่า ผู้หญิงหนึ่งในสามคนทั่วโลกประสบกับ
ความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศจากคู่ครอง แม้ว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิ งจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชน เมื่ อ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด สถานการณ์ เหล่ า นี้ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น และสิ่ งนี้ ถู ก เรี ย กว่ า Shadow
pandemic ที่กำลังเติบโตและแปรผันตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค ทรัพยากรหลายด้านถูกใช้ไปกับผู้ติดเชื้อ
โดยอาจลืมไปว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวก็ต้องได้รับการดำเนินการมากขึ้นและแปรผันตามความรุนแรงของโรค
ระบาดเช่นกัน ขณะที่การศึกษาของ Recavarren and Elefante (2020) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาขององค์กรภาคเอกชน
ได้เขียนเรื่อง ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบข้อมูลลักษณะเดียวกันว่า ผลกระทบจากโควิด
นำมาซึ่งความตึงเครียดในครอบครัว ผู้ชายกลายเป็นผู้ละเมิด รวมทั้งทำให้การละเมิดที่มีอยู่แล้วรุนแรงมากขึ้น
โควิด-19 และการตอบสนองต่อ Shadow pandemic
การศึกษาของ UN Women et al. (2020) เกี่ยวกับความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
โควิด พบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ทั้งในส่วนของผู้หญิงและเด็ก
บุคลากรสุขภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง รวมทั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ ดังแผนภาพ
ภาพที่ 1
การส่งผลกระทบของโควิด-19 ต่อบริการช่วยเหลือผูร้ อดชีวิต

หมายเหตุ . ปรั บ จาก How COVID-19 may affect service delivery for survivors (p.1), by UN Women, UNFPA, WHO,
UNODC, and UNDP, 2020.
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จากข้อมูลในแผนภาพที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการบริการช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงแล้ว การศึกษาของ
Bohwongprasert (2020) ได้สะท้อนถึงบริการสำหรับผู้รอดพ้นจากความรุนแรงยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในภูมิภาค
และประเทศต่ างๆ และการตอบสนองระหว่ างการระบาดของโรค นั บ ตั้ งแต่ ก ารดู แลให้ ที่ พั ก พิ งยั งคงเปิ ด ให้ บ ริก ารอยู่
การจัดหาพื้นที่ปลอดภัย ไปจนถึงการขยายประเภทของบริการช่วยเหลือที่ มีให้ ตัวอย่างเช่น ประเทศแอลเบเนียมีการนำ
ระเบียบมาใช้เพื่อรับประกันว่าสถานที่พักพิงไม่ได้หยุดชะงักในการให้บริการระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การได้รับความกดดัน อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ส่วนในประเทศมอลตา รัฐบาลได้
ขยายโครงการสวัสดิการค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ประเทศออสเตรเลียมีการอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อ
เสริ ม สร้ างและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการตอบสนองของโครงการที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น บริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาและสายด่ ว น
ความรุนแรงแห่งชาติ ในขณะที่ประเทศไทย Twitter เปิดตัวแฮชแท็ก #hereishelp เพื่อเป็นเส้นทางให้ผู้ใช้บริการที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงทางเพศติดต่อไปยังสายด่วนในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ
Williams and Pontalti (2020) ได้ เขี ย น งาน ชื่ อ ก ารต อบ ส น องต่ อก ารระบ าด แ ฝ ง : ก ารเก็ บ รั ก ษ า
ความเสี่ยงและการสนองตอบต่อความรุนแรงทางเพศระหว่างโควิด สะท้อนว่า ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญ หาด้านสิทธิ
มนุษยชน โควิด-19 เป็นเงาระบาดของผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็นความรุนแรงที่ถูกขังอยู่กับผู้ร้ายนี้ ซึ่งนำไปสู่การฆ่าตัวตายใน
บางประเทศ ขณะเดียวกัน ผู้หญิงยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ การลดการแพร่กระจายของ
ไวรัส กลยุทธ์การลดผลกระทบที่นำมาใช้มีส่วนทำให้เกิดกระแสความรุนแรงทางเพศทั่วโลก กล่าวอีกนัยหนึ่งมาตรการนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชากรปลอดภัย แต่บ่อยครั้งมีผลตรงกันข้ามกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง นับเป็นการประเมินสถานการณ์ที่
ต่ำเกินไปอย่างคาดไม่ถึง แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ แม้จะมีข้อมูลการรายงานหรือการใช้สายด่วนลดลงโดยเฉพาะในช่วงที่
มีการแพร่ระบาด มีแนวโน้มที่จะบ่งบอกถึงความรุนแรงที่มีเพิ่มขึ้นมากกว่าการกระทำผิดที่ลดลง ความรุนแรงยังคงถูกซ่อน
ภายในบ้านที่ไม่มีใครมองเห็น เช่นเดียวกับการรายงานจาก Mlambo-Ngcuka (2020) ที่ได้กล่าวถึงความรุนแรงทางเพศใน
แอฟริกา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ความรุนแรงต่อผู้หญิงปรากฏชัดขึ้น บางประเทศมีการโทรไปยังสายด่วน
เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในสัปดาห์แรกของการระบาด แต่ก็มีบางประเทศที่อัตราการรายงานความรุนแรงลดลง ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะไม่มี
ความรุนแรง แต่เนื่องจากผู้หญิงไม่สามารถขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางปกติได้ในขณะที่กำลังหลบภัยจากผู้กระทำความ
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังเป็นโรคระบาดที่แฝงตัวอยู่ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนและจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน
กว่าโควิด-19 อีกทั้งไม่มีวัคซีนทางการแพทย์ในการป้องกัน แต่ต้องใช้วัคซีนครอบครัวและสังคมแทน
มากไปกว่านั้น Bohwongprasert (2020) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้กล่าวเพิ่มเติมถึงอุบัติการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจเรียกได้ว่าเป็น ‘นรกบนดิน’ สำหรับผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยมีรายงานว่าประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิกมีอัตราความรุนแรงทางเพศและเพศที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยผู้หญิ งเกือบสองในสาม (ร้อยละ 67)
ประสบกับความรุนแรงทางเพศหรือทางร่างกายโดยคู่ครองของตน ความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ ำซากและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ห ญิ ง เด็ ก หญิ ง ครอบครั วและชุม ชนท้ อ งถิ่ น โดยรวม ในขณะที่ ม าตรการที่ ด้ านสาธารณสุ ข นำมาใช้เพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ โรคนี้
ไม่ต่างจากมาตรการสากลในประเทศอื่น นับเป็นการกักขังให้ผู้คนอยู่ในบ้านและยังเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกองไฟแห่ง
ความรุนแรงในครอบครัว
ส่วนประเทศไทยยังไม่ได้เก็บสถิติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่หน่วยงานทางสังคมก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ได้มี
การอธิบายถึงหน่วยงานที่ดำเนินการล่าสุดเช่น One Stop Crisis Center [OSCC] หรือ Social Help Center รายงานว่า
กรณีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ Samaritans Thailand (อ้างถึง
ใน Bohwongprasert, 2020) ซึ่งเป็นสายด่วนสำหรับการป้องกันการฆ่าตัวตาย ได้บันทึกไว้ว่าพวกเขาพบว่าจำนวนผู้โทรเข้า
สายด่วนเพิ่มขึ้นสามเท่า ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เกิดจากโควิด -19 นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็น
สังคมที่มี ผู้ชายเป็น ใหญ่ การที่ไม่มี ตัวแทนผู้ห ญิ งที่ จะผลัก ดัน สาเหตุ ทั้ งที่ เกิด ขึ้น ก่อ นโควิด -19 และแม้แ ต่ ขณะนี้ ทำให้
สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นสำหรับเหยื่อของการล่วงละเมิด
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ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก: การนำ INSPIRE และ RESPECT
มาใช้ยุติและลดความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2019a) ให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
ตามหลักการของ INSPIRE ซึ่งมีกลยุทธ์ 7 ด้านในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และ RESPECT ซึ่งเป็นคำแนะนำในการจัดการ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง
INSPIRE: กลยุทธ์ในการลดความรุนแรงต่อเด็ก
กลยุทธ์ในการลดความรุนแรงต่อเด็ก ที่มีการเผยแพร่โดย WHO (2016) มีองค์ประกอบดังนี้ (1) Implementation
and enforcement of laws: การดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมาย ให้แน่ใจว่ามีกฎหมายห้ามการลงโทษที่รุนแรงต่อเด็ก
โดยพ่อแม่ครูหรือผู้ดูแลอื่น ๆ กฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก กฎหมายที่ป้องกัน
การใช้ แอลกอฮอล์ ในทางที่ ผิ ด กฎหมาย จำกัด การเข้ าถึ งอาวุธปื น ของเยาวชนและอาวุธอื่น ๆ (2) Norms and values:
บรรทัดฐานและค่านิยม เสริมสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมที่สนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรง ให้เกียรติการเลี้ยงดู ความสัมพันธ์
ที่ เท่ า เที ย มกั น ทางบวกและทางเพศสำหรั บ เด็ ก และวั ย รุ่ น ทุ ก คน (3) Safe environments: สภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย
สร้ า งและรั ก ษาความปลอดภั ย ของถนนและสภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆ ที่ เด็ ก ๆ และเยาวชนรวมตั ว และใช้ เวลาทำกิ จ กรรม
(4) Parent and caregiver support: การสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ดูแล ลดการเลี้ยงดูที่รุนแรง การปฏิบัติและสร้างพ่อแม่
ลูกในเชิงบวกความสัมพันธ์ (5) Income and economic strengthening: รายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ปรับปรุง
เศรษฐกิจของครอบครัว ความปลอดภัยและเสถียรภาพ จึงช่วยลดความใกล้ชิดความรุนแรงของคู่ค้าและการปฏิบัติต่อเด็ก
(6) Response and support services: บริการตอบกลับและการสนับสนุน ปรับปรุงการเข้าถึงสุขภาพที่ดีสวัสดิการสังคม
และอาชญากรรม บริการช่วยเหลือด้านความยุติธรรมสำหรับเด็กทุกคนที่ต้องการ-รวมถึงการรายงานความรุนแรง-ถึงลด
ผลกระทบระยะยาวของความรุนแรง และ (7) Education and life skills: การศึกษาและทักษะชีวิต เพิ่มการเข้าถึงของเด็กๆ
เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันมากขึ้น การเรียนรู้ทางสังคม-อารมณ์และทักษะชีวิต การฝึกอบรมและให้แน่ใจ
ว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความปลอดภัย
RESPECT: กลยุทธ์ในการยุติหรือลดความรุนแรงต่อผู้หญิง
กลยุ ท ธ์ ใ นการลดความรุ น แรงต่ อ ผู้ ห ญิ ง (WHO, 2019a; 2019b) ประกอบไปด้ ว ย 7 ด้ า น เช่ น กั น ได้ แ ก่
(1) Relationship skills strengthened: เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึง กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจร่วมกัน (2) Empowerment of women: การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้หญิง หมายถึงกลยุทธ์การเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกลยุทธ์ที่สร้างทักษะในการแสดงความสามารถใน
ตนเอง ความกล้าแสดงออก การเจรจาต่อรอง และความมั่นใจในตนเอง (3) Services ensured: บริการมั่นใจ หมายถึงบริการ
ที่ ห ลากหลายรวมถึ งบริ ก ารด้ านสุ ข ภาพ ตำรวจ กฎหมาย และสั งคม สำหรั บ ผู้ ร อดชี วิ ต จากความรุ น แรง (4) Poverty
reduced: ความยากจนลดลง หมายถึงกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้หญิงหรือในครัวเรือนซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อบรรเทา
ความยากจน (5) Environments made safe: สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หมายถึงความพยายามในการสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัย
พื้นที่สาธารณะและสภาพแวดล้อมในการทำงานและอื่นๆ (6) Child and adolescent abuse prevented: ป้องกันการล่วง
ละเมิดเด็กและวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างทะนุถนอม และ (7) Transformed attitudes,
beliefs, and norms: การเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อและบรรทัดฐาน หมายถึง กลยุทธ์ที่ท้าทายทัศนคติ ความเชื่อ บรรทัดฐาน
และแบบแผนทางเพศที่เป็นอันตราย
นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (2019b) แนะนำถึงวิธีการดำเนินการตามกลยุทธ์ข้างต้น โดยต้องยึดความมุ่งมั่นที่จะ
เปลี่ยนแปลง กระตุ้นเตือนให้มีการเริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์ตั้งแต่วันนี้ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีแนวทางการดำเนินการตาม
หลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
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INSPIRE และ RESPECT: กลุ่มเป้าหมายต่าง แต่กลยุทธ์(อาจ)ไม่ต่างในกลุ่มควบคู่ของการเผชิญความรุนแรง
เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ในกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มนี้ ซึ่งมีจุดร่วมคือกลยุทธ์ค่อนข้างมุ่ง เน้นไปที่ความเป็นเพศหญิง
โดยทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง ผู้เขียนจึงสรุปกลยุทธ์ทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย
หลัก พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มีความใกล้เคียงกัน จนอาจเรียกได้ว่า กลยุทธ์การลดความรุนแรงไม่ได้แตกต่าง
มากนักในกลุ่มที่มีความเปราะบางนี้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบกลยุทธ์การยุติและลดความรุนแรงในเด็กและผูห้ ญิง และข้อสังเกต
กลยุทธ์การยุตแิ ละลดความรุนแรง
INSPIRE:
กลยุทธ์สำหรับเด็ก
Implementation
and enforcement
of laws

RESPECT:
กลยุทธ์สำหรับผู้หญิง
Relationship skills
strengthened

Norms and values

Empowerment of
women

Safe environments Services ensured

Parent and
caregiver support

Poverty reduced

Income and
economic
strengthening
Response and
support services

Environments made
safe

Education and life
skills

Child and
adolescent abuse
prevented
Transformed
attitudes, beliefs,
and norms

กลยุทธ์ที่มีความเหมือน/คล้ายกันในกลุม่ เปราะบาง
ต่อความรุนแรง
INSPIRE:
RESPECT:
กลยุทธ์สำหรับเด็ก
กลยุทธ์สำหรับผู้หญิง
Norms and values
Transformed
attitudes, beliefs,
and norms
Safe environments

Environments
made safe

Income and
economic
strengthening
Response and
support services

Poverty reduced

Education and life
skills

Empowerment of
women

Services ensured

Relationship skills
strengthened
Implementation and
enforcement of laws
Parent and caregiver
support
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Child and
adolescent abuse
prevented

ข้อสังเกต

บรรทัดฐาน ค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ มีความสำคัญในอันดับ
ต้นของการลดความรุนแรง ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มใด
สิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
เป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญ จากการ
ลดการถูกกระทำความรุนแรง
จากผู้อื่น
ความยากจน และรายได้ เป็น
สาเหตุของความรุนแรงที่ต้อง
ได้รับความตระหนัก
การได้รับบริการ หรือการมี
บริการที่สร้างความมั่นใจให้กบั
กลุ่มเสี่ยง เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องให้ความสำคัญ
การได้รับการศึกษา การมีทักษะ
ในวัยเด็ก จะนำไปสู่การมีพลัง
การเสริมสร้างพลังเมื่อเติบโตขึ้น
รวมทั้งการมีทักษะด้าน
สัมพันธภาพที่เข้มแข็งด้วย
การได้รับการดูแลจากครอบครัว
การนำไปใช้หรือการบังคับใช้ของ
กฎหมาย เป็นส่วนสำคัญใน
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การ
ป้องกันการล่วงละเมิดต่อเด็ก
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ส่วนที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก(ผู้หญิง) ไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมโลก การเกิดขึ้นของโรคระบาดเช่น
โควิด-19 เป็นเพียงปัจจัยกระตุ้นให้ความรุนแรงต่อกลุ่มดังกล่าวในบริบทครอบครัวมีมากขึ้น ระยะเวลายาวนานขึ้น สิ่งที่
น่าสนใจ คือ ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเงาที่เกิดจากแสงของโควิด หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีการระบาดของโควิด และ
ที่ส ำคัญ คื อ มาตรการที่ แ ต่ล ะประเทศกำหนดขึ้น ให้ ป ระชาชนปฏิบั ติ ตามอย่ างเคร่งครัด ในการเว้น ระยะห่ างทางสังคม
การทำงานที่บ้าน การอยู่บ้าน และการปิดเมือง มาตรการเหล่านี้เท่ากับเป็นการกักขังให้ ผู้หญิงอยู่ในบ้าน มีเวลาอยู่ร่วมกับ
คู่ครองและสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางปัญหาอื่นที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวร่วมด้วย เช่น การตกงาน การขาด
รายได้ หรือรายได้ลดลง ของหัวหน้าครอบครัว ของสมาชิกในครอบครัว หรือแม้แต่ของผู้หญิงเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นผลกระทบแบบโดมิโน หรือเป็นลูกโซ่ ก่อให้เกิดการระบาดแฝงที่เป็นเงาของโรคระบาดอันตราย
ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน การแก้หรือลดปัญ หาที่สืบเนื่องกับมาตรการสากลของทุกประเทศและปัญหาเชิง
โครงสร้ า งต่ า งๆ นี้ อาจไม่ ใ ช่ เรื่ อ งง่ า ยที่ จ ะดำเนิ น การ (แม้ จ ะไม่ มี ส ถานการณ์ โควิ ด -19 เกิ ด ขึ้ น ก็ ต าม) อย่ า งไรก็ ต าม
นอกเหนือจากกลยุทธ์ INSPIRE และ RESPECT ขององค์การอนามัยโลกที่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดแล้ว
ยังมีนักวิชาการได้สะท้อน ร่วมเสริมพลัง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อการระบาดของโรค
เกิดขึ้น ดังรายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 2
ข้อเสนอแนะของนักวิชาการในการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
Truell
(IFSW)

Ravichandran et al.
(2020, August)

(2020, May)
(1) การทำให้
(1) การรับรู้ทางสังคมที่
รัฐบาลยอมรับว่า
มากขึน้
การตอบสนองทาง
สังคมมีความจำเป็น

Williams
and Pontalti
(UNICEF)
(2020, August)
(1) ให้บริการ
ทางไกล ผ่านสื่อ
สังคมช่องทาง
ต่างๆ

(2) การสนับสนุน
ให้บริการทางสังคม
ยังคงเปิดให้บริการ
ในระหว่าง
การปิดล็อก

(2) มีนโยบายที่ดีและมี
ความละเอียดอ่อน
มากขึ้น

(2) การทำให้ผู้ให้
บริการด้านสังคม
สามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้

(3) การปรับบริการ
ทางสังคมให้เข้ากับ
โลกใบใหม่และ
การจัดการประเด็น
ความขัดแย้งทาง
จริยธรรม

(3) การปรับปรุงการ
เข้าถึงการทำแท้ง
และการทดสอบการ
ตั้งครรภ์ที่เร็วขึ้น

(3) การให้บริการ
face-to-face
อย่างต่อเนื่อง
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Danchin et al.

Recavarren
and Elefante

Haq, Raza,
and Mahmood

(2020, October)
(1) ความตระหนัก
ในการสร้างความ
สามัคคีและความ
เป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันกับทุกคนที่
ได้รับผลกระทบ

(2020, October)
(1) การลงทุนในการ
ขจัดความรุนแรงทาง
เพศเป็นเศรษฐศาสตร์
ที่ควรตระหนัก

(2020, November)
(1) ประสิทธิภาพ
การดูแลรวมถึง
การออกกฎหมายที่
เข้มงวดเพื่อต่อต้าน
ความรุนแรง รวมทั้ง
มีการศึกษาวิจยั
(2) สถาบันที่มีหน้าที่
กำหนดนโยบายควร
พิจารณาบทบาท
การไกล่เกลี่ยทางเพศ
ในการกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
(3) การเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับ
ผู้หญิงสามารถเพิ่ม
ประสิทธิผลของ
นโยบายและผูห้ ญิง
สามารถมีบทบาท
สำคัญ
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Truell
(IFSW)

Ravichandran et al.
(2020, August)

(2020, May)
(4) การบูรณาการ
การปฏิบัติที่ควร
จะต้องเปลี่ยนแปลง
ไป

(4) การจัดหาที่พักที่
ปลอดภัยสำหรับ
เหยื่อของความรุนแรง
ในครอบครัว

Williams
and Pontalti
(UNICEF)
(2020, August)
(4) การใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายใน
การสื่อสาร

Danchin et al.

Recavarren
and Elefante

Haq, Raza,
and Mahmood

(2020, October)

(2020, October)

(2020, November)
(4) ให้มีการศึกษา
ประเด็นที่ท้าทายนี้
ในประชากรที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่หา่ งไกล
และเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยี

(5) การให้
ความสำคัญต่อ
จุดแข็งของชุมชน
และกลุ่มสตรีใน
พื้นที่เพื่อช่วยใน
การเข้าถึง
การช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะจาก IFSW โดยเลขาธิการ Truell (2020) ได้เสนอแนะทางออกของการแก้ปัญหานี้ในระดับนโยบาย
นับตั้งแต่บทบาทของรัฐ จนถึงการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ขณะที่ Ravichandran et al. (2020) ได้สรุปถึงประเด็น
ความรุน แรงในผู้ ห ญิ งว่ า ในขณะที่ รัฐ บาลมี ค วามกระตื อ รือ ร้น ที่ จะจัด การการแพร่ ระบาดของโควิด -19 แต่ น โยบายใน
การตรวจสอบความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ยังล้าหลัง ก้าวไม่ทันสถานการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้หญิงยังเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงค่อนข้างน้อย แม้ว่าจะเป็นปัจจัยชี้วัดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตทั่วโลกก็ตาม การที่จะ
บรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) ในเป้ า หมายที่ 5 เรื่อ งการบรรลุ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศและเสริม สร้ า ง
ความเข้ม แข็งให้ แก่สตรีและเด็กหญิ ง (Achieve gender equality and empower all women and girls) จะยังคงเป็ น
เรื่องยาก เว้นแต่ความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะกับผูห้ ญิงจะถูกกำจัดให้หมดไป โดยการดำเนินการเหล่านี้จะสามารถช่วย
จัดการการระบาดเงียบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันของความรุนแรงในครอบครัวได้
ส่ ว นความเห็ น ในนามของ UNICEF ซึ่ งให้ ข้ อ เสนอโดย Williams and Pontalti (2020) มุ่ งให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
การปรับบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค และมุ่งไปที่การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน ขณะที่
Danchin et al. (2020) ได้ให้ทางออกที่สำคัญ ในการสนับ สนุนต่อความพยายามของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจ
เกิ ด ขึ้น จากการระบาดของโควิ ด -19 ไปยั งประเทศที่ ได้ รับ ผลกระทบจากความขั ด แย้ง และความตระหนั ก ในการสร้า ง
ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ Recavarren and Elefante (2020) ให้
มุมมองที่ต่างออกไปว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองโดยไม่ต้องพูดถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่มุมมองของนักวิชาการประเทศปากีสถาน ที่มีขนาดปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงอยู่แล้ว เมื่อปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นเป็นทวีคูณ การจะลดปัญหาความรุนแรงในกรณีนี้ คงไม่ใช่เพียงการลดการแพร่กระจายของโรค ให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิต
ตามปกติได้เช่นเคยเท่านั้น แต่จะต้องลดปัญหาอันเกี่ยวเนื่องจากโรคด้วย เช่น การส่งเสริมการเข้ าถึงบริการของผู้หญิงผ่าน
ระบบทางไกลต่างๆ โดยข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากการศึกษาของ Haq et al. (2020) ที่ให้ข้อโต้แย้งว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่
คาดเดาได้และป้องกันได้ มีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น การ
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ไม่มีความรุนแรงในครอบครัวอาจเพิ่มความสุขส่วนตัวและส่งผลให้ผู้หญิงทำงานอย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น ดังนั้นการป้องกัน
ความรุ น แรงในครอบครั ว จึ ง ไม่ เ พี ย งมี ค วามสำคั ญ จากมุ ม มองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของประชากรได้อีกด้วย นโยบายการป้องกันสามารถทำได้ดังข้อเสนอแนะในตารางข้างต้น
โดยนอกจากนี้เมื่อบ้านเป็นสถานที่ของผู้หญิงที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเด็ก ๆ และทำงานบ้าน รัฐบาลควรกำหนดนโยบายเพื่อ
เข้าถึงผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในบ้าน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ มากไปกว่านั้น ยังมอง
ว่าการได้ รับ อำนาจของผู้ ห ญิ งจะส่ งผลกระทบต่ อชี วิ ต ของครอบครัวและเด็ ก ในด้ านบวก เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ งจะมี อิ ส ระใน
การตัดสินใจมากขึ้น (Ewerling et al., 2017) และยังตระหนักว่าการให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงเป็นพื้นฐานใน
การปรับปรุงนโยบายในการรับมือกับโรคระบาด
สุดท้าย ความท้าทายและโอกาสที่เป็นข้อเสนอแนะของ Williams and Pontalti (2020) ในนามของกองทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ ในการตอบสนองที่ยั่งยืนต่อความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รบั
การป้องกันในช่วงโควิด ความรุนแรงทางเพศจะไม่สิ้นสุดเมื่อการปิดล็อกสิ้นสุด และแม้ปัญหานี้จะถูกมองเห็นจากทุกฝ่าย
อย่างกว้างขวาง แต่การตอบสนองต่อปัญหามักถูกขัดขวางด้วยเรื่องของงบประมาณที่มีจำกัด และการมีโปรแกรมเกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศที่ยั่งยืนมีความเป็นไปได้ -และมีความจำเป็นทางศีลธรรมและทางเศรษฐกิจ เหล่านี้คือความท้าทายของ
นักวิชาการและนักปฏิบัติทั่วโลกที่ต้องได้รับการทบทวนควบคู่กับข้อเสนอในตารางที่ 2 ทั้งในแง่ของการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันยุติความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสถานการณ์เลวร้ายใดๆ
เกิดขึ้นและส่งผลให้มีการระบาดของเงาที่แฝงตัวมาพร้อมกับความวิกฤตินั้นในโลกอีกก็ตาม
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ความมั่นคงทางภววิทยาและการฟื้นคืนความเข้มแข็งในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
Ontological Security and Resilience during the COVID-19 Pandemic
ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์1
Professor Kitipat Nontapattamadul, Ph.D.2

Abstract
Ontological security is a concept coined by R.D. Laing a Scottish psychiatrist in the 1960s. It is a
part of fundamental concepts for the anti-psychiatry movement. Laing advocated for mental illness
patients the rights and human dignity. Anthony Giddens later extended and developed ontological
security in sociological area. Crisis of COVID-19 pandemic disrupted ontological security among individuals
and states. Resilience is both a concept and skill stemmed from many disciplines and professions. During
the COVID-19 pandemic, resilience is popular among the policy-makers from many countries. And it was
used as an alternative means for counter the COVID-19 crisis. Resilience as a public or social policy
however renders different implementations depend on each of the states’ conditions.
Keywords: Ontological security, resilience, COVID-19 pandemic
บทคัดย่อ
ความมั่นคงทางภววิทยาเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดยจิตแพทย์ชาวสก๊อต อาร์ ดี แลง (R.D. Laing) ในช่วงทศวรรษ
1960 โดยแนวคิดความมั่นคงทางภววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการต่อต้านจิตเวชแนวดั้งเดิม
(anti-psychiatry) แลงเรียกร้องให้สิทธิและศั กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยจิตเวชกลับคืนมา ต่อมา แอนโทนี กิดเด้นส์
(Anthony Giddens) ได้ขยายความและพัฒนาแนวคิดความมั่นคงทางภววิทยาต่อยอดออกไปในมิติของสังคมวิทยา วิกฤต
การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางภววิทยาทั้งในระดับบุคคลและระดับรัฐ การฟื้นคืนความเข้มแข็ง
เป็นทั้งแนวคิดและทักษะ ที่มีฐานคิดมาจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ ในช่วงวิกฤต COVID-19 แนวคิดการฟื้นคืน
ความเข้มแข็งเป็นที่นิยมในนโยบายของหลายๆ ประเทศ และเสมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของการพยายามต่อสู้ต้านทานกับวิกฤต
COVID-19 อย่างไรก็ตาม ในฐานะของนโยบายสังคม/นโยบายสาธารณะ การฟื้นคืนความเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่าง
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ
คำสำคัญ: ความมั่นคงทางภววิทยา, การฟื้นคืนความเข้มแข็ง, การแพร่ระบาด COVID-19
คำนำ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายอย่างมากต่อความมั่นคงของโลก ทั้งนี้การคุกคามของ COVID-19
ขยายตั ว ไปอย่ า งรุ น แรงและก้ า วข้ า มความมั่ น คงทางกายภาพและความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของ อั น ที่ จ ริ ง วิ ก ฤต
ครั้งนี้คุกคามและเป็นความท้าทายต่อความมั่นคงของมนุษย์ หรือท้าทายต่อการอยู่รอดของมวลมนุษย์ รวมถึงการสกัดกั้น
ความมั่ น คงทางภววิท ยา (Mamzer, 2020) วิก ฤตครั้งนี้ น ำไปสู่ ค วามพยายามในการพิ จ ารณาความมั่ น คงให้ ไปไกลกว่ า
“การอยู่ให้รอด” หรือ “การปลอดพ้นจากภัยคุกคามชีวิต” และการแสวงหาพื้นที่ที่เป็นทางเลือก (Kirke, 2020) วาทกรรม
ที่อธิบายเสรีภาพและทางเลือกกำลังตกอยู่ในความจำกัดอย่างหนัก การคุกคามทั้งทางชีวภาพและกายภาพมีหลักฐานชัดเจน
1
2
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ปรากฏอยู่อย่างมากมาย เสมือนภัยจากเศรษฐกิจตกต่ำและอาจจะยิ่งกว่า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ในวงวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ภัยคุกคามจากวิกฤติ COVID-19 กระทบต่อประสบการณ์ ชีวิตของคนเรา
หรื อ ที่ นั ก วิ ช าการเรี ย กว่ า ความมั่ น คงทางภววิ ท ยา (Ontological security) ขณะเดี ย วกั น การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง
(Resilience) เป็นแนวคิดที่นักวิชาการหลายสาขานำมาวิเคราะห์วิจารณ์และเสนอเป็นทางเลือกเพื่อการต้านทานและเอาชนะ
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ความหมายทางสังคมของการแพร่ระบาด COVID-19
นั ก สั งคมศาสตร์ มี บ ทบาทมากขึ้ น ในสื่ อ เมื่ อ สถานการณ์ วิ ก ฤตการระบาด COVID-19 มาถึ งระยะที่ ส อง ทว่ า
การจัดการกับภาวะวิกฤตและวาทกรรมสาธารณะในเรื่องการระบาดของโคโรน่าไวรัสก็ยังถูกครอบงำโดยทัศนะชีวะการแพทย์
เป็นสำคัญ จุดกำเนิดของไวรัส เส้นทางการแพร่ระบาด การวินิจฉัยเชิงคลินิก ตลอดจนการบำบัดรักษาทางการแพทย์และ
วัคซีน เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ประเด็นเหล่านี้ทำให้หลักการและเหตุผลของมาตรการต่างๆ จำเป็นต้อง
ค้ำยันด้วยทัศนะชีวะการแพทย์ เพื่อการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในระลอกต่อไป (Pfister, 2020)
พื้นฐานการพิจารณาเชิงกลไกดังกล่าวเป็นความเชื่อว่าภาวะวิกฤตนี้เป็นเสมือนบางสิ่งที่ดำรงอยู่แล้ว และจำเป็นต้อง
จัดการควบคุมภาวะนี้ให้ได้ เราอาจจะเรียกทัศนะแบบนี้ว่า “กระบวนทัศน์การควบคุม” (Control paradigm) (Hart, 1993,
p. 37 as cited in Pfister, 2020) กระบวนทั ศน์ก ารควบคุมทำให้น ำไปสู่การละเลยเพิ กเฉยมิติ เชิงสัญ ลั กษณ์ ที่ พิจ ารณา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฐานะที่เป็นความเป็นจริงทางสังคม (Social reality) ดังนั้น ทัศนะชีวะการแพทย์จึงเป็นเพียง
การสะท้อนความเป็นจริงเพียงครึ่งเดียว (Dingwall, Hoffman, & Staniland, 2013; Pfister, 2020; Strong, 1990) ถึงแม้ว่าจะยัง
มิพักต้องตั้งคำถามถึงความถูกต้องกับความเป็นจริง
ขณะเดียวกัน การตั้งคำถามในเรื่องจุดกำเนิดในมิติทางสังคมของอุบัติการณ์การแพร่ระบาดอย่างเดียว ก็ยังต้องมี
ประเด็นพิจารณากันอย่างมากมาย อาทิ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับธรรมชาติ ปัจจัยด้านสังคม
ที่ค้ำยันเครือข่ายทางสังคมและแนวโน้มของการระบาด และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเจ็บป่วยและการตาย
เป็นต้น การกำหนดความหมายทางสังคมของการแพร่ระบาดไม่ได้ปฏิเสธว่าการแพร่ระบาดของไวรัส เป็นความเสี่ยงที่รุนแรง
และร้ายแรงต่อสังคม ทว่า การรับ รู้และความเข้าใจของสังคมต่อการแพร่ระบาดของไวรัสไม่ควรถูกลดทอนลงเป็น เพี ยง
ภววิทยาของไวรัส ทว่าควรเป็นตรรกะทางสังคมและภววิทยาทางสังคมเป็นสำคัญ ทันทีที่การแพร่ระบาดของไวรัสกลายเป็น
ความเป็นจริงทางสังคม ก็ถึงเวลาที่มีการกำหนดความหมายทางสังคม (Social definition) และเมื่อเราเพิกเฉยกับความเป็นจริง
ทางสังคม การแพร่ระบาดก็จะกลายเป็นพิบัติภัย (Pfister, 2020)
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 สะท้ อ นให้ เห็ น ความแตกต่ า งทางชนชั้ น หรื อ การแบ่ งชั้ น ชนทางสั งคม
ความไม่เสมอภาคเท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่ก่อนแล้ว ทั้งในเรื่องชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ความพิการ และอื่นๆ
เหมือนว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โลกที่ฉ้อฉลบิดเบี้ยวที่เดิมซ่อนไว้ ได้เผยโฉมออกมา ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤต
การแพร่ระบาดยังได้ขยายความไม่เท่าเทียมให้รุนแรงและใหญ่โตออกไป (Rose, 2020, as cited in Brennan, 2020)
เช่ น เดีย วกัน กั บความเสี่ย งใหม่ ๆ ในยุค ปลายทั นสมั ย (Late modernity) อุบั ติ การณ์ ข องโรคติด เชื้อ อย่ างเช่ น
การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสนี้มักจะขาดแคลนข้อมูลหลักฐานโดยตรงที่ชัดเจน ความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อ อุบัติการณ์
การแพร่ระบาดขึ้นอยู่กับชุดของการปฏิบัติการทางสังคม (Social practices) และวิธีคิดที่เกี่ยวข้อง ในระยะแรก ความเข้าใจ
เรื่ องนี้ ขึ้น อยู่ กับ หลั ก ฐานโดยอ้ อ มของอาการที่ เกิด ขึ้ น การตั ด สิ น ใจที่ ผั น แปรไม่ แน่ น อนของทั้ งบุ คคลที่ ได้ รับ ผลกระทบ
(ที่รุนแรงเพียงพอที่จะต้องให้ความตระหนักระวังและปรึกษาแพทย์) และบุคลากรทางการแพทย์ (ที่การวินิจฉัยต้องเบี่ยงเบน
ออกจากโรคที่เคยรู้จักมาก่อน) และจำนวนอุบัติการณ์ ของกรณีที่ไม่มีสาเหตุร่วมอื่นๆ ดังเช่น กลุ่มก้อนที่ติดเชื้อกลุ่มแรก
ที่เมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี ค.ศ. 2019 อย่างไรก็ตาม เมื่อพบกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มแรกที่อูฮั่นแล้ว ยังต้องใช้
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เวลามากกว่า 1 เดือน เพื่อที่จะระบุและแยกแยะว่าเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ คล้ายไวรัสซาร์ส (SARS-CoV-2) และหลังจากนั้นมา
ก็กลายเป็นการนำไวรัสไปสู่ความเป็นจริงทางสังคม (Pfister, 2020)
อย่างไรก็ตาม การค้นพบตัวกระทำการที่เป็นจุลินทรีย์ (Microbial actor) ไม่ได้เป็นสาเหตุที่เพียงพอที่จะทำให้เกิด
การแพร่ระบาด ทว่า การแพร่ระบาดขึ้นอยู่กับทฤษฎีการปล่อยเชื้อให้กระจายไปติดต่อผู้อื่น (Communicability theory)
และการกระจายของเชื้อโรค (Transmission) รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการกระจาย ตรงนี้เป็นขอบเขตโดยตรงของ
นั ก ระบาดวิ ท ยา (Epidemiologists) การสื บ สวนร่ อ งรอยของเส้ น ทางการแพร่ ก ระจายเชื้ อ และการสื บ หาผู้ ต้ อ งสงสั ย
(ผ่านร่องรอยของการติดต่อสัมพันธ์กัน) และสืบหาบุคคลที่ติดเชื้อแล้ว การสืบค้น / สอบสวนเส้นทางของการแพร่เชื้อ และ
การสอบสวนผู้สงสัยและผู้ติดเชื้อ (ผ่านการวินิจฉัยและการทดสอบ) เป็นการผลิตสร้างข้อมูลที่ใช้ชี้วัดความชุกของโรคระบาดใหม่
โคโรน่าไวรัส เช่นเดียวกันกับการจำลองแบบแผนการระบาด (Pandemic simulations) การเฝ้าระวังการระบาดในเชิงระบาด
วิทยาในสถานการณ์ จริ งในเวลาปัจจุบัน (Real-time surveillance) นั้น พิจารณาได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับทฤษฎีทาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Animated social theories) (Opitz, 2017, as cited in Pfister, 2020)
การเฝ้าระวังการระบาดเกิดขึ้นมาจากชุดความคิดในเรื่องกรณีที่ใช้เป็ นดัชนีชี้วัด การที่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีเป็น
พาหะในการแพร่เชื้อ และการจินตนาการในเชิงชีววิทยาว่าชุมชนเป็นระบบนิเวศที่กระจัดกระจายเป็นส่วนๆ อย่างไรก็ตาม
ข้อแนะนำในการสืบค้นร่องรอยและทดสอบการติดเชื้อโดยลำพัง ทำให้เห็นว่าการสืบสวนโรคอาจมีความเบี่ยงเบนผันแปรจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ยิ่งไปกว่านั้น จินตนาการของ “ชุมชนชีวภาพ” ก็ติดข้อจำกัดอยู่ที่รัฐชาติ แทนที่จะเป็นชุมชนโลก ซึ่งควรจะมี
การเสริมแรงโดยผ่านการเรียกร้องความเป็นเอกภาพในหมู่พลเมืองของชาติ และความคิดที่ว่าสุขภาพของบุคคลแต่ละคน
เกิดขึ้นพร้อมๆ กับสถาบันของรัฐ (ถึงแม้ว่าจะมีรัฐบางรัฐได้ให้บริการความช่วยเหลือไปยังรัฐอื่นอยู่บ้าง (Pfister, 2020)
การให้ความหมายทางสังคมของการแพร่ระบาดมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในพื้นที่
สาธารณะส่วนใหญ่ การรับรู้การแพร่ระบาดอุบัติขึ้นผ่านการเฝ้าตรวจสอบแผนที่ ระบาดวิทยาทุกๆ วัน ตรวจสอบความชุก
(Prevalence) ของไวรัสในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ-ทั่วโลก ตรวจสอบอุบัติการณ์ (Incidences) ของโรค-ผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในระยะเวลาหนึ่ง และอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ไม่เหมือนพิบัติ ภัย
ส่วนใหญ่ ที่มนุษย์เราเผชิญ กล่าวคือ ไม่มีหลักฐานทางตรง (Direct evidence) ดังนั้น ในพื้นที่ความรู้ของการแพร่ระบาด
COVID-19 จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ (Pfister, 2020)
การแพร่ร ะบาดของจุ ลิ น ทรี ย์ อัน ที่ จ ริง ไม่ ได้ เป็ น การประกอบสร้างภั ยคุ ก คาม (Threat) ของการแพร่ระบาด
ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เชื้อโรคหรือจุลินทรีย์เป็นข้อเท็จจริงของชีวิต และส่วนใหญ่ของเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ไม่ได้มีอันตราย ดังนั้น
เพื่อที่จะกลายมาเป็น “ภัยคุกคาม” เชื้อโรคหรือจุลินทรีย์เหล่านี้จำเป็นต้องส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการให้คุณค่ าในสังคม
(Societal values) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านความมั่นคงศึกษาเห็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องใด จะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงได้ ต้องผ่านกระบวนการกำหนดสร้างทางสังคม (Social construction) พิจารณาจากวาทกรรมเรื่อง COVID-19
ภัยคุกคามยิ่งเกิดขึ้นมากในที่ชุมชนหรือประเทศที่มีความสามารถจำกัดในการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ไม่ใช่ตัวไวรัสเอง หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ความเปราะบางของสังคมกลายเป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นมาก่อน (Pfister, 2020)
ในบริบทสังคมไทย นักวิชาการของ TDRI ชี้ให้เห็นว่า แม้ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดี
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ประชาชนทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เพศใด มีฐานะร่ำรวยหรือคนยากคนจนล้วนได้รับผลกระทบกันหมด แต่กระนั้นก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อกลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาสมีความรุนแรงมากกว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงตอกย้ำความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหา
เรื้อรังของไทยให้มีความรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ ในด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คนจนและกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่มี
ข้อจำกัดในการเรียนทางไกล เนื่องจากขาดอุปกรณ์ ขาดอินเทอร์เน็ตที่ดี และสถานที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน พ่อแม่
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ก็มั กไม่ พ ร้อมหรือไม่ มี ศัก ยภาพในการสอนหรือ ร่วมทำกิจ กรรมกับ ลูก ที่ บ้าน และในบางกรณี ที่พ่ อ แม่ ขาดรายได้ รุน แรง
เด็กก็อาจต้องพักการเรียนเพื่อไปช่วยหารายได้ (ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ และ ไตรสรณ์ ถีรชีวานนท์, 2563)
ในมิติด้านสุขภาพ ความเหลื่อมล้ำปรากฏชัดเจน ทั้งนี้ อาการป่วยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 มักมีความรุนแรง
และร้ายแรงกับผู้ป่วยที่มีสุขภาพไม่ดีอยู่ก่อนแล้ว คนจนเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพไม่ดีและการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพด้อยกว่า
คนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าถึงบริการทางการแพทย์คนจนมีทางเลือกน้อยกว่าและมีข้อจำกัดในการใช้บริการทางการแพทย์
นักวิชาการ TDRI วิเคราะห์ว่า โดยรวมแล้ว การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ช่องว่างความแตกต่างในทุนมนุษย์ห่างกัน
มากยิ่งขึ้น (ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ และ ไตรสรณ์ ถีรชีวานนท์, 2563)
การระบาดเชิงจิตสังคมของ COVID-19
นักวิชาการวิเคราะห์ประเด็นทางชีวการเมืองสองด้านที่รวมอยู่ด้วยกัน ในด้านหนึ่ง การค้นพบไวรัสตัวการ ทำให้เกิด
เส้น แบ่งที่ชัดเจนระหว่างชุมชนกับ เชื้อ โรคที่แปลกปลอม ดังนั้น มนุษ ย์ชาติจึงต้ องตื่น ตัวเพื่อต่ อสู้กับ ข้าศึ กศัตรูนี้ ร่วมกั น
แต่ในอีกด้านหนึ่ง เป็นที่ชัดเจนว่า ในรายงานการคัดแยกผู้ป่วยของอิตาลีตอนเหนือและฝรั่งเศส ความขาดแคลนทรัพยากร
ทางการแพทย์ซ้ำเติมให้ต้องมีการตัดสินใจที่น่าเศร้า เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งแยกทางชีวการเมืองเมื่อต้องมีการตัดสินใจว่า
ชีวิตของผู้ป่วยรายใดจะต้องอยู่รอด และรายใดควรจะต้องปล่อยให้เสียชีวิตไป เราจะเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 สะท้อนให้เห็นปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ คือความทุกข์และการตายที่ไม่ได้คาดคิด (Pfister, 2020)
นักวิชาการยังชี้ให้เห็ นว่าบาดแผลความเจ็บป่วยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังฝังรากลึก ลงไปอย่างยิ่ง
ดั งเช่ น ที่ สตรอง (Strong, 1990) วิ เคราะห์ ว่ า การระบาดของเชื้ อ โรคมี แ นวโน้ ม จะทำให้ เกิ ด การระบาดเชิ งจิ ต สั งคม
(Psychosocial epidemics) 3 ประการ ได้ แ ก่ ประการแรก การระบาดของความกลั ว และความหวาดระแวงแคลงใจ
(Epidemic of fear and suspicion) ในการตื่นตัวต่อภัยคุกคามของการแพร่ระบาด ชีวิตประจำวันและโครงสร้างของเรา
ทุกๆ วัน ที่เคยเป็นแหล่งของเสถียรภาพและพยากรณ์คาดหมายได้ เสมือนความมั่นคงทางภววิทยาของเรา กลับกลายมาเป็น
ความสงสัยเคลือบแคลงใจ เพื่อนบ้านของเรา คนที่เรารักและแม้แต่ลูกๆ – บุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง – ต้องกลายมาเป็นแหล่งที่
อาจจะเป็นภัยคุกคามของการติดเชื้อโรค ผ่านความสงสัยหวาดระแวงต่อไวรัส ดังนั้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเป็น
การสะท้ อนพื้ นฐานความย้อ นแย้ งของการติ ดต่อ สัมพั น ธ์ข องมนุษ ย์ : การติ ดต่อ ปฏิ สัมพั น ธ์กั นทำให้เราต้ องป่ วย แต่ก็ยั ง
ประกอบสร้างเราในฐานะเป็นชุมชน (Pfister, 2020)
ประการที่ ส อง การแพร่ ร ะบาดของความสั บ สนในการอธิ บ ายและความสั บ สนรวมหมู่ (Epidemic of
explanation and collective disorientation) เรื่องราวของการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่พูดต่อกันในฐานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านจากผู้ที่ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ (อุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ว่าจะมี COVID-19) มาเป็นผู้รู้ได้รู้แล้ว (เช่น ข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การรู้จักตัวไวรัส) หรือผู้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ (เช่น ความร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิต ความมืดมนสิ้นหวัง) หรือผู้ไม่รู้ใน
สิ่ งที่ รู้ (เช่ น การปกปิ ด ความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ที่ คุ ก คาม) ความไม่ แ น่ น อนเหล่ า นี้ เป็ น แรงส่ งผลเป็ น ความท้ าทายต่ อ
ความไว้วางใจในวิถีทางแก้ไขปัญ หาแบบยุคทันสมัยที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ภัยที่คุกคามชีวิต
มนุษย์ก็เร่งเร้าให้มีการกระทำการอย่างทันทีทันใด ดังนั้น การจัดการกับวิกฤตจึงขึ้นอยู่กับการปรับตัวเป็นชุดสำเร็จรูปต่อ
สถานการณ์ ที่ความรู้ที่จะนำมาใช้มีข้อจำกัดอย่างมากมาย นี่เป็นการแพร่ระบาดของความสับสนที่นำไปสู่การแพร่ระบาด
ประการที่สาม (Pfister, 2020)
ประการที่ ส าม เป็ น การแพร่ ร ะบาดของการกระทำการ (Epidemic of action) การตอบสนองทางสั งคมต่ อ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสิ่งที่พัวพันกับปริมณฑลทางสังคมของแต่ละแห่งอย่างแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หลายๆ
ประเทศใช้วิธีการจำกัดชีวิตสาธารณะของประชาชน หรือแม้กระทั่งจัดการให้ปิดเมืองอย่างสมบูรณ์ วิธีการเหล่านี้ส่งผลกระทบ
อย่างรุน แรงต่อภาคเศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพ การศึกษา พื้ นที่ ในครอบครัว และอื่นๆ กล่าวอีกอย่ างหนึ่ง สถานการณ์
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การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อชีวิตสาธารณะของประชาชนนั้น มีความสอดคล้องกับที่สตอลลิ่งส์ (Stallings,
1998, as cited in Pfister, 2020) วิเคราะห์ว่า การตอบสนองต่อภัยพิบัตินำไปสู่การทำลายกิจวัตรประจำวัน (Disruption
routines) และยังมีเป้าหมายที่จะทำให้การทำลายการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย เราจะเห็นว่า
การตอบสนองต่อแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการทำลายแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งมี นัยของ
การทำลายความมั่นคงทางภววิทยาทั้งเชิงความมั่นคงทางภววิทยาในระดับบุคคล ระดับชาติและระดับสากลโลก ด้วยเช่นกัน
อันที่จริง นับ เป็ นตรรกะที่ ย้อนแย้ง เมื่อการออกกฎระเบียบเพื่ อระงับยับยั้งกิจวัตรอันเป็น ปกติของประชาชน ซึ่งน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางภววิทยาของแต่ละคน กลับนำมาพิจารณาใช้เพื่อวิถีทางเพื่อกอบกู้ให้มนุษย์พ้นภัย ซึ่งในที่นี้
ไม่ได้หมายความว่า มาตรการที่ปิดบ้านปิดเมืองหรือ Lockdown เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ประการใด ทว่า ประสบการณ์ของ
ภัยพิบั ติไม่ว่าจะเป็ นภัยพิ บัติเรื่องใด มีองค์ ประกอบของการทำลายระเบีย บแบบแผนการปฏิบั ติการที่เราไม่ทันได้ฉุกคิ ด
(Taken for granted) อยู่เสมอ การสนองตอบต่อภัยพิบัติเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น ผลกระทบด้านชีววิทยา
ของ COVID-19 จึงมีผลกระทบต่อโลกอย่างพลิกแผ่นดิน และเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางภววิทยาอย่างชัดเจน
ความมั่นคงทางภววิทยากับการแพร่ระบาด COVID-19
แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า อาร์ ดี แลง (R.D. Laing) จิตแพทย์ชาวสก๊อตเป็นผู้คิดค้นขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 (Kirke, 2020; กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2562) ความมั่นคงทางภววิทยาในทัศนะของแลง หมายถึง
“สภาวะที่บุคคลพอใจกับความเป็นจริงที่ตนดำรงอยู่อย่างมีเสถียรภาพ” แลงเป็นจิตแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการบำบัดรักษา
ผู้ป่วยทางจิตแบบดั้งเดิม เขาเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านจิตเวชแนวดั้งเดิม (Anti-psychiatry movement) เขาเรียกร้องสิทธิ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่ วยจิตเวชให้กลับคืนมา และแนวคิดความมั่นคงทางภววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบาย
ที่ทำให้สาธารณชนมีความเข้าใจต่อผู้ป่วยทางจิตที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้น ต่อมา แอนโทนี กิดเด้นส์ ได้ขยายความและ
ต่อยอดพัฒนาแนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา ว่าหมายถึง “การรับรู้พื้นฐานของบุคคลว่ามีความปลอดภัยในโลกและมีพื้นฐาน
ความไว้วางใจ (Trust) ต่อผู้อื่น” (Kirke, 2020)
การได้ รับ ความไว้ วางใจนี้ เป็ น ความจำเป็ น เพื่ อ ที่ บุ ค คลจะได้ รัก ษาความรู้ สึ ก ต่ อ การมี ชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใน
เชิงจิตวิทยา และหลีกเลี่ยงภาวะวิตกกังวลที่ดำรงอยู่ (Giddens, 1991, p. 37, as cited in Kirke, 2020) กิดเด้นส์ย้ำเน้น
ความสำคั ญ ของเรื่ อ งเล่ าที่ ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous narrative) หรื อ “การรับ รู้ ตั ว ตน” (Sense of self) ซึ่ งเป็ น สิ่ งพบได้
ในความสามารถของอัตตาในการรักษาเรื่องเล่าให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะที่เป็นความมั่น คงทางภววิทยานั้น
เราสามารถแยกแยะและกั้นวงเล็บ บรรดาคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเรา ตัวตนของผู้อื่น และโลกทางวัตถุที่เราไม่ต้องฉุกคิด
อะไร (Take for granted) (Gitlin, & Liebson, 2020) เพื่อที่เราจะดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นปกติ คำว่า “ไม่ต้อง
ฉุกคิดอะไร” นั้นเป็นการทำหน้าที่เสมือนเป็นคำตอบต่อคำถามเชิงการดำรงอยู่ดังกล่าว กระนั้นก็ตาม สภาวการณ์เหล่านี้ก็ยัง
อาจเผชิญ กับ ภั ย คุก คามโดย “สถานการณ์ ที่ เป็ น ภาวะวิก ฤต” ที่ ท ำให้ เกิ ดการแตกสลายอย่างรุน แรงของสถานการณ์ ที่
ไม่คาดคิดมาก่อน อันส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลจำนวนมาก เป็นสถานการณ์ ที่คุกคามทำลายแบบแผนที่แน่นอนของ
ชีวิตประจำวัน (Giddens, 1984, p. 37, as cited in Kirke, 2020)
ความมั่นคงทางภววิทยา หมายถึงความมั่นคงของตัวตนที่บุคคลธำรงรักษาไว้ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ที่มีความเสถียร
การสร้างความต่อเนื่องในเชิงชีวภาพ และการสร้างกิจวัต รประจำวัน ซึ่งนำไปสู่แบบแผนที่ คาดเดาได้ กิดเด้นส์เชื่อว่าใน
การสร้างกิจวัตรประจำวันของเรานั้น เราจะละวางคำถามในเชิงการดำรงอยู่ตามธรรมชาติของสิ่งนั้นผ่านกาละและเทศะ ทั้งนี้
ในช่วงที่มีสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของ COVID-19 สอดคล้องกับสิ่งที่กิดเด้นส์เรียกว่า “สถานการณ์ที่เป็นภาวะ
วิกฤต” (Critical situations) เราทุกคนต่างถูกบีบบังคับให้เผชิญกับคำถามเหล่านี้ และเราเริ่มตระหนักรู้ว่า คำถามเหล่านี้
ตั้งอยู่บนโครงสร้างที่ถูกกำหนดสร้างอย่างละเอียดอ่อนยิ่ง กล่าวได้ว่า วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อ
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ความมั่นคงทางภววิทยาของเรา ทั้งในเชิงบทบาทของรัฐที่เข้ามาจัดการชีวิตของเรา และในเชิงของบรรทัดฐานทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของเรา เราจะทำอย่างไร ถ้าเราจะต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญเอากับชีวิตของผู้ที่ป่วยเพราะ
ไวรัส COVID-19 แต่เราขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจหรือมีไม่เพียงพอ เราจะต้องตัดสินใจเลือกดูแลคนใดก่อนและปล่อยทิ้งให้
ผู้ป่วยคนใดต้องเป็นฝ่ายตายไป เราควรหรือไม่ ที่จะต้องเฝ้าระวังเชิงรุกโดยจับจ้องพฤติกรรมของพลเมืองให้อยู่ในสายตา
แม้ด้วยเหตุผลทางสาธารณสุขก็ตาม เมื่อไร หรือไปถึงจุดใด ที่เราจะกลับไปใช้ชีวิต ได้อย่างเดิมก่อนที่จะมีไวรัสระบาด คำถาม
เหล่านี้เป็นการพุ่งตรงไปที่แกนแก่นคุณค่าสำคัญของอัตลักษณ์ตัวตนทั้งของพลเมืองและของรัฐ ดังนั้น การแพร่ระบาดของ
COVID-19 จึงเป็นการพังทลาย “เกราะกำบัง” (Protective cocoon) อย่างที่กิดเด้นส์นำมาใช้ เมื่อเขาอธิบายว่า เกราะกำบังนี้
เป็นตัวผลิตสร้างความมั่นคงทางภววิทยา (Gitlin, & Liebson, 2020)
ความมั่นคงทางภววิทยาเป็นกระบวนการที่เป็นแก่นแกนสำคัญของประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเรา และเป็น
สิ่งที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ รอบๆ ตัวเรา การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายอย่างรุนแรงต่อ
การรับรู้ตัวตน อัตลัก ษณ์ และวิถีท างที่เรากระทำการในโลกของเรา ทั้งนี้ ชีวิตประจำวันของเรา งานและกิจกรรมปกติ
หรือกิจวัตรประจำวันที่ทำจนผนึกเป็นแบบแผนโครงสร้างที่อยู่ตัว (Institutionalized routines) ทำให้เราไม่ต้องครุ่นคิดหรือ
ตั้งข้อสงสั ยใดๆ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความกังวลก่อตัวและแฝงฝังลงในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา
กระทบอย่างทันทีต่อความไว้วางใจที่เราไม่ได้ฉุกคิดใดๆ (Take for granted) ประการที่สำคัญ กระทบอย่างทันทีและรุนแรง
ต่ออิสระเสรีภาพในการตัดสินใจของเราว่าจะอยู่ที่ไหน อย่างไรบนโลกใบนี้ (Kirke, 2020)
นักวิชาการหลายท่านให้พิจารณาความมั่นคงทางภววิทยาในฐานะที่เป็น “ความมั่นคงของตัวตน” ซึ่งเป็นสภาวะที่
มนุษย์ทุกคนดิ้นรนเพื่อที่จะธำรงรักษาเอาไว้ (Mitzen, 2006, p. 341, as cited in Flockhart, 2020) การที่บุคคลคนหนึ่งมี
ความมั่นคงทางภววิทยา หมายความว่าบุคคลนั้นมีอัตลักษณ์ที่มีความเสถียร โดยได้รับการสนับสนุนจากเรื่องเล่า (Narrative)
ที่ทำให้บุคคลเต็มไปด้วยความสืบเนื่องในเชิงชีวประวัติ (Biographical continuity) และทำให้บุคคลได้รู้สึกถึงสัมพันธภาพ
และประสบการณ์ ทั้งนี้ หากบุคคลปราศจากความรู้สึกถึงสัมพันธภาพและการสืบเนื่องเชิงชีวประวัติ บุคคลนั้นจะเต็มไปด้วย
ความวิตกกังวล และไม่สามารถที่จะกระทำการสะท้อนการไตร่ตรอง ที่อยู่นอกเหนือจากอุปนิสัยที่ฝังแน่น และความจำเป็น
พื้นฐานเพื่อการอยู่รอด
การธำรงรักษาอุปนิสัยและกิจวัตรประจำวันเป็นเหมือนที่มั่นหรือป้อมปราการสำคัญที่ใช้ต้านทานกับความวิตกกังวล
ที่ เข้ า มาคุ ก คาม (Giddens, 1991, p. 39, as cited in Flockhart, 2020) อย่ า งไรก็ ต ามเป็ น คำถามที่ ช วนสงสั ย ว่ า แล้ ว
ประชาชนจะสามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่าน ภาวะวิกฤต และความเสี่ยงอย่างมากๆ ได้ อย่างไร เรื่องนี้จากทั ศนะของ
ความมั่นคงทางภววิทยา คำตอบต้องอยู่ที่ระดับของอารมณ์ความรู้สึกที่บุคคลจำเป็นต้องพัฒนา “ความไว้วางใจพื้นฐาน”
(Basic trust) และ “ความรู้สึกถึงความไม่เป็นจริง” (A feeling of unreality) ที่จะมีผลทำให้บุคคลไม่จมดิ่งถลำลึกลงไป
บรรดาสิ่งที่น่ากลัวน่าวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น ประชาชนที่มีความมั่นคงทางภววิทยาจะพัฒนาความรู้สึกถึงความไม่เป็นจริง
ซึ่งแม้ ว่าความรู้สึ กนี้ จะไม่ใช่ ความมั่น คงที่ ถูก ต้อ งเป็ น จริง กระนั้ นก็ ตาม ความรู้สึก ดังกล่ าวจะทำหน้ าที่ เป็น เกราะกำบั ง
(Protective cocoon) ที่ทำให้บุคคลสามารถดำเนินกิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของตนได้ และสามารถผจญกับบางช่วง
บางตอนของจังหวะชีวติ ที่มีบิดเบี้ยว คดเคี้ยว และสะทกสะท้านเป็นบางครั้ง (Flockhart, 2020)
เมื่อพิจารณาลงไปในเชิงคุณ ค่าและการหน้าที่ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มีนัยเป็ น
การลดทอนความสามารถในการกระทำการของเราต่อผู้อื่น เนื่องเพราะมีการปิดกั้นสถานที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางสังคม
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผับ บาร์ เป็ นต้น การพบปะหน้าตากับผู้คนเป็นสิ่ งที่เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ของเรา
ซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความกังวลใจ เนื่องเพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้เป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง
ทว่ามีผลทำให้เราต้องแปลกแยกตัวตนของเราเองออกจากผู้อื่นด้วยอากัปกิริยาที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อันที่จริง ความหมายที่ซ่อนเร้นของการเว้นระยะห่างทางสังคม ก็คือ การที่ผู้อื่นเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยเชิงภายภาพ
ของเรานั่นเอง (Gitlin, & Liebson, 2020; Kirke, 2020)

68

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

เมื่อพิจารณาลงลึกในภัยคุกคามที่ COVID-19 จัดให้กับเรานั้น ทำให้เรายิ่งเห็นความต้องการจำเป็นของความมั่นคง
ทางภววิ ท ยา การย้ ำ เน้ น มิ ติ ท างกายภาพของภั ย คุ ก คามทำให้ เราละวางความวิ ต กกั ง วลในเรื่ อ งกฎเกณฑ์ ท างสั งคมลง
ขณะเดียวกัน เราก็สร้างความชอบธรรมให้กับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ หากไม่ได้กระทำลงไปแล้วจะกลายเป็นการท้าทาย
ต่อความรู้สึกมั่นคงทางภววิทยาของเราหรือของรัฐ ในขณะที่ความมั่นคงทางกายภาพมีความชัดเจนและเข้มแข็งต่อความวิตก
กังวลที่ผลิตสร้างโดย COVID-19 ทว่า วิกฤตการแพร่ระบาดนี้เรียกร้องให้เราพิจารณาอย่างใกล้ชิดต่อกับดักการแยกขั้วของ
สองฝั่งฝ่าย ฝั่งหนึ่งคือความต้องการความมั่นคงทางกายภาพ และอีกฝั่งหนึ่ง คือ ความต้องการมั่นคงทางภววิทยา นักวิเคราะห์
เสนอว่า แรงจูงใจของรัฐที่จะพยายามคุ้มครองเราให้พ้นจากการคุกคามทางกายภาพนั้นจะปราศจากความหมายใดๆ หาก
ไม่ทำความเข้าใจกับอัตลักษณ์ตัวตนและความมั่นคงทางภววิทยา (Gitlin, & Liebson, 2020)
ในขณะที่ ในระดับปัจเจกบุคคล การพยายามรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย (Survival) เป็นเหมือนสัญชาตญาณหลัก
ที่อาจจะมีความสำคัญเหนือกว่าเป้าหมายอื่นๆ แต่เมื่อเราพิจารณาในเรื่องการกำหนดสร้างทางสังคม (Social constructs) แล้ว
รัฐไม่ ได้ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น ด้ า นชี ววิ ท ยาที่ ต้ อ งอยู่ รอดปลอดภั ย ทั้ งนี้ ความมั่ น คงทางกายภาพและความมั่ น คงทาง
ภววิทยาของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างร่วมกัน (Co-constitutive) ความจำเป็นของรัฐที่จะแสวงหาความมั่นคงทางกายภาพ
สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นด้านหนึ่งของความมั่นคงทางภววิทยาที่คนในสังคมต้องการเช่นกัน การรับรู้สภาวการณ์ของรัฐที่มี
การกำหนดสร้างความมั่นคงทางกายภาพขึ้น ก็มีความคล้ายคลึงกับการที่ความมั่นคงทางภววิทยาถู กสร้างขึ้นเช่นกัน ดังนั้น
การคุกคามทางกายภาพใดๆ ที่มีต่อรัฐ ก็มีฐานะเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงทางภววิทยาเช่นกัน นัยการพิจารณาต่อเนื่อง
จากนี้ คือ การแสวงหาความมั่นคงทางกายภาพควรจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบไปพร้อมๆ กันกับการแสวงหาความมั่นคง
ทางภววิทยาของรัฐ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสลับซับซ้อนด้านความมั่นคง (Gitlin, & Liebson, 2020)
การผนวกรวมเอาภั ย คุ ก คามใหม่ ที่ ยั งไม่ รู้จั ก มาก่ อ น และความท้ าทายต่ อ ความมั่ น คงทางภววิท ยา รวมไปถึ ง
ความเปราะบางของโครงสร้างทางสังคม นำไปสู่ความวิตกกังวลดำรงอยู่อย่างรุนแรง กรณีการแพร่ร ะบาดของ COVID-19
และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นภัยคุกคามต่อทั้งความมั่นคงทางกายภาพและความมั่นคงทาง
ภววิทยา
การฟื้นคืนความเข้มแข็ง: ทางเลือกเพื่อให้รอดจาก COVID-19
นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องการฟื้นคืนความเข้มแข็ง (Resilience) ตั้งข้อสังเกตว่า การปิดเมืองหรือ Lockdown
จริงๆ แล้ ว ทำให้ เรานึ ก ถึ งพลั งของสั งคมที่ อ ธิ บ ายได้ ด้ วยแนวคิ ด การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง ซึ่ งการฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง
เปรียบเสมือนการทำให้สังคมกลับมามั่นคง (Social moorings) (Brennan, 2020) เป็นนัยที่สะท้อนคุณลักษณะประการหนึ่ง
ของการปรับเปลี่ยนของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เป็นการหนุนเสริมความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันของโลก เราต่างจำเป็นต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันกับคนอื่นๆ ที่แม้จะอยู่ห่างไกลกัน และเป็นการพึ่งพาคนอื่นที่เราอาจจะ
ไม่ เคยรู้จักมาก่อน นอกจากนั้ น การแพร่ระบาดยังหนุนเสริมความต้องการจำเป็ นพื้น ฐานของเรา การที่ต้องอยู่ใกล้บ้าน
การติดต่อแบบเห็นหน้าตาอย่างแท้จริงกับคนอื่นที่เราต้องพึ่งพาเพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนในความหมายกว้าง
ในขณะเดียวกัน โลกจริงจำลอง (Simulacra1) ของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual technologies) ก็มีประโยชน์เป็น
อย่างยิ่ง ที่ช่วยนำเราให้ได้มาพบปะพูดคุยกันได้ พร้อมๆ กับแยกเราให้ห่างกันอย่างมีความปลอดภัย ทว่าโลกจริงจำลอง เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้เป็นสิ่งเทียมที่นำมาใช้ทดแทนการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เป็นตัวเป็นตนและเป็นแก่นแกนจ ริงของ
มนุษยชาติ (Brennan, 2020) ความคิดในเรื่อง “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เป็นเหมือนคำไม่น่าพึงพอใจสำหรับเราแทบ
1

Simulacra เป็นคำศัพท์ที่คิดค้นโดยนักทฤษฎีหลังทันสมัย ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard, 1929-2007) นักวิชาการไทยบางท่านใช้คำว่า
“ความจริงจำลอง” หรือ “โลกจริงจำลอง” คำที่มาคู่กันคือ Simulation คือการจำลอง ทั้งนี้ โบดริยาร์ด เขี ยนหนังสือเรื่อ ง Simulacra and
Simulation ในปี ค.ศ. 1981.
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ทุกคน และสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนี้กลายเป็นความเข้าใจร่วมกันที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและความดีงามของสังคม
ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นความมั่นคงทางภววิทยาของบุคคลและสังคมใหญ่ การดูแลตนเองอย่างที่เราได้เรียนรู้จากการแพร่ระบาดนี้
เป็นหัวใจสำคัญ ทว่า มันก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ เราต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุน และการสัมผัสจากเพื่อนมนุษย์
คนอื่นๆ ชุมชนที่มีการพบปะเห็นหน้าตากัน การสัมผัสระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อทำให้สบายใจซึ่งกันและกัน -เป็นสิ่งที่เรา
ต้องการ เพื่อเติมเต็มความมั่นคงทางภววิทยา ทว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปล้นเอาสิ่งนี้ไปจากมนุษย์ (Brennan,
2020)
นโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการรื้อทลายแบบแผนพฤติกรรมเดิมๆ ที่เคย
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ในนามของ The new normal ในการพยายามป้ อ งกั น และจั ด การความปลอดภั ย ให้ ม นุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น ในโลก
เป็นการเปิดเผยให้เห็นการกระทำการในเชิงความมั่นคงทางภววิทยาอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ สภาวการณ์ที่สับสนปลุกเร้าความกังวลใจ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงจากบรรทัดฐานเชิงพฤติกรรมเดิมที่คุ้ นเคยมาเป็นแบบแผนพฤติกรรมใหม่ๆ ที่กฎเกณฑ์เดิมๆ ใช้
ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว นักวิเคราะห์ชวนให้นึกถึงทฤษฎี Anomie ของ เอไมล์ เดอร์กไคม์ (Emile Durkheim) (Brennan, 2020) อันที่
จริง หากจะพิจารณาต่อเนื่องไปอีก เราอาจจะนึกถึงนักทฤษฎีหลังทันสมัยและความเชื่อมโยงกับแนวความคิดของ มิเชล ฟูโกต์
(Michel Foucault) เรื่อง การปกครองชีวญาณหรือการบริหารจัดการชีวิต (Governmentality) ที่ทั้งอำนาจของปัจเจกและ
อำนาจส่วนกลางมีการปะทะขับเคี่ยวกันอย่างชัดเจน ทั้งการบริหารจัดการชีวิต การฟื้นคืนความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
ภววิทยามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ความหมายของการฟื้นคืนความเข้มแข็ง
การฟื้นคืนความเข้มแข็ง หมายถึง ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพหลังช่วงระยะเวลาที่กดดัน ระดับการฟื้นคืน
ความเข้มแข็งที่สูงในสาธารณะ ช่วยลดผลกระทบที่ร้ายแรงจากภาวะวิกฤตได้ การแพร่ร ะบาดของ COVID-19 ทำให้บุคคล
เผชิญกับข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกันและการแข่งขันกันด้านผลประโยชน์ทางสังคม การผกผันของแรงจูงใจภายใน การคุกคาม
กับรายได้ประจำวัน และการพังทลายความสามารถของบุคคลและชุมชนในการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐาน อาทิ อาหาร
และที่อยู่อาศัย (Habersaat et al., 2020)
นักวิชาการบางท่านให้คำอธิบายการฟื้นคืนความเข้มแข็งในฐานะเป็นทักษะที่มีพลวัต ที่ทำให้บุคคลสามารถเผชิญ
กับความท้าทายด้านพลวัตความผันแปร ปัญหาในชีวิตจริง ความกดดัน บาดแผลทางใจ และช่วยนำทางไปสู่การเอาชนะความท้า
ทายเหล่านี้ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ การฟื้นคืนความเข้มแข็งมีฐานะเป็นแนวคิดที่พัฒ นาขึ้นมาจากศาสตร์หลายสาขา อาทิ
วิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมทั้งนโยบายสาธารณะ/ นโยบาย
สังคม การฟื้นคืนความเข้มแข็งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในหน่วยการวิเคราะห์และการปฏิบัติการในระดับจุลภาค มัชฌิมภาค
และมหภาค (Donoghue, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นทางออกที่เป็นไปได้ของการจัดการกับสภาวะความล้มเหลวของรัฐ
ที่ ยิ่ งซ้ ำ เติ ม วิ ก ฤตมากขึ้ น ทั้ งนี้ สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดสะท้ อ นให้ เห็ น สภาวะที่ นั ก วิช าการ เรีย กว่ า VUCA นั่ น คื อ
ความเปราะบาง (Vulnerable) ที่เพิ่มมากขึ้น ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความยุ่งยากสลับซับซ้อน (Complex) และ
ความลางเลื อ นพร่ า มั ว (Ambiguous) (Korosteleva, & Petrova, 2020) ซึ่ งสภาวะที่ เรี ย กว่ า VUCA นั ย หนึ่ งก็ ส ะท้ อ น
คุณลักษณะของสังคมยุคหลังทันสมัย (Postmodernity) ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความพร่ามัว ความสงสัย ความผันแปร
ฯลฯ เช่นกัน
นักวิชาการเชื่อว่า การฟื้นคืนความเข้มแข็งจะเป็นแนวคิดแนวทางที่ยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดี สำหรับการจัดการ
ของวิถีท้องถิ่นกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น การฟื้นคืนความเข้มแข็งจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empower) และเสริมสร้าง
ความยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับชุมชน การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการเผยให้เห็นความขัดแย้งภายใน นั่นคือ ความไม่สมเหตุสมผล
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และความอ่อนแอของประชาชนในการแสวงหาทางแก้ไขปัญหาจากตำแหน่งแห่งที่ของตน ที่ย้อนแย้งกับความจำเป็นที่ต้องมี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดมากขึ้นและการควบคุมจากส่วนกลางที่เข้มงวดกวดขัน เพื่อจะจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสให้ได้
(Korosteleva & Petrova, 2020) ในสภาพการณ์เช่นนี้ เหมือนราวกับว่า สังคมไม่สามารถที่จะไว้วางใจ (Trust) ตนเองได้
อี ก ต่ อ ไปแล้ ว การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ งไม่ มี อี ก ต่ อ ไปแล้ ว และความมั่ น คงทางภววิท ยาที่ ป ระชาชนจะไม่ ส ามารถสร้า ง
เกราะกำบัง ที่มาจากความไว้วางใจตนได้อีกต่อไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเสนอความคิดเห็นว่า ประชาชนจะต้องไว้วางใจประชาชนคนอื่นๆ เพื่อที่จะสร้างการฟื้นคืน
ความเข้มแข็งให้กลับมา ในทุกระดับและในทุกโอกาส ทั้ งนี้ การไว้วางใจคนอื่นไม่ได้เป็นไปเพียงเพื่ อจะได้อยู่รอดเท่านั้ น
ทว่ายั งเป็ น การได้ เรี ยนรู้ใหม่ ในศิ ล ปะการปกครองตนเอง (Self-governance) ที่ อ าจจะหลงลื ม ไป อั น ที่ จ ริง การฟื้ น คื น
ความเข้มแข็งเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะระบบสังคมอันสลับซับซ้อนสามารถใช้การอ้างอิงตัวตนของตนเอง (Self-referential)
เพื่อแสวงหาสภาวะที่มีดุลภาพ (State of equilibrium) ในการปรับตัวและเปลี่ยนผ่าน (Korosteleva, & Petrova, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็ง: เหมือนตายไปแล้ว แต่กลับอุบัติขึ้นมาใหม่
ผลกระทบที่ตามมาของการแพร่ร ะบาด ในด้านหนึ่ง ทำให้การฟื้นคืนความเข้มแข็งมาถึงจุดจบ แต่ในอีกด้านหนึ่ง
กลายเป็นการกระตุ้นเตือนให้การฟื้นคืนความเข้มแข็งกลับมาอีก เนื่องเพราะการทุ่มเทความพยายามของมนุษย์ที่มีศูนย์กลาง
อยู่ที่การจัดระเบียบของตัวตนเพื่อต่อสู้ต้านทานกับวิกฤตที่แท้จริงของการบริ หารจัดการ-แนวคิดแนวทางการบริหารจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมไม่พอเพียง การฟื้นคืนความเข้มแข็งอุบัติขึ้นมาใหม่ ครั้งนี้ในฐานะของกระบวนทัศน์การบริหารจัดการแบบใหม่
(A new governance paradigm) ที่มี ฐานคิด จากทฤษฎี ความสลับ ซับซ้อ น (Complexity theory) วิธีคิดแบบการฟื้ นคื น
ความเข้มแข็งย้ำเน้นความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อน (ที่ปัจจัยนำเข้าไม่ได้กำหนดผลที่ได้รับ
โดยตรง) และปฏิเสธการอธิบายอย่างเป็นเส้นตรง (Nonlinear) ซึ่งผลที่ได้เป็นความไม่แน่นอน และไม่สามารถกำหนดผลที่
คาดว่าจะได้รับเป็นการล่วงหน้าได้-ซึ่งนั่นเป็นการสั่งการจากบน-ลงล่าง (Top-down) (Korosteleva & Petrova, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งเป็นแนวคิดที่โดยธรรมชาติแล้ว เปลี่ยนผ่านการกระทำการเชิงพัฒนานโยบายจากระดับ
นานาชาติและระดับรัฐไปสู่ระดับท้องถิ่น พุ่งเป้าโดยตรงไปที่ปัญหา เพราะว่าในโลกที่สลับซับซ้อน การฟื้นคืนความเข้มแข็ง
ต้ อ งดำเนิ น การได้ โดยวิ ถี ก ารปฏิ บั ติ จ ากล่ า ง-ขึ้ น บน (Bottom-up) เท่ า นั้ น วิ ธี คิ ด แบบฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง หมายถึ ง
ความสามารถของประชาชน หรือของสังคมในการบริหารจัดการตนเอง ยืนอยู่บนความเข้มแข็งของท้องถิ่นและความรู้ในเรื่อง
ทรัพยากรที่มีอยู่ และสำคัญยิ่งไปกว่านั้น อยู่ด้วยความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่า ด้วยวิธิคิดแบบนี้จึงเป็นการเรียกร้องให้ตรวจสอบ
ทบทวนบรรดาวิถีทางการบริหารจัดการร่วมสมัย และตรวจสอบทบทวนวิธีการที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดในยุคสมัย
ที่มนุษย์ครองโลก (Era of the Anthropocene2) (Korosteleva & Petrova, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งย้ำเน้นการรวมศูนย์ความสนใจไปที่วิธีการที่เราจะเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับ “ท้องถิ่น”
ประชาชนที่มีอารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนาร่วมกันที่จะมีชีวิตที่ดี -ให้สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตนเอง
อันที่จริง แนวคิดแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เน้นการฟื้นคืนความเข้มแข็งนั้นได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว โดยมีนัย
อยู่ในวาทกรรมหลักๆ ขององค์กรระหว่างประเทศ ตั้งแต่สหประชาชาติไปจนถึงสหภาพยุโรปและอื่นๆ อาทิ แนวคิดเรื่อง
“ภาคี หุ้ นส่ วน” (Partnership) “พั นธะการจั ดการจากล่ าง-ไปสู่ บน” (Bottom-up engagement) และ “ท้ องถิ่ นเป็ นเจ้ า ของ”
(Local ownership) เหล่ า นี้ ล้ ว นมี นั ย สอดคล้ อ งกั น และปรากฏขึ้ น เพื่ อ เป็ น วิ ถี ท างที่ โลก/ท้ อ งถิ่ น จะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิทธิผลและยั่งยืน (Korosteleva & Petrova, 2020)
2

Anthropocene เป็นคำศัพท์ที่ พอล ครุตซ์เซน (Paul Crutzen) นักเคมีฟิสิกซ์ รางวัลโนเบล ชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีคนให้ความนับถือมากที่สุด
คนหนึ่ง ได้บัญญัติขึ้นในการบรรยายทางวิชาการ เมื่อ ปี ค.ศ. 2000 มีนัยโดยย่อหมายถึงว่า โลกยุคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยน้ำมือมนุษย์เป็นสำคัญ
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การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 นำไปสู่การพิจารณาแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งในฐานะที่เป็น
แบบแผนการบริหารจัดการ (Governance) ในระดับปัจเจกบุคคล ประชาชนถือได้ว่าเป็นทั้งแหล่งของการคุกคามและเป็นทั้ง
บุคคลที่ต้องได้รับความมั่นคงในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ประชาชนไม่มีเหตุผลและมีความเปราะบาง ซึ่งถือว่า
ขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานของวิธีคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็ง ที่เชื่อในความสามารถของมนุษย์และชุมชนที่จะตอบสนองต่อ
สถานการณ์วิกฤตได้อย่างดีที่สุด (Korosteleva & Petrova, 2020)
ในระดั บ รัฐ ชุด มาตรการที่ ไม่ เคยเกิด ขึ้ นมาก่ อน ได้ น ำมาจำกั ดสิ ท ธิม นุษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน อาทิ เสรีภ าพในการ
เคลื่อนย้ายและชุมนุม ประชาชนถูกกักบริเวณไว้ในบ้าน ขณะที่ข้างนอกบ้ าน มีแต่กองตำรวจและเสียงกรอกหูซ้ำๆ ของ
รถพยาบาล รัฐบาลกลับมาใช้อำนาจควบคุม ปลุกลัทธิชาตินิยมให้คืนชีพ กั้นเขตแดน และเหนืออื่นใด รัฐยุคศตวรรษที่ 19
รัฐที่เน้นปกครอง พิทักษ์คุ้มครอง และตั้งกฎเกณฑ์กำกับควบคุมมนุษย์ พิจารณาในมุมมองนี้ การตอบสนองการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 แบบนี้ นักวิจารณ์โจมตีว่าแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรง-เข็นกันต่อไปไม่ไหว
ทว่า ในบทความของ พอล บาร์เก้ส์ (Pol Bargués, 2020, as cited in Korosteleva, & Petrova, 2020) ให้ข้อสังเกตว่า
“การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ งมี ม ากกว่า นั้ น เสมอ” (Resilience is always more) หมายความว่า การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง
ยังมีศักยภาพอีกมากมายที่เรายังค้นไปไม่ทั่วถึง ทั้งในเชิงของคุณภาพ และเชิงการวิเคราะห์การบริหารจัด การ การฟื้นคืน
ความเข้มแข็งจึงเป็นเหมือนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ตรงกันข้ามกับการวิจารณ์ในด้านลบและการปฏิเสธแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็ง การแพร่ระบาดของ COVID-19
ทำให้เราเห็นความย้อนแย้งไปในอีกด้านหนึ่ง ประชาชนแสดงสติปัญญาความสามารถที่ไม่ตีบตัน (Resourcefulness) ในการ
แก้ไขปัญหา และความทรหดอดทนได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้งในระดับบุคคลและในชุมชน ในความพยายามที่จะต้านทานกับไวรัส
และการอยู่รอดจากวิกฤตครั้งนี้ (Korosteleva, & Petrova, 2020) ถ้าหากเราไม่ สามารถรักษาความ “ใจเย็นไว้ แล้วก้าวต่อไป”
(Keep calm and carry on3) ดั ง ในสถานการณ์ ป กติ ก่ อ นวิ ก ฤต เราจะต้ อ งแสวงหาหนทางอื่ น ๆ ที่ จ ะกลั บ มาฟื้ น คื น
ความเข้มแข็ง และสนับสนุนคนอื่นๆ ในทุกระดับสังคม นักวิชาการเชื่อว่าสิ่งนี้กำลังอุบัติขึ้นในอังกฤษและทั่วยุโรปทุกวันนี้
ในระดับบุ คคล ประชาชนแสวงหาการฟื้ นคื นความเข้มแข็งแบบใต้ ดิน (Underground) แบบอยู่ที่บ้ าน เปลี่ย น
ทุกครัวเรือนเป็นป้อมปราการของการแยกอยู่โดยลำพังและการมุ่งมั่นที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ให้
ได้ รวมทั้งพยายามสืบเนื่อง ธุรกิจหรือกิจวัตรให้เป็นปกติ หรือเกือบปกติให้ได้ การฟื้นคืนความเข้มแข็งประสบความสำเร็จ
อย่างเหลือเชื่อจากความสามารถและความกล้าหาญของประชาชนพลเมือง การทำงานออนไลน์ การจัดระเบียบบ้านใหม่เพื่อ
รองรับความต้องการจำเป็นของครอบครัว การสอนหนังสือลูกๆ ด้วยตนเอง การดูแลคนที่เปราะบาง การเลี้ยงดู การจับจ่าย
ซื้อข้าวของ การดูแลทุกคนในบ้านให้มีสุขภาพดีและการบันเทิงในบ้านทั้งหมดเป็นเป้าหมายเพื่อการอยู่รอด หรือที่นักวิชาการ
ด้ า นจิ ต วิ ท ยา เรี ย กว่ า “การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง คื อ Default mode ของเรา” (Shpancer, 2020, as cited in
Korosteleva, & Petrova, 2020) และการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของเราทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความมั่นคงทางภววิทยา
ในระดับชุมชน การรวมตัวเป็นภาคีหุ้นส่วนใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงห้องแลปทดลองของมหาวิทยาลัยทั่วยุโรป
ให้เป็นโรงงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหายาต้านไวรัส (Antidote) และช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์
แถวหน้ า ห้ างซุ ป เปอร์ม าร์เก็ ตเปิ ด ชั่ วโมงพิ เศษสำหรับ บริการบุ คลากรทางการแพทย์ และเพื่ อนบ้ านหั น มาดูแ ลคนที่ มี
ความเปราะบางในชุมชน สิ่งนี้สังเกตได้ทั่วโลก (Korosteleva & Petrova, 2020) แม้ในสังคมไทย เรามีการวางตู้อิ่มใจ ตู้ปันสุข
ในชุมชนต่างๆ สำหรับบุคคลที่ประสบผลกระทบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะกลับมา
ฟื้นคืนความเข้มแข็งและเอาชนะวิกฤตด้วยปัญญาความสามารถของมนุษย์
3

Keep Calm and Carry On เป็นสำนวนที่อุบัติขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปรากฏอยู่ในโปสต์เตอร์ที่รัฐบาลอังกฤษสื่อสารเชิงจิตวิทยากับ
ประชาชนช่วงภาวะสงคราม
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ในระดั บรัฐ การกระทำการประหนึ่งระบบที่ยั งคงดำเนิน ไปได้ อยู่ กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อ งคุ้มครอง
พลเมือง ต่อสู้กับการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ และการออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็นมาบังคับกำกับการกระทำของพลเมือง
มีตำรวจคอยลาดตระเวน และมีกองทหารที่เตรียมพร้อม กระนั้น สังคมก็มองกลับมาที่รัฐด้วย เฝ้ามองรัฐเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐ
ไม่ได้ก้าวล้ำเส้น ติดตามการกระทำของรัฐผ่านสื่อทางสังคม (Korosteleva & Petrova, 2020)
ดังนั้น ใครกันหนอที่เป็นคนอ่อนแอและไม่มีเหตุผล คนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าสร้างวิกฤตขึ้นมาเอง และเรียกร้องให้รัฐ
ใช้อำนาจเข้าควบคุม กระนั้นหรือ เนื่องเพราะการที่สังคมทั่วยุโรปตอบสนองต่อวิกฤต เราจึงเห็นคนที่กลับมาฟื้นคืนความเข้มแข็ง
มีการปรับแก้การตอบสนองทางอารมณ์ในระยะเริ่มแรก และมีการจัดสมดุลใหม่ของระบบอย่างถูกทาง เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า
ทุกๆ วิกฤตนั้นนำมาซึ่งอันตรายและโอกาส (Korosteleva & Petrova, 2020; Yang, 2020) ในขณะที่ การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่ ายังคงเป็ น ไปอย่ างดุ ร้าย การฟื้ นคื น ความเข้ม แข็ ง คื อ การตอบสนองของมนุ ษ ย์ นำเอาสิ่ งที่ ดีที่ สุด ในตั วเรา
กลับคืนมา และระบบก็กลับคืนมาเป็นชีวิตในวิถีใหม่ (New normality)
วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนหนึ่ง นักวิเคราะห์เห็นว่า วิกฤตนี้ทำให้การฟื้นคืนความเข้มแข็งล้มเหลว
และสะดุดหยุดลงไป แม้แต่นักทฤษฎีที่ สนับสนุนแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งอย่างสุดๆ เช่น เดวิด แชนด์เลอร์ (David
Chandler, 2020, as cited in Korosteleva & Petrova, 2020) ยังยอมรับว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดระดับ
โลก แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งอาจจะไม่ใช่ทางเลือก เพราะว่า ประชาชนถูกเรียกร้องให้จำเป็นต้องถอย แทนที่จะรวมตัว
จัดการต่อสู้กับการแพร่ระบาดนี้ งานเขียนของแชนด์เลอร์วิพากษ์กรอบแนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็ง ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเสรี
นิยมใหม่ (Neo-liberal) ว่าเป็นการเน้นการควบคุมจากส่วนกลาง ที่ส่งผลทำให้การฟื้นคืนความเข้มแข็งต้องสูญสิ้ นไป ทว่า
สิ่งที่สามารถสังเกตได้ในทุกวันนี้คือการพยายามหยัดยืนขึ้นมาใหม่ ของกระบวนทัศน์การฟื้นคืนความเข้มแข็งชุดใหม่ ที่ตั้งอยู่
บนฐานคิดเรื่องความเป็นมนุษย์ (Humanity) ปัญญาความสามารถ และการรวมตัวต่อสู้ (Collective fight) เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
ในวันพรุ่งนี้ นี่ คือสิ่งที่วิกฤตครั้งนี้นำเรามาสู่แสงสว่าง ไม่ใช่เพี ยงสติปัญ ญาความสามารถของเราในการเผชิญและโต้กลับ
ทว่าแม้มีการถอย แต่ยังคงฟื้นคืนความเข้มแข็งได้ แยกตัวโดดเดี่ยว แต่ยังคงกระตือรือร้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดูแล
ทุกๆ คนในทุกๆ ระดับ
การฟื้นคืนความเข้มแข็งของสังคมในทัศนะของวิศวกรรมสถาปัตย์
นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมสถาปัตย์ (Architectural engineering) เสนอความคิดเห็นเรื่อง
การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ งของสั งคมในทั ศ นะของสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมสถาปั ต ย์ อิ ซู รุ ทาเควากิ (Izuru
Takewaki) แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต เสนอบทความที่น่าสนใจ เขาเห็นว่า การฟื้นคืนความเข้มแข็งของสังคมประกอบด้วย
องค์ประกอบสำคัญสองด้านของสังคม หนึ่งเป็นความสามารถในการต้านทานวิกฤตของสังคม (Resisting ability) และสอง
เป็นความสามารถในการฟื้นคืนของสังคม (Recovering ability) นอกจากนี้ ยังแยกแยะความสามารถทั้งสองด้านของสังคม
ไปตามลำดับขนาดหรือสเกลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขนาดมนุษ ย์ (Human scale) ขนาดสิ่งปลูกสร้าง (Building scale)
ขนาดภูมิภาค (Regional scale) และขนาดไซเบอร์และอื่นๆ (Cyber scale and others) (ดูแผนภาพ 1) (Takewaki, 2020)
ในขนาดมนุษ ย์ (Human scale) สำหรับความเสี่ยงต่อ COVID-19 ความสามารถในการต้านทาน ประกอบด้วย
การปรับ ปรุงสุ ข นิ สั ย (อาทิ การล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ การไม่ สั ม ผั ส มื อ ทั ก ทาย ไม่ อ ยู่ ในที่ แ ออั ด ) การสวมหน้ า กากอนามั ย และ
แผ่น ป้อ งกั นใบหน้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการเสริมสร้างภูมิ คุ้ม กัน ให้ เข้ มแข็ ง (ได้แก่ การออกกำลังกายและ
โภชนาการที่ดี) ในอีกฟากหนึ่ง คือ ความสามารถในการฟื้นคืนประกอบด้วยการเสริมภูมิคุ้มกัน การจัดข้อมูลธุรกิจต่างๆ เป็น
ระบบดิจิตอล (Digitization of business data) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิ ตอล (Digital transformation) และ
การสร้างจุดศูนย์รวม (Hubs) การติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขา ความสามารถของสังคมทั้งสองด้าน
นำมาใช้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต้ อ งเน้ น ไปที่ ก ารเว้น ระยะห่ างทางสั งคม โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ
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การหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แคบและปิดกั้น (Closed spaces) การที่คนมาชุมนุมจำนวนมาก (Dense gatherings) และการติดต่อ
ที่ใกล้ชิด (Close connections) ซึ่งทั้งสามประการเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกระจายเชื้อไวรัสและการติดต่อของ COVID-19
(Takewaki, 2020)
ภาพที่ 1
การฟื้นคืนความเข้มแข็งของสังคม ทัศนะเชิงวิศวกรรมสถาปัตย์
การฟื้นคืนความเข้มแข็งของ
สังคม
ความสามารถใน
การต้านทาน

(Society’s Resilience)

ความสามารถใน
การฟื้นคืน

(Resisting ability)

(Recovering ability)

ขนาดมนุษย์ (Human Scale)
ขนาดมนุษย์ (Human Scale)

ขนาดไซเบอร์และอื่นๆ

Social Distance;
Strong Immunity

(Cyber Scale & Others)

DX adaptation; Social
distance rule; Boosting
immunity

ขนาดสิ่งปลูกสร้าง (Building Scale)

ขนาดสิ่งปลูกสร้าง (Building Scale)

Prepare for infection social distance
plan; Vulnerability assessment

DX adaptation; Social distance rule (COVID19 risk);
Building use (COVID-19 risk)

ขนาดภูมภิ าค (Regional Scale)

ขนาดภูมภิ าค (Regional Scale)

DX (Digital transformation) adaptation;
Reduction of concentration

Redundancy (production, transportation)

ที่มา: ดัดแปลงจาก I. Takewaki, 2020, p. 2.
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สำหรับ ขนาดสิ่งปลูก สร้าง (Building scale) ความสามารถในการต้ านทานของสังคมต่อความเสี่ยง COVID-19
หมายถึงการวางแผนผังที่มีการระบายของอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ การวางแผนผังเส้นทาง
ในอาคารที่เน้นป้องกันการติดต่อกันโดยไม่จำเป็น การวางแผนผังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอาคาร (อาทิ ไฟฟ้า น้ำใช้ และ
การระบายน้ำ) และการวางแผนผังโครงสร้างทางวิศวกรรมสำหรับพื้นที่ใช้สอย ในอีกด้านหนึ่ง ความสามารถในการฟื้นคืนของ
สังคม รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โรงแรม อาคารเช่าอาศัย บ้านพักเพื่อการดูแล
เป็นต้น) การปรับการออกแบบโดยใช้ระบบดิจิทัล การส่งเสริมเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Building Information
Modeling [BIM]) และการวางแผนผังบ้านพักเพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม ในขณะเดียวกัน การลดความเปราะบางใน
สิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นการป้องกันการเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 และการเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้งานอาคารสิ่งปลูกสร้าง
(Takewaki, 2020)
ขนาดภูมิภาค (Regional scale) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง COVID-19 ความสามารถในการต้านทาน รวมถึง
แบบแผนการเดินทางติดต่อกันของประชาชน (เช่น การเหลื่อมเวลาเดินทางไปทำงาน การยืดหยุ่นเวลา) การส่งเสริมให้ทำงาน
ทางไกล (การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นเป็ น ระบบดิ จิ ทั ล ) การหลี ก เลี่ ย งที่ อ ยู่ แ ละที่ ท ำงานที่ มี ค นหนาแน่ น การลด
ความหนาแน่นของคนที่มารวมตัวกัน เมื่อพิจารณาไปที่ระดับจังหวัด เช่นเดียวกันจำเป็นต้องวางแผนการลดความหนาแน่น
เช่ น อาจมีก ารปฏิ สังขรณ์ ตึ ก เก่า อาคารเก่ า สำหรับ รองรับ การทำงานทางไกล ยิ่งไปกว่านั้ น อาจต้ อ งมีก ารวางแผนผั ง
การเคลื่ อนย้ายโรงพยาบาล โรงเรียน และศาลากลาง รวมไปถึงการกระจายการหน้าที่ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อลด
ความหนาแน่น ในอีกด้านหนึ่ง ความสามารถในการฟื้นคืนในระดับภูมิภาครวมไปถึงความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chains) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการผลิตภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบริการส่งสินค้า
ถึงบ้าน และการจำลอง (Duplication) ทางเลือกการคมนาคมขนส่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับกิจกรรม
ทางสังคมที่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (Takewaki, 2020)
ประการสุดท้าย ขนาดไซเบอร์และอื่นๆ (Cyber scale and others) ในส่วนของความสามารถในการต้านทาน
รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงออนไลน์ ใช้ออนไลน์ในการทำงานและเข้าถึงชุดข้อมูลของบริษัท และใช้ออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการศึกษา การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น AI และหุ่นยนต์ในการออกแบบเชิง สถาปัตย์และออกแบบการก่อสร้าง
รวมถึงใช้ออนไลน์เป็นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารระดับโลก ในด้านของความสามารถในการฟื้นคืน ได้แก่ การมีกรมธรรม์
ประกันภัย การรักษาเงินสำรองภายใน การมีเงินชดเชยจากรัฐบาลให้กับบริษัทและประชาชน ความสามารถในการผลิต
ที่หลากหลาย การใช้ AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในขั้นสูงสำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างใหม่ ตลอดจน
การเสริมสร้างเครือข่ายปัญญาชนนักวิชาการ ทั้งนี้ ขนาดไซเบอร์เป็นสิ่งที่ครอบคลุมทั้งขนาดมนุษย์ ขนาดสิ่งปลูกสร้างและ
ขนาดภูมิภาค (Takewaki, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งในฐานะนโยบายสังคม
นักวิชาการด้านนโยบายสังคม มหาวิทยาลัย ยูซีดับลิน (University College Dublin) มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ ที่สุด
ในไอร์แ ลนด์ จำแนกการฟื้ น คื นความเข้ม แข็ งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้แ ก่ การฟื้ น คืน ความเข้ มแข็งของชุ ม ชน (Community
resilience) การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ (Economic resilience) และการฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ งของบุ ค คล
(Individual resilience) ซึ่งทั้งสามด้านต่างมีผลต่ อกันและกัน จึงจำเป็ นต้องเข้าใจภาพรวมของการฟื้น คืนความเข้ม แข็ง
ที่เชื่อมโยงทั้งสามองค์ประกอบเข้าด้วยกัน (Donoghue, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งจำเป็นต้องมีการได้มาซึ่งทรัพยากรที่สำคัญก่อนแล้วเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะได้นำทรัพยากร
ออกมาใช้ในยามเมื่อมีภาวะวิกฤต ในขณะเดียวกัน การฟื้นคืนความเข้มแข็งในหลายๆ สถานการณ์กลายเป็นกระบวนการ
เชิงปฏิกิ ริย า (Reactive process) ตั วอย่างเช่น ในช่ วงวิกฤตเศรษฐกิจ ครัวเรื อนทั่วยุ โรปพบความยากลำบากเพิ่ ม ขึ้นใน
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การวางแผนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ การฟื้นคืนความเข้มแข็งเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่าน (Transform) จากกลยุทธ์ระยะยาว
ไปสู่การดิ้นรนไปใช้กลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อความอยู่รอด ซึ่งอันที่จริง นักวิชาการมีคำถามว่า กลยุทธ์ระยะสั้นแบบนี้ไ ม่สมควรจะ
พิจารณาเป็นการฟื้นคืนความเข้มแข็งด้วยซ้ำไป (Donoghue, 2020)
ประชาชนควรเป็นด่านหน้าสุดของการต่อสู้กับ COVID-19 หรือไม่
ในนามของการฟื้นคืนความเข้มแข็งจำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวคิดแนวทางที่จัดวางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของ
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตน อย่างไรก็ตาม ชุมชนจะดำเนินการใดก็จะพบข้อจำกัดอย่างใหญ่หลวง ไม่เพียงจากไวรัสโคโรน่า
เท่านั้น ทว่ายังมีข้อจำกัดจากการเงินงบประมาณ การเมือง และการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล ตรงนี้ เป็นข้อถกเถียงกัน
อย่างมากจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่วิจารณ์แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็ง ว่าการออกแบบการฟื้นคืนความเข้มแข็ง
คือ การวางปัจเจกบุคคลให้รับผิดชอบอยู่แถวหน้า เป็นด่านหน้าและเป็นศูนย์กลาง ใช่หรือไม่? รัฐบาลหลายประเทศชี้ชัดว่า
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “เรา” ที่จะหยุดการกระจายของเชื้อไวรัส เราต้องเว้นระยะห่ างทางสังคม มีสุขนิ สัยที่ ดี ล้างมือบ่อ ยๆ
ใส่หน้ากากอนามัย ลดการพบปะติดต่อกัน ฯลฯ นักวิชาการชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือ การติดต่อใกล้ชิดกันสามารถ
ลดลงได้ เมื่อทำงานในโรงพยาบาล โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอื่นๆ ทว่า ข้อมูลสภาวะการติดเชื้อโรคที่สูงที่สุดอยู่ที่
โรงงานชำแหละเนื้อ ศูนย์บริการโดยตรง และบ้านพักผู้สูงอายุ (Nursing home) ซึ่งการติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เลย (Donoghue, 2020)
การตัดสินใจเชิงนโยบายคือการเลือกแลก
ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือ กระบวนการกำหนดนโยบายเป็นกระบวนการที่ต้องตัดสินใจเลือกแลก (Trade-offs) อาทิ
ต้องพยายามให้มีสมดุลระหว่างการสาธารณสุขกับการมีเศรษฐกิจที่เติบโตดี เราจะเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
มีความรุนแรงในหลายๆ ประเทศ ที่ผู้นำรัฐบาลห่วงภาวะของเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพของประชาชน ในขณะที่ กระบวนทัศน์
การฟื้นคืนความเข้มแข็งในบริบทเยี่ยงนี้ต้องเน้นการกระทำการที่ไม่หลุดออกไปจากกรอบการประเมินความเสี่ยงเป็นสำคัญ
(Donoghue, 2020)
เราจะเห็นได้ว่า รูปแบบการฟื้นคืนความเข้มแข็ง 3 รูปแบบ (การฟื้นคืนความเข้มแข็งของชุมชน ทางเศรษฐกิจและ
ของปั จเจกบุ คคล) นั้ นสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่ น ไม่มีกลุ่มใดที่จะควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์ แบบ และทุ กๆ
ครัวเรือน ทุกๆ ปัจเจกบุคคลในทุกวัน ต้องเผชิญกับการตัดสินใจเลือกแลก (Trade-offs) ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของตนเอง
เช่นกัน - ความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพกาย ความปลอดภัยของครอบครัว และอื่นๆ แต่อย่างน้อยที่ สุด รูปแบบการฟื้นคืน
ความเข้มแข็งทั้งสามด้านควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ในบริบททางสังคม ทั้งสามรูปแบบจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
เชิงสถาบั น หนทางที่ ชัด เจนที่ สุ ด คื อ รัฐบาลต้ องให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยตรงต่ อ การริเริ่ม การฟื้ น คื น ความเข้ ม แข็ งดั งกล่ า ว
(Donoghue, 2020)
การฟื้นคืนความเข้มแข็งทางการเงิน เติมเต็มความมั่นคงทางภววิทยา
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ได้แก่ การยึดมั่นพันธะที่ต้องสนับสนุนแผนงานนโยบาย อาทิ นโยบายการให้
เงินอุดหนุนคนว่างงานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งอันที่จริง ควรเป็นแผนงานด้านความมั่ นคงทางสังคม
ที่เกินเลยไปจากช่วงการแพร่ระบาดนี้ ทั้งนี้ งานวิจัยของโดนอกฮิวส์และเอ็ดมิสตัน (Donoghue, & Edmiston, 2020 as
cited in Donoghue, 2020) พบว่านโยบายเงินสนับสนุนคนว่างงานจาก COVID-19 นี้เป็นการเสริมความมั่นคงทางการเงิน
อันมีส่วนอย่างสำคัญกับความมั่ นคงทางภววิทยาของประชาชน - ความรู้สึกมั่นคงอยู่ภายในและการมีชีวิตที่ดี ซึ่งนำไปสู่
การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคมและพลเมือง (Civic participation) (Donoghue, 2020)
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การบริการพื้นฐานแบบถ้วนหน้า จำเป็นสำหรับการฟื้นคืนความเข้มแข็ง
ในทางวิ ชาการโดยตั วหนั งสื อ ทางออกของปั ญ หาเรื่อ งความมั่ น คงเป็ น เรื่อ งง่ายมาก นั่ น คื อ นโยบายการเพิ่ ม
ความครอบคลุม (Coverage) และความใจกว้าง (Generosity) ของการสนับสนุนทางสังคมในระยะยาว อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริง ปัญหาที่ทำให้นโยบายเป็นไปได้ยากก็คือ เสียงที่คัดค้าน ความจริงใจทางการเมือง และความขัดข้องทางการเงิน
งบประมาณ ถึงแม้ว่า วิกฤตจะยับยั้งการเปลี่ยนแปลง แต่หาก ภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า วิกฤตก็อาจจะนำไปสู่แรงขับ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้าได้ นักวิชาการยกตัวอย่าง ประธานาธิบดีฮิกกิ้นส์ (Higgins) ของไอร์แลนด์ที่ได้กล่าวใน
ที่ประชุม OECD ว่า “การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเป็นการย้ำเน้นให้เห็นชัดเจน สำหรับนิเวศ-สังคม เศรษฐกิจการเมือง
แบบใหม่-ที่มีบริการพื้นฐานแบบถ้วนหน้า (Universal basic services) ที่จะคุ้มครองเราได้ในอนาคต” (Donoghue, 2020)
นโยบายเงินสนับ สนุนคนว่างงานเนื่องจากผลกระทบ COVID-19 มีนัยที่ ตีความได้ ว่า ประชาชนอีกหลายคนยัง
ต้องการการสนับสนุนในระยะยาว แม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะกลับมาดีดตัวได้อย่างรวดเร็วก็ตาม ตอนนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
ถือเป็นโอกาสที่นโยบายเงินสนับสนุนจะฝังลึกไปช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง ที่จะกลับมาฟื้นคืนความเข้มแข็งได้จริงและ
เป็นอิสระทางการเงินได้ในที่สุด (Donoghue, 2020)
ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญต่อนโยบายการฟื้นคืนความเข้มแข็ง
ปัญ หาความเป็นจริงทางการเมืองเป็นเรื่องยากจะจัดการ งานวิจัยมากมายแสดงว่า การฟื้นคืนความเข้มแข็งจะ
ประสบผลสำเร็ จ ลงลึ ก ในสั งคมได้ จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งสำคั ญ ทั้ งนี้ เหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ งที่ แ นวคิ ด การฟื้ น คื น
ความเข้มแข็งเป็นที่นิยมแพร่หลายก็เพราะว่า แบบแผนของธรรมาภิบาลเชิงนโยบายเป็นการผูกพันอยู่กับปัจเจกบุคคลที่เป็น
ผู้กระทำการและการยอมรับความไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้ นได้ ดังนั้น จึงเหมือนมีความย้อนแย้ง
ในการฟื้นคืนความเข้มแข็ง ทั้งในระดับทฤษฎีและระดับนโยบายที่เป็นข้อจำกัดประสิทธิภาพของมัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง
วิกฤต กฎเกณฑ์ท างการเมืองและทางเศรษฐกิจสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า ดังตัวอย่างของไอร์แลนด์ที่ก่อนวิกฤต
COVID-19 มี นโยบายรัดเข็มขัด อย่างมาก (ตามแนวทางลั ทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่) กลับ มาใช้ มาตรการแบบเคนส์
(Keynesian4 measures) แบบหมุนกลับไปตรงกันข้าม งานวิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนว่า หากเราต้องการให้การฟื้นคืนความเข้มแข็ง
เป็นกรอบแนวคิดที่นำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รัฐบาลจักต้องเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรู้
และจัดการกับปัญหาความไม่เสมอภาคเท่าเทียมในเชิงโครงสร้าง และให้การสนับสนุนชุมชนอย่างจริงจังในระยะยาว
สรุป
ความมั่นคงทางภววิทยาและการฟื้นคืนความเข้มแข็งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 นโยบายของรัฐบาลหลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับแนวคิดการฟื้นคืน
ความเข้มแข็งกันมาก ในเชิงวิชาการ แนวคิดการฟื้นคืนความเข้มแข็งมีฐานคิดแบบสหวิทยาการ หลากหลายสาขาวิชาชีพล้วน
มีส่วนร่วมในการฟื้นคืนความเข้มแข็ง ในขณะที่ เรากำลังอยู่ในยุคหลังทันสมัยหรือบางท่านอาจจะแย้งว่าเป็นแค่ปลายยุค
ทันสมัยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราเห็นความพยายามของการต่อสู้กับความท้าทายวิกฤต COVID-19 ที่มีชุดของทฤษฎีแนวคิด
ที่เรียกร้องทุกๆ สาขาวิชาการ/วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โลกกลับมาฟื้นคืนความเข้มแข็งใหม่
ในที่สุด ในท้ายที่สุด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นโยบายและมาตรการเพื่อการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ต้องใช้ฐานคิดมุมมองด้านสังคมจิตวิทยา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่บูรณาการกับฐานคิดทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยไม่เน้นแต่ฐานคิดการแพทย์และสาธารณสุขโดยลำพัง
4

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่สนับสนุนให้รัฐมีนโยบายแทรกแซงตลาดเสรี
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Social Assistance Policies in Thailand and Laos during COVID-19:
Emerging Policy Lessons for ASEAN
Gwyn Peredur Evans1

Abstract
ASEAN countries, along with the rest of the world, are grappling with the socio-economic impact
of the COVID-19 pandemic. However, unlike large economy countries with solid foundations to withstand
the crisis, ASEAN’s less developed and emerging countries began the crisis at a disadvantage. Despite the
positive news regarding the development of vaccines, heightened challenges in ASEAN countries mean
that the COVID-19 crisis will leave in its wake far wider, and deeper societal consequences, especially for
its poor and vulnerable groups. This begs the questions: (1) how are the ASEAN countries safeguarding the
most at-risk groups especially those who have lost livelihoods because of the crisis? (2) what social
assistance programmes are being provided during COVID-19? (3) what are the policy lessons in these
countries for inclusive social protection strengthening in ASEAN? This article looks at two countries in
ASEAN, Thailand and Laos; and examines the types and breadth of their social assistance programmes,
launched during COVID-19, particularly those that address loss of employment or income. This paper is
mainly developed through analysis of published materials, policy reports and media articles sourced from
ASEAN countries’ and international organisations’ websites and published academic journals. This paper
posits that policy lessons from Thailand and Laos could contribute to the strengthening of social
protection in the ASEAN region.
Keywords: Social protection, social assistance, COVID-19 in ASEAN
Introduction
1. Background
The COVID-19 pandemic is far more than a mere health crisis; it is devastating global
economies and exacting deep and lasting social changes in people’s lives across the world. Already, the
pandemic is debilitating the welfare capacity of states, exposing weak social protection systems that have
a particularly acute impact on social groups in vulnerable situations. According to the United Nations (UN
DESA, 2020), early evidence suggests that the health and economic impact of COVID-19 are borne
disproportionately by poor people. Within ASEAN2 countries, the pandemic could further exacerbate this
growing inequality.

1

Lecturer, Social Policy and Development International Programme, Faculty of Social Administration, Thammasat University

2

ASEAN - Association of South East Asian Nations is comprised of 10 countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia,
Philippines, Thailand, Singapore, and Vietnam
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While the number of cases in the region is small compared to that of the United States and
European countries, ASEAN countries, with a combined population of 649 million and GDP of US$2.8
trillion, have been, nonetheless, severely affected by COVID-19 (Djalante et al, 2020). As of 14 November
2020, Indonesia (greater than 450,000) and Philippines (over 400,000) lead the region in terms of the
number of cases and deaths while Malaysia, Singapore and Myanmar have cases ranging from 45,000 to
66,000. Vietnam and Thailand have over 1,000 and almost 4,000 cases, respectively. On the other hand,
Laos, Brunei, and Cambodia have reported cases of 24, 148 and 300 respectively, with no recorded
deaths (ASEAN, 2020). The COVID-19 disruption has significantly affected employment and livelihoods in
ASEAN, threatening socio-economic sustainability and social security in the region (Djalante et al, 2020).
Prior to COVID-19, ASEAN was already characterised by increasing inequalities across and
within countries in terms of income inequality or even access to basic social services, with decent job
opportunities tenuous for youth, women, ethnic minorities, and persons with disabilities. According to a
2017 study by the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ASEAN citizens are mainly
concerned about income disparity and social inequality (Balboa, 2019). COVID-19 poses a real threat to
further pulling down inequality to a perilous level, unless ASEAN national governments’ responses and
key defences to COVID-19 are made inclusive, particularly for the most affected groups. Inequality, if not
addressed, can lead to severe social instability and fragmentation. Addressing inequality is where social
protection systems play a prominent role. Adequate social assistance and welfare programmes by
governments should be able to provide capacity for the poor and vulnerable groups to protect
themselves against the interruption and loss of income.
Thailand and Laos are examples of two countries in ASEAN which have been successful in
curtailing COVID-19 infections, through early closure of borders and local lockdown measures. These two
countries share the same border and as such cross-border labour mobility supports their respective
economic development. When COVID-19 struck, Laotian migrant workers, over a hundred thousand, were
forced to return, thus affecting both countries economically, but more so Laos. Whereas these countries
are bound by, and have access to, ASEAN’s regional economic, health and security cooperation
mechanisms, each has taken a locally contextualised approach to respond to people’s social welfare
needs during the pandemic.
2. Objectives
The research aims to document and investigate the social assistance programmes 3 of
Thailand and Laos during the COVID-19 pandemic, especially those that address loss of employment or
income. It is not the intention of this article to compare these two countries, rather the aim is to examine
their policies within their respective country contexts, treating them as case studies to gain a deeper,
3

Social assistance programmes, a type of social protection measures, are state-run programmes that involve providing
welfare and social services in the form of cash or in-kind transfers such as food stamps, family allowances, temporary
subsidies or support of lower prices of food during crisis (Suharto, Thamrin and Moran, 2006).
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multi-faceted understanding of social assistance policies in ASEAN. The article begins with a general
overview of ASEAN’s regional COVID-19 response particularly on social protection policies that address
vulnerable groups. The article then goes on to document and analyse the respective social assistance
policies of Thailand and Laos. Drawing on findings from the two countries, the article concludes by
highlighting policy lessons for the strengthening of inclusive social protection in ASEAN.
The research builds on existing published literatures on ASEAN countries’ COVID-19
responses and especially those that relate to social protection measures such as social assistance
programmes. While there are reports from ASEAN countries, international organisations, and the media on
ASEAN’s COVID-19 responses, many of these reports tend to focus on macro socio-economic perspectives
and often through the lens of international organisations’ recommendations for economic recovery and
building country-level resilience against future crises. Social protection systems, such as social assistance,
are discussed broadly in relation to fiscal and monetary provisions employed by the countries during the
crisis. There are still very few micro-level investigations that narrowly focus on specific social protection
measures and its variations across countries; and country-based policy response experiences. This article
fills this gap. I focus closely on social assistance programmes in two ASEAN countries, subsequently using
the country-level examinations to draw out policy implications for the broader group (ASEAN region).
3. Literature Review
ASEAN as a regional cooperation platform
ASEAN is a leading regional association in East Asia. It is a regional cooperation body where
regionalism serves as a platform for multi-country cooperation across the key sectors - political and
security, economic and socio-cultural - also known as the three pillars of the ASEAN Community.
The ASEAN regional cooperation framework aims to ensure peace, stability, and shared prosperity in the
ASEAN region. The third pillar, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), articulates ASEAN’s key social
agenda: poverty eradication and human development. Under this pillar, the ASEAN nations set out
cooperative mechanisms on education, health, labour, environment, and governance, among others.
The social inclusion agenda, articulated under this pillar, premise that the economic and political security
agenda closely intertwines with social stability. Economic instability can exacerbate poverty,
unemployment, hunger, illness, and disease and failure to address these social issues can then cause
economic and political insecurity (Frost, 2008). Social protection is ASEAN’s mechanism to ensure social
inclusion in the region.
Social protection and social assistance: defined
The Asian Development Bank (ADB) states that “social protection is defined as the set of
policies and programmes designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour
markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves
against hazards and interruption/loss of income” (Barrientos, 2019). Social protection is a crucial
development agenda in the United Nations’ Sustainable Development Goals (under SDG1) - to eradicate
poverty, the target is to implement nationally appropriate social protection systems and measures for all,
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including social protection floors, and by 2030 to achieve substantial coverage of the poor and the
vulnerable (United Nations, 2020). Social protection is defined by ASEAN as policies and programmes
designed to reduce poverty, inequalities, and vulnerability of the poor and other populations at risk which
includes women, children, older persons, workers, and persons with disabilities (ASEAN Secretariat, 2020).
At the micro level, social protection is an important tool for income security, access to basic social
services such as education and health services, poverty reduction and social inclusion. At the macro level
social protection policies are key to economic growth and human development (Soukathammavong,
2020). The 2013 ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection claims that “Everyone, especially
those who are poor, at risk, persons with disabilities, older people, out-of-school youth, children, migrant
workers, and other vulnerable groups, are entitled to have equitable access to social protection that is a
basic human right and based on a rights-based/needs-based, lifecycle approach and covering essential
services as needed.” Social welfare programmes all fall under the social protection system. Social
protection covers, but is “not limited to, social welfare and development, social safety-nets, social
insurance, social assistance, social services.” It also calls for governments to “allocate adequate financial
resources for social protection” (Lee, 2020). “Social assistance is budget-financed and addresses poverty
and vulnerability; it consists of transfers in cash and in kind to vulnerable households as well as social
services” (Barrientos, 2019). Social assistance programmes help ensure income insecurity. Interventions or
programmes under social assistance may include cash transfers (conditional or unconditional), social
pensions, in-kind transfers, asset transfers and scholarships (Barrientos, 2019).
Most governments in ASEAN have some form of social assistance systems in place, though
they vary in scope and reach. The reach of social assistance programmes in East Asia and the Pacific
(which includes ASEAN) is comparatively low compared to social assistance programmes in Latin America
and the Caribbean where reach has expanded rapidly (Barrientos, 2019). Though social assistance
programmes, including social rehabilitation, are quite common in ASEAN, countries spend only 6% of GDP
on social protection programmes compared to 25% and 12.5% in Western Europe and Latin America
respectively (Lee, 2020). Social assistance has been generally neglected as a social welfare policy because
of the notion that it may create dependency amongst the poor and due to concerns around inadequate
budgetary resources to support the programme at the expense of other economic initiatives (Cuddy,
Suharto, Thamrin, Moran, 2006).
ASEAN’s regional COVID-19 response
At the outset of the pandemic, ASEAN utilised its existing regional cooperation mechanisms,
under its post-2015 health sector agenda, to support regional preparedness and response through ASEAN
Plus Three: (1) ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting for Health Development (APT SOMHD) currently
chaired by Cambodia; (2) ASEAN Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) Network led by
Malaysia; (3) ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network (ASEAN+3 FETN) currently chaired by
Malaysia and coordinated by Thailand; (4) ASEAN BioDiaspora Virtual Centre for big data analytics and
visualization (ABVC) led by Philippines; (5) ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre
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(ARARC) led by Malaysia; (6) Public health laboratories network under the purview of ASEAN Health
Cluster 2 on Responding to All Hazards and Emerging Threats; and (7) Regional Public Health Laboratories
Network (RPHL) led by Thailand through the Global Health Security Agenda platform (OECD, 2020).
In mid-February 2020, ASEAN activated its multi-sectoral cooperation mechanism and
pandemic preparedness protocols for travel, tourism, and borders, sharing information and best practices
and response capabilities (Tan, 2020). In April 2020, ASEAN launched the 2019 Declaration of the Special
ASEAN Summit on Coronavirus Disease, outlining key measures as a basis for strengthening cross-border
cooperation. These measures, as enumerated by Djalante et al (2020) in their study, are: (1) further
strengthening public health cooperation to contain the pandemic and protect people; (2) preserving
supply chain connectivity; (3) cultivating multi-stakeholder, multi-sectoral, and comprehensive approaches
to effectively respond to COVID-19 and future public health emergencies; (4) collectively mitigating the
socio-economic impacts of the pandemic while safeguarding public well-being as a basis for (political)
stability; (5) enhancing the transparent and public dissemination of important health and safety
information via mixed media platforms; (6) providing appropriate assistance to support pandemic-affected
nationals of ASEAN countries in third countries; and (7) reallocating existing available funds to support the
establishment of the COVID-19 ASEAN Response Fund.
A key long-standing characteristic of ASEAN is its consensus-based decision-making and noninterference in national values and cultures. The approach taken for coordinated COVID-19 actions across
ASEAN countries is organised around the concept of ‘inclusive regionalism’, combining resources and
energies into a resolution of shared, collective challenges. The ASEAN COVID-19 Response Fund is an
example of this approach, which aims to assist member countries that need funding and boost
emergency stockpiles within ASEAN for future outbreaks (Djalante et al, 2020). In addition to policy
responses issued in the form of cooperative statements and commitment plans, ASEAN’s regional
response to the pandemic has also centred around communication exchanges and information sharing
among countries. A manifestation of this is the creation of the ASEAN-China Ad-Hoc Health Ministers Joint
Task Force in February 2020 whose main focus is on the exchange of scientific and medical information
and data, especially in handling the COVID-19 outbreak and promoting joint research for virus detection
and vaccine.
ASEAN’s COVID-19 policy response specifically addressing socially vulnerable groups
ASEAN fully recognises the disproportionate impacts of the virus on vulnerable, marginalised
groups (poor children, older persons, women and girls, persons with disabilities) and the need to
guarantee social protection, promote their welfare and safeguard their rights and dignity. In June 2020,
ASEAN adopted the Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development
(AMMSWD) on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN. The Joint Statement
stipulates ASEAN member countries’ resolutions to mitigate impacts of the pandemic, facilitate speedy
recovery and strengthen resilience of the poor and vulnerable in ASEAN. The Joint Statement includes
providing vulnerable groups access to social protection with appropriate public funds; ensuring protection
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of their rights, safety and dignity in any COVID-19 responses or actions; guaranteeing the health and safety
of social workers and committing that post-COVID-19 continuity measures will remain disability inclusive,
gender-responsive, age-sensitive and promote social solidarity and children’s participation (AMMSWD,
2020).
Methodology
This research is mainly based on analysis of published materials issued by and accessible from
ASEAN Secretariat and ASEAN countries’ websites, international organisation websites (World Bank, Asian
Development Bank, International Labour Organization, United Nations) and media articles supported by
published academic journal articles.
Thailand and Laos were specifically selected as country case studies for the ASEAN region. These
two countries, while sharing a border, each has unique geo-political and socio-economic characteristics
that provide rich contextual factors and nuances to the analysis of their respective social assistance
programmes. Table 1 shows us how Thailand and Laos differ in the severity level of corona virus impact,
population size, government type and stage of development. These variations, despite geographical
proximity, as well as the close connection through migratory workers, allow insights into hitherto
unexplored areas of research related to the pandemic.
Table 1
Profile of Thailand and Laos
Severity levels of corona
virus impact (within the
context of ASEAN cases)
Laos
Very low number (24
cases, 1 death)
Thailand Low to medium (almost
40,000 cases; 60 deaths)

Population

Types of
government

Country Category4

7 million - second
Socialist republic Transition country
smallest population in
ASEAN after Brunei)
70 million -mid-range in Constitutional
Emerging country
ASEAN population
monarchy

1. Analytical Lens: COVID-19 through the lens of policy science
The lens through which I have analysed the policies of Thailand, Laos and ASEAN has been
influenced to an extent by the work of Weible et al (2020). By drawing on the lessons of the policy
4

ASEAN member countries are categorized into 3 clusters based on levels of economic development and socio-economic
indicators such as economic growth, per capita GDP, and incidence of absolute poverty: transition countries, emerging
countries, and advanced countries. Transition countries are Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam; Emerging countries are
Indonesia, Philippines and Thailand and Advanced countries are Brunei, Malaysia, and Singapore (Cuddy, Suharto, Thamrin,
Moran, 2006)
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sciences literature to understand the dynamics related to COVID-19, they allow an all-encompassing
exploration of the diverse influences which shape policy, and “calls for engagement of citizens,
governments at all levels, and a diverse array of organizations and individuals involved in policymaking
processes and policy implementation”
Through adopting the lens of policy science, Weible et al offer insights into the ways in which
scientific and technical expertise, emotions, and narratives and messaging legitimize policy decisions and
shape relationships among citizens, organizations, and governments. Weible et al demonstrate the varied
processes of adaptation and change, including learning, surges in policy responses, shifts in networks
locally and globally, implementing and administering policies in response to transboundary issues, and
assessing policy success and failure.
While this research has a more narrow focus on one particular area of policy, it does
nevertheless attempt to include perspectives on policymaking (within country), crisis response and
management, regional policymaking and transnational administration, policy networks, implementation
and administration, narratives and messaging, learning, and policy success and failure. This examination
through a policy science lens and search for insights spanning country, transnational and regional levels,
draws inspiration from Lasswell (1956a), who “envisioned the policy sciences as providing insights into
such situations, challenging and informing ongoing processes and decisions, and foretelling of future
scenarios, all with the intent of steering government and society toward greater human dignity for all.”
2. Limitation of the Study
This research is limited by the lack of readily available existing analysis of social protection
policies in Thailand and Laos, beyond the reports provided by global organisations such as the UN and
the World Bank. This scarcity of academic work on the subject is due to the recent and fluid
developments of the pandemic. Given more time for further research the adoption of other
methodological approaches such as interviews and surveys would be valuable.
In addition, whatever readily available resources there are on Thailand and Laos, these are
mainly reports that provide general data on what social provisions have been provided – what, who were
given, how many, how much and the progress/updates of those provisions– very little that provides indepth analysis of the adequacy, effectiveness and efficiency of these services.
Analysis
1. Overview of ASEAN member countries’ responses to COVID-19
COVID-19 cases first appeared in the ASEAN region in early 2020. As of 14 November 2020,
ASEAN countries recorded a total of over a million COVID-19 cases and almost 25,000 deaths, with
Indonesia and Philippines ranking the highest in terms of cases and deaths.
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Picture 1
ASEAN COVID-19 Cases, Dezan Shira & Associates. ASEAN Briefing. (2020). COVID-19 Vaccine Roll-outs in
ASEAN & Asia-Live Updates by Country.

Individual member countries’ responses to COVID-19 has been extremely varied. All 10
countries have closed their borders, some earlier than others. Lockdown measures have differed in scale
and scope, with varying economic implications. Strict lockdown was imposed in Singapore while a
‘business as usual’ approach has been taken in rural areas with large informal economies such as Laos
and Myanmar (Djalante, 2020). Malaysia, Philippines, and Thailand’s lockdown measures have led to a
severe slowing down and even cessation of economic activities, with a ripple effect on other sectors
(OECD, 2020). With economic activities limited and mobility restricted, the impact has been most acutely
felt among the more vulnerable groups and those whose work is in the informal sector. The informal
sector’s share in the region’s employment ranges from 10% up to 70% (OECD, 2020).
There are systematic disparities in healthcare capacity across ASEAN countries and differing
access to welfare services within each country. Testing and contact tracing capacity, a measure of
healthcare capacity, has been delivered quite efficiently in Singapore according to April 2020 figures while
Myanmar and Indonesia have been found to have the lowest capacity (Virgil & Lie, 2020). National health
systems in several ASEAN countries were unable to keep up with the increasing rate of COVID-19 cases. In
countries with weak healthcare systems, testing and contact tracing has been limited to small pockets of
urban centres and economic recovery has been prioritised over public health expenditure (Djalante et al,
2020). While COVID-19 responses in ASEAN countries are increasingly variable, these health measures are
disproportionately affecting minority groups and the most vulnerable communities across all ASEAN
member countries.
To counter the impact of the pandemic, ASEAN countries have implemented a variety of
social protection measures such as social assistance and income support in the form of grants and cash
assistance, government guarantees on loans, deferment of loans, and access to financing for small and
medium enterprises and credit assessments. Most ASEAN governments have introduced fiscal stimulus
packages to support businesses and households (OECD, 2020).
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2. Thailand, Laos as ASEAN Member Countries: Cooperation on COVID-19 Response
It is clear that both Thailand and Laos benefit from the larger alliance between ASEAN and
its global partners, especially the USA. Thailand’s influence in ASEAN’s response to the COVID pandemic
can be seen in the 8th ASEAN-US Summit on 14th November 2020, with Thailand proposing specific areas
for cooperation against the pandemic. Thailand has also been active in influencing ASEAN to set up the
Asean Response Fund (ARF) as part of a six-point declaration to be endorsed by the 10 Asean leaders as
they join hands to fight COVID-19. Considerable efforts have been made by the Thai government,
through video conferences between the 10 ASEAN nations to exchange information, solve national
problems and coordinate throughout ASEAN countries. Thailand has played a key role with partners such
as ASEAN Foundation in launching the ASEAN COVID-19 Active and Robust Response (ASEAN CARES)
programme.
Laos has benefitted from the US-ASEAN alliance, with financial support ranging from $2
million in health assistance to help the Lao government, specialists travelling to Laos to provide
epidemiology, surveillance, and lab training, table-top exercises and simulations with Laos government
partners in March 2020 on COVID-19 mitigation, and support for the Lao Ministry of Health’s capacity to
professionally test for COVID-19. Approximately $1.2 million in health assistance has been donated
through the ASEAN mechanism to the Thai government to prepare laboratory systems, activate casefinding and event-based surveillance, support technical experts for response and preparedness, risk
communication, infection prevention and control, and more.
It is abundantly clear, therefore, that Thailand and its neighbours, such as Laos, stand to gain
from having a clear voice at the ASEAN regional strategic level when it comes to partnerships with major
world powers. (MFA, Thailand, 2020). Overall, however, despite the successful and important leveraging of
valuable assistance from global partners such as the US, both financially and non-financially, the OneASEAN-One Response framework is perceived to have been slow and lacking in coherence, while the early
effort of ASEAN has been limited to communication exchange and information sharing among member
states on current situation and response updates. The existing principle of non-interference and the
reliance on the action of individual member states in the first place may explain the lack of early and
collective action, at the end of January or early February, from regional ASEAN, to address the pandemic.
It is widely accepted that strengthening future collaboration is essential with a more coherent, multi
sectoral, multi stakeholders and whole-of-ASEAN Community approach in ensuring ASEAN’s timely and
effective response to the pandemic, to boost the capacity and readiness of individual countries such as
Thailand and Laos.
3. Social Assistance Policies: Thailand
Thailand has been effective in curbing COVID-19 infections. However, despite virus
containment, the economic impact has been acute with prevalent job losses, affecting not just the poor
but also middle-class families (World Bank Group, 2020). According to World Bank’s Thailand Economic
Monitor report, around 8.3 million workers will lose employment or income due to COVID-19, particularly
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those in the tourism, services industry, agriculture, and commerce. The number of Thais living below USD
5.5 per day is projected to double from 4.7 million (first quarter) to 9.7 million in the second quarter, 2020.
Thailand has a comprehensive social protection system covering all age ranges and
complemented by a wide-ranging social insurance scheme (International Labour Organization, 2020). The
Thai social protection system is classified as social security (social insurance), social assistance, social
services, and labour protection. Workers employed in the private formal sector and public sector are
covered by social security measures. Thailand’s Social Security Act identifies benefits to insured persons
covering benefits for illness or injury, maternity, disability, death, child allowance, old age pension and
unemployment. In addition to the social security system, Thailand also has social assistance and services
categorised into three types: in-cash, transfer programmes, in-kind transfer programmes and income
generation programmes. In the Thai context, social assistance and services are aimed at helping specific
groups with specific problems (Pongsapich, Leechanawanichphan, & Bunjongjit, 2002).
Despite being one of the very few countries in ASEAN which has a high level of social
protection coverage, coverage gaps remain, particularly for migrants, domestic workers, and those in
informal employment. Compared to Vietnam (6.3%) and China (10.1%), Thailand’s spending on social
protection lags with only an estimated spend of 3.7% of GDP. Thailand is considered a middle-income
country but unlike its counterparts China and Malaysia, Thailand lacks a universal safety net programme
for the poor (Ariyaprucha, Nair, Yang, & Moroz, 2020).
The Thai government has responded to the COVID-19 outbreak with significant fiscal response
predominantly targeting vulnerable households and firms, particularly workers from the informal sector
(IS) and small and medium enterprises (World Bank Group, 2020). A significant proportion of the Thai
workforce are informal workers, the majority from the agriculture sector, and while the IS contributes
significantly to the Thai economy, these workers have relied (pre-COVID-19) on traditional or informal
security measures such as support from family, village-based group savings or cooperative savings
(Pongsapich, Leechanawanichphan, & Bunjongjit, 2002). IS workers have little social protection and are
economically marginalised especially during times of crisis such as COVID-19, when there has been a
dramatic decrease in their monthly income, resulting in debts or worse, loss of jobs. To cushion the loss
of income and to avoid massive unemployment bankruptcies, the Thai government launched a cash
transfer programme, providing 5,000 baht per month for 3 months to IS workers who are not covered by
the Social Security Fund (International Labour Organization, 2020). The programme requires Thais to
register, and as of May 2020, 15 million people were considered eligible for cash assistance out of the
over 28 million who registered. The Thai income support programme during COVID-19 only reached half
of IS workers (Komin, Thepparp, Subsing, & Engstrom, 2020). Key challenges cited in terms of the timely
delivery of response (e.g. cash assistance) were the operability of the social registry in the country and the
internet connectivity for beneficiaries to register (World Bank Group, 2020).
According to World Bank Group (2020), more than 170,000 Thai people in the formal sector
filed for unemployment benefits in the first quarter of 2020. The Thai government increased the levels
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and duration of unemployment benefits through the policies Force Majeure Regulation and Economic
Crisis Regulation. The Force Majeure Regulation applies to insured workers who have ceased working
temporarily (during March to August), have not received wages due to stoppage of work and whose
employment has not been terminated. These employees received compensation at a rate of 62% of their
daily wages during the work cessation period, to a maximum of 90 days, between March to August 2020.
This unemployment benefit covered migrant workers whose employers shut their businesses temporarily
because of the crisis. Under the Economic Crisis Regulation, insured employees who were terminated
during COVID-19 can receive compensation at the rate of 70% of their daily wages for up to 200 days per
termination and 45% of daily wages for up to 90 days per unemployment period for employees who
resigned or whose employment contract ends (Supasitthumrong, 2020). Employees, likewise, have the
option to take low-interest loans through state-owned Government Savings Bank (GSB) and are entitled to
tax reduction from 3% to 1% from April to September 2020.
Noticeably, there is little evidence of specific and very targeted Thai government social
assistance policies for the elderly. In Thailand, many elderly people above 60 years old continue to work;
many are daily wage earners from the IS, particularly in the agricultural sector. In addition to the
vulnerability associated with old age, like their counterparts the younger workers, they too are faced with
low wages and no employment protection. No social protection measures including social assistance
measures have been provided to them during the pandemic. Technically by eligibility, elderly workers are
also entitled to the monthly cash assistance of 5,000 baht provided for the IS but the Thai government
was unclear if they are eligible for the programme; aggravated by the fact that grantees are determined
based on out-of-date government databases. There is also the struggle for the elderly to complete the
online application process (Khiewrord & Morrison, 2020). The Thai government needs to have a more
targeted policy response to older people to ensure income security during COVID-19 and beyond, like
other ASEAN countries such as Malaysia and Philippines.
4. Social Assistance Policies: Laos
The impact of COVID-19 in Laos has so far been largely socio-economic – with collapsed
supply chains, household, and consumer demand. Almost half of its over seven million population are
estimated to have lost jobs, including those who have lost jobs directly due to COVID-19 and the over
100,000 migrant workers who returned from abroad (UN Country Team, 2020). The World Bank indicated
that the return of migrant workers resulted in a 0.7 percent reduction in Laos’ GDP in 2020. Poverty in
Laos is expected to rise from 1.4 to 3.1 percentage points in 2020 (Xinhua, 2020), further exacerbating preexisting social inequalities. It should be noted that, pre-COVID-19, Laos has in the past few years
undergone several calamities such as severe flooding, drought, animal diseases and pest outbreaks that
have already drastically impacted its economy.
Social protection programmes are priorities of Lao PDR provided for in their national
economic and social development plan (2020-2020) and regarded as key to poverty eradication,
particularly in improving the lives of the poor and vulnerable to ensure that they are part of the national
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process (ASEAN Secretariat, 2020). Laos has four existing protection systems: State authority Social
Security (SSS); the Social Security Organisation (SSO); Community-based Health Insurance (CBHI) and
Health Equity Funds (HEF). These social protection programmes have low coverage and national
expenditure in social protection is low compared with other countries (Kyophilavong, 2011). Laos is in the
initial stage of developing its social protection system and as such, only 15% of the population is covered
(UN SDG Fund, 2020).
The closure of borders, travel restrictions and domestic lockdown has greatly affected
Laotians economically, especially those working in informal employment; and those in tourism-related
sectors. A considerable proportion of informal workers are not covered by the social insurance system.
The Laos government has the Unemployment Insurance support to help those who have lost their jobs;
although its coverage is limited to those working in the formal sector and enrolled in the Lao Social
Security Organisation (UN Country Team, 2020). The Laos government provided social insurance support
to around 96,000 affected workers, which represents only 3.1% of the total number of people in
employment and 26% of workers in urban areas (World Bank, 2020). Employees who are in the formal
sector and are members of the National Security System Fund (NSSF) received unemployment benefits
payment of around 50% of the minimum wage. Employees from the private or public sectors, earning 5
million kip (US$559) or below were also exempted from paying personal income tax for three months
(April to June) while those earning above this threshold had the first 5 million kip (US$559) exempted and
taxed at a progressive rate of 10-15% (Medina, 2020). Workers from micro, small and medium enterprises
(MSMEs), who are often informally employed, are likewise particularly exposed during the Covid-19 crisis,
as they are not commonly covered by social protections. MSMEs account for more than 90% of
enterprises in Laos, with the agriculture sector comprising the largest portion, 70% (Medina, 2020). The
Lao government provided assistance to MSEs by exempting them from paying income tax for three
months from April to June 2020. Other assistance provided by the government to MSMEs included the
postponement of mandatory social security contributions of their employees.
Laos does not have nationwide government-led social assistance programmes that provide
direct support to the poor, either in cash or in-kind. What currently exist are social assistance programmes
that are managed by state-owned enterprises that are not designed to cope with poverty and
unemployment. These schemes are mostly under-budgeted and as such only reach a small percentage
of poor people who are entitled (Cuddy, Suharto, Thamrin, & Moran, 2006). Nothing currently exists in
terms of cash transfer programmes. There have been donor-led pilot programmes on cash-based
assistance. None of these has been adopted because of limited appetite and acceptability of cash-based
assistance in Laos (Oxford Policy Management, 2019). While the government of Laos has executed a
stimulus package as a COVID-19 response such as deferral of taxes and social security contributions and
public loans and capital injections to firms, it has not implemented any specific social assistance
programme. Despite resistance, cash entitlements should be introduced to ensure a minimum security for
workers not covered by social security schemes (Oxford Policy Management, 2019). A simulation study
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undertaken by Kyophilavong (2011) showed that a cash transfer programme in Laos would have significant
impact on poverty and income distribution, particularly in rural areas. The United Nations Country Team
(2020) has recommended the same: (1) launch a large-scale, temporary, emergency cash transfer
programme to support the most in need to alleviate the deprivations caused by COVID-19; (2) initiate a
cash transfer programme to cover mothers and new-born children, as well as the elderly, in poorest
districts and (3) conduct a needs assessment of migrant workers; and provide cash transfer to returning
migrant workers linked with re-skilling and job search measures. To assess the employment needs of
migrant workers, the Lao government has conducted a survey. At the time of writing this research, there
was no indication in literatures on whether any of these recommendations have been responded to, and
whether emergency assistance had been provided to migrant workers.
5. Findings and Lessons from Thailand and Laos
The urgent response required by the pandemic mainly focusses on the immediate basic needs of
the people, in the form of financial support to sustain families and individuals as they struggle to survive. Nonfinancial support in the form of skills improvement, job finding services and employment creation schemes do
not feature prominently in the strategies of both the Thai and Laotian governments. Rather, financial support and
incentives are prioritised, in the form of direct financial support for food, housing, utilities etc. The focus of this
analysis has therefore been on this aspect of social assistance, while, over time, more sustainable programmes
will be designed, not only in these countries, but across ASEAN.
Literatures tell a story of diverse and sparse social protection in the ASEAN region. Many
ASEAN countries have institutionalised (pre-COVID-19) social protection measures, but they vary in scope,
coverage, and adequacy. Table 2 depicts Thailand and Laos’s diversity in social assistance programmes,
rendered especially stark by COVID-19.
Table 2
Social Assistance Programmes: Thailand and Laos
Groups
Social Assistance Programmes for those who lost a job or income during COVID-19
Thailand
Laos
Formal workers Social security support:
▪ Unemployment benefits payment
▪ Wage subsidy of 62% of daily salary
of around 50% of minimum wage
up to 90 days -temporary cessation of
to members of the NSSF
employment
▪ Social insurance benefits for
▪ End of contract or resignation - 70% of
public sector employees
daily wages for up to 200 days
▪ Exemption from paying personal
▪ Low-interest loans through GSB
income tax for three months
Tax and contribution policy changes
(April to June) and others taxed at
progressive rate of 10-15%
▪ Reduction of tax from 3% to 1% from
April to September
▪ Deferment of social security
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Groups

Informal
workers

MSMEs

Social Assistance Programmes for those who lost a job or income during COVID-19
Thailand
Laos
contributions
▪ Deferment of tax and social security
contributions
Cash Assistance:
▪ No cash assistance programme
▪ Cash assistance of 5,000 baht for 6
months (for IS workers, temporary and
self-employed)
Loans
▪ Personal and emergency loans of
10,00-50,000 baht
▪ Remedial measures for households–
reduction of water and electricity bills
by 3%
▪ Eligible for soft loans through GSB
▪ Exemption on corporate tax
▪ Excluding or deferring tax collection

▪ Delaying mandatory social security
contributions of employees

▪ Delaying mandatory social security
contributions of employees

▪ Eligible for public loans and capital
injections

Migrant Workers ▪ Wage subsidy of 62% of daily salary up
to 90 days for those whose employers
shut their businesses temporarily
because of the crisis.
▪ Can use expenses incurred by salary
payments from April to July 2020, for
workers who are members of the Social
Security Office (SSO)

▪ Needs assessment survey
conducted to collect information
about their jobs in Thailand and
who will need employment
opportunities in Laos

Analysis of social assistance policies in Thailand and Laos leads to the following key
findings:
(1) Some social groups are better covered by social assistance than others.
The COVID-19 disruption has been keenly felt by workers from the informal sector, with
most having reduced work hours and wages and even job loss. Findings from Thailand and Laos indicate
that most IS workers are not covered by social security insurance, most are ineligible for government
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loans and while cash assistances were provided for several months the adequacy is problematic. While
this finding is not new, this article affirms the depth of income insecurity among IS workers, with the loss
from COVID-19 thrusting many over the poverty threshold. But this may also be true for workers in
MSMEs, many MSMEs have been toppled by the pandemic and the likelihood of recovery will take
longer. Employees from public and private formal sectors have considerably more social protection
measures available to them, but these measures will not be far-reaching and if the crisis continues for
longer, employees in these sectors, especially those in the private sector, could potentially add to the
unemployment numbers.
(2) Countries with institutionalised social assistance are swifter to respond.
In a crisis like COVID-19 which has evolved quickly, it is essential that policy responses are
quick, flexible but relevant. What seemed to facilitate Thailand’s swift launch of the cash assistance
programme (launched as early as April 2020, local lockdown was in late March) during the crisis was that
it had extensive social protection systems in place, pre-COVID-19. Although there are issues around
inadequacy of coverage and narrow reach, the emergency cash assistance somehow helped IS workers
throughout the peak of the lockdown and cessation of work. There has been a strong push in Laos to
initiate a cash-based assistance and while its social protection system is at the nascent stage, the current
crisis would have driven the need to think more comprehensively about social assistance that will cover
the poor and the disadvantaged, especially in the context of a low-income country such as Laos.
(3) Traditional employment-based social protection systems discriminate against vulnerable
groups, especially those in the informal sector.
Thailand and Laos vary in the breadth and scope of their social protection measures not
only because their systems differ in maturity level (Laos is at its early stage) but mainly because they
diverge in resources and capacity given the two countries’ different socio-cultural conditions and
economic levels. However, both their social protection systems are employment-based, which means
social assistance and welfare schemes are primarily for people who are formally employed. Traditionally,
marginalised groups are often left out of the government welfare support. There is an increasing demand
from these groups for a better targeted system that will ensure continued support and provision of a
minimum package of benefits.
(4) Targeted social assistance (more broadly social protection) needed for migrant
workers both from the countries-of-origin and countries-of-destinations.
When lockdown measures were introduced in Thailand and many livelihoods were lost in
the IS, the Laotian migrant workers were affected in the same way as local Thais. Some migrants stayed in
Thailand with reduced income, but the majority were forced to return home, either due to permanent
unemployment or temporary cessation of their jobs. In Thailand, migrant workers (who are formally
employed) were made eligible to access the wage subsidy provided for the formal sector. In Laos, an
employment needs assessment has been conducted by the Laos government to inform their response.
While COVID-19 provides many firsts, returning migrants who have lost their jobs are not uncommon, and
social protection systems of countries-of-origin should, ideally, have them covered as accountability lies
on the home countries rather than countries of destination.
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(5) A lack of strong social assistance response targeting the sectors hardest hit by the
crisis: the vulnerable groups including the elderly, persons with disabilities and homeless people.
Asian Development Bank’s (ADB)’s understanding of social protection refers to the
following as the main target groups of social assistance: the mentally and physically disabled, ethnic
minorities and people who live in very remote areas without infrastructures, substance abusers, orphans,
single-parent households, refugees, victims of natural disaster or war conflicts, widows, the elderly, the
disabled and unemployed ineligible for social insurance (Cuddy, Suharto, Thamrin, & Moran, 2006).
Evidence from Thailand and Laos tells us that there is a very minimal targeted response to the social
assistance and welfare needs of these groups during COVID-19. But while social insurance provides a
welfare-specific response for old age, disability, death, maternity, medical care, and work injury, these
insurance schemes only benefit formally employed workers. This is true for both Thailand and Laos
(albeit the latter only on a limited scale). The COVID-19 response in terms of social assistance has been
so far a ‘one-size-fits-all’ approach. Building the countries’ government’s social and business registry will
certainly help in better targeting of disadvantaged groups.
6. Some Emerging Policy Lessons for ASEAN
Many ASEAN countries have some social protection measures in place, either embedded
within their own constitutional laws or as part of institutionalised national policies to address short-term
emergencies or crises that affect large segments of the population. Evidence from Thailand and Laos
informs us that the countries’ provisions of social welfare depend on its economic health and as the
COVID-19 crisis continues to hit, the capacity of governments is expected to decline. ASEAN countries
have commitments regionally (ASEAN agenda) and globally (Sustainable Development Goals) to reduce
inequalities and protect the vulnerable groups. The differing capacities and resource limitations across the
ASEAN region, brought into stark focus by COVID-19, will certainly affect the member countries’
commitments. ASEAN, as a regional body, may need to rally a stronger national and regional political
commitment to strengthen social protection, in particular social assistance policies across ASEAN
countries. Findings from Thailand and Laos demonstrate that there are common problems across ASEAN
countries. Consequently, learning from country-level experiences and taking a joined-up approach will be
the best means to support both the national initiatives and regional agenda on social protection in
ASEAN. From the Thailand and Laos policy responses during COVID-19, below are some emerging policy
lessons for ASEAN:
1. More targeted social assistance programmes and delivery mechanisms providing
comprehensive benefits that consider the rights and the range of needs of the poor and target vulnerable
groups (as defined by ADB5) should be adopted. Investments should be made in updating national
governments’ social registries to facilitate better and timely targeting and inform social protection
5

Main target groups of social assistance according to Asian Development Bank (ADB): the mentally and physically disabled,
ethnic minorities and people who live in very remote areas without infrastructures, substance abusers, orphans, singleparent households, refugees, victims of natural disaster or war conflicts, widows, the elderly, disabled and unemployed
ineligible for social insurance (Cuddy, Suharto, Thamrin, & Moran, 2006).
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programme designing. A regional policy that sets out data and targeting parameters across ASEAN
countries will ensure inclusivity of approach towards social protection in the region.
2. To ensure inclusivity of social protection measures so that no one is left unprotected,
there is a need to adopt measurement indicators to assess effectivity, and reach of social protection for
vulnerable groups, particularly people with disabilities, migrants, ethnic groups, women, and the elderly.
This includes assessment of effectiveness and adequacy of social assistance programmes. If such a
measurement system is in place, national and regional goals and targets may be set to track ASEAN-wide
progress and inform areas where intra-regional support and cooperation are essential.
3. It would be beneficial to develop a regional policy to support the welfare needs of intraregional labour migrant workers especially during a crisis such as COVID-19, and more targeted national
policies (in countries-of-origin) for migrant workers to ensure that social protection support, which is not
supplied by the countries-of-destination, is sufficiently provided.
4. It is necessary to review extant social protection systems in countries given the changing
nature of labour, economies that are tilting rapidly and significantly towards the informal sector and the
evolving definition of ‘vulnerable’ groups. In place of a traditional employment-based system, countries
should be shifting towards a fit-for purpose social protection system that meets the needs of the poor
and the most vulnerable while remaining flexible and resilient to be able to quickly respond to a crisis.
5. There is a need for a long-term approach to social assistance that goes beyond
‘immediacy’ or ‘emergency’ measures, especially in a crisis that extends for a longer period (such as
COVID-19). As response depends heavily on the economic capacities of countries, governments should
create a system where actors across society will be proactively engaged to rally additional resources and
social welfare support.
Summary
ASEAN countries enacted a wide array of emergency measures to provide support from the
economic fallout of the pandemic. However, the severity of the economic impact of COVID-19 has served
to crack open the gaps in the coverage and adequacy of these existing social protection measures,
dramatically exposing the weaknesses of safety nets which, at times of crisis, are the only lifelines of
vulnerable groups. The cases of Thailand and Laos demonstrate discrepancies that exist in terms of the
coverage and reach of these government schemes but also weaknesses in terms of the social assistance
provided to those in the informal sector and those living just above the poverty line.
In ASEAN, the COVID-19 crisis has been treated, to a limited degree, as a collective problem. With
the shared challenges posed by the pandemic and ASEAN’s consensus-based cooperation approach,
ASEAN is in a strategic position to take the emerging lessons from countries such as Thailand and Laos
and develop a regional, inclusive strategy to support national initiatives to protect and safeguard people
during and beyond such a crisis.
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This article argues that such an ASEAN-led approach would ensure a wide range of long-term
crisis-response improvements, including the need for more targeted social assistance programmes, the
implementation of effectivity measurement indicators to assess social protection in ASEAN for vulnerable
groups, the designing of a far-reaching and comprehensive regional policy to support the welfare needs of
intra-regional labour migrant workers, a thorough review of existing social protection systems, and the
establishment of a long-term regional strategy which ensures the swift and efficient allocation of
additional resources and social welfare support.
The limited findings drawn from this article have significant scope for future research, and point
to potential further areas of research such as inclusion assessment of social protection systems, the
efficacy of social assistance for the informal sector and vulnerable groups, and models for nonemployment-based social protection and others.
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The Skin Hunger under Coronavirus Pandemic Situations of Undergraduate Students
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Abstract
From the measures to lock down the country that have occurred, it has resulted in people
having a changing lifestyle. And it also results in people craving for the daily life that was done before the
outbreak of coronavirus, especially among students. The research objectives consist of four items: (1) to
study the perception of skin hunger; (2) to study its effects; (3) to analyze general information leading to
the perception of skin hunger; and (4) to examine the skin hunger perception leads to related effects of
Thammasat University students. Conducting a quantitative research to collect data using accidental
sampling from 394 samples who were undergraduate students of Thammasat University, Rangsit Center
studying in the first semester of academic year 2020. A developed questionnaire was used as a research
tool. Data was analyzed by descriptive statistics such as frequencies, percentage, mean and standard
deviation and hypotheses are tested with t-test and one-Way ANOVA.
The conclusion is the following: More than half of the students are female. The people and
places that made students feel safe or comfortable were mothers and homes, in order. More than twothirds of the samples had skin hunger perception (40.9 percent), and about one-third of them were
affected by the skin hunger perception (35.3 percent), the same mid-level. In addition, it was found that
the place made them feel safe and the feeling of being part of residence affected the skin hunger
perception in different ways, and the perception of skin hunger also leads to the effects occurred from
skin hunger at a statistical significance level of .05. The findings for recommendations to students and
related stakeholders are as follows: Individuals should regularly observe their own behavior and feelings.
The social function of the family is promoted. While the state should provide continuous vital knowledge
and news especially in terms of mental health management and promotion. This is so that people can
take good care of themselves healthy under the pandemic of dangerous communicable diseases and
other critical situations. In conclusion, the difference of skin hunger perception under the outbreak of
coronavirus 2019 leads to a different effect from skin hunger which affects human beings physically,
mentally, social well-being and spirituality such as anxiety and depression in students.
Keywords: Skin hunger, coronavirus pandemic situations, undergraduate students
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บทคัดย่อ
จากมาตรการปิดประเทศที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลให้ผู้คน
รู้สึกโหยหาชีวิตประจำวันที่เคยทำก่อนเกิด สถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยน
นักศึกษา การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส (2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
ความโหยหาทางการสั ม ผั ส (3) เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ น ำไปสู่ ก ารรับ รู้ ค วามโหยหา และ (4) เพื่ อ ทดสอบการรั บ รู้
ความโหยหาทางการสัมผัสที่นำไปสู่ผลกระทบที่เกี่ยวข้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญา-ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จำนวน 394 คน เข้ า ถึ งตั ว อย่ า งในการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบบั งเอิ ญ ใช้ แ บบสอบถามซึ่ งผ่ า น
การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ one-Way ANOVA
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษามากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง โดยบุคคลและสถานที่ที่ทำให้ตัวอย่างรู้สึกปลอดภัยหรือ
มีความสบายใจ ได้แก่ มารดา และบ้าน ตามลำดับ ตัวอย่างมากกว่าสองในสามมีการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส (ร้อยละ
40.9) รวมทั้งประมาณหนึ่งในสามที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส (ร้อยละ 35.3) ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน นอกจากนี้พบว่าตัวแปรสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่
พักอาศัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับ รู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่ างกัน และการรับรู้ความโหยหาในการสัมผั ส
ที่แตกต่างกันยังนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่างกันด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อค้นพบนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ บุคคลควรมีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึ กของตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ มีการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมของครอบครัว ขณะที่รัฐควรให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่สำคัญแก่ประชาชนในด้านของการจัดการและส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อที่ประชาชนจะสามารถดูแลตนเองได้
อย่างมีสุขภาวะภายใต้ การระบาดของโรคติดต่ออันตรายและสถานการณ์วิกฤตอื่นๆ สรุปได้ว่าระดับการรับรู้ความโหยหา
ที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาแตกต่างกัน
ไปด้วย โดยผลกระทบนั้นย่อมส่งผลให้เกิดความโหยหาที่มีอิทธิพลรอบด้ านต่อชีวิตมนุษย์ทั้งกาย ใจ สังคม และความรู้สึก
ด้านจิตวิญญาณ เช่น ความกลัว ความเครียด ของนักศึกษาในวัยดังกล่าว
คำสำคัญ: ความโหยหาในการสัมผัส, สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
บทนำ
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไวรัสดังกล่าว ได้พรากชีวิตของผู้คนอย่าง
มหาศาล โดยสถิติผู้ติดเชื้อทั่วโลก ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกจำนวน 48.7 ล้านคน (กรมควบคุมโรค,
2563) โดยมาตรการการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวที่แต่ละประเทศนิยมใช้กัน ได้แก่ การปิดประเทศ (Lock
down) ซึ่งเป็นมาตรการที่ควบคุมหรือจำกัดการเดินทาง ยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ และการกักตนเองภายในบ้านพัก
(ณัชพร บี, 2563)
การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิจ และสั งคม ทั้ งเศรษฐกิ จชะลอตั ว
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกร่วงลงอย่างหนัก รวมทั้งกิจการขนาดเล็กไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่เริ่มปิดตัว และที่สำคัญยังส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนหลายๆ กลุ่มไปอย่างสิ้นเชิง หรือที่เรียกกันว่าชีวิตวิถีใหม่ (New normal) คือ
แนวทางที่ ผู้ ค นจะต้ อ งปรับ เปลี่ ย นแบบแผนของพฤติ ก รรมและรู ป แบบวิ ถี ชีวิ ต ไปพร้ อ มกั น ทั่ ว โลก ในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งจากการที่บุคคลเคยเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ แต่บุคคลต้อง
ปรับเปลี่ยนมาทำกิจกรรมทุกอย่างภายในบ้าน ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ในสถานการณ์เช่น เพื่อซื้อ
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สินค้าอุปโภคบริโภคหรือการไปพบแพทย์ตามนัดหมาย บุคคลจะต้องใส่หน้ากากอนามัย (Mask) เพื่อป้องกันโรค ต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) และต้องล้างมือบ่อยๆ หรือเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (Alcohol gel) ทั้งนี้
ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การใช้ระบบซื้อขายและบริการ
ทางออนไลน์ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ เกิ ด เป็ น วิถี ใหม่ ในการดำรงชีวิ ต (New normal) ของผู้ค นในสั งคม (กระทรวงการอุด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) นอกจากนี้รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนไปเป็นการพูดคุยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) เป็นหลัก เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค และการที่ต้องกักตัวภายใต้มาตรการการกักตัว
เพื่อเฝ้าระวังโรค (Quarantine) จากข้อมูลดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยเห็นว่า อาจส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มรู้สึกโหยหาชีวิตประจำวัน
ที่เคยทำก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งการเดินห้างสรรพสินค้า การดูหนังที่โรงภาพยนตร์ การทำกิจกรรมนอกบ้าน
แต่ทว่าเมื่อบุคคลไม่สามารถกระทำกิจกรรมต่างๆ ได้ อาจนำไปสู่การเกิดความโหยหาในการสัมผัสได้
ความโหยหาทางการสั ม ผั ส (Skin hunger) เป็ น คำที่ มี ค วามหมายที่ ชัด เจนในตั ว มั น เอง กล่ าวคื อ เป็ น อาการ
“หิวผิวหนัง” ซึ่งเป็นความต้องการในการสัมผัสทางกายกับบุคคลอื่น โดยความต้องการนี้ไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยการพูด
ผ่ า นข้ อ ความหรื อ วิดี โอแชท (Pyanov, 2017) และไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของเพศสั ม พั น ธ์ เท่ า นั้ น อาจจะเป็ น
ความต้องการที่อยากอยู่ใกล้ๆ การถูกกอด หรือการได้พบปะสังสรรค์ โดยในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจะขอใช้คำว่า “ความโหย
หาทางการสัม ผัส ” ซึ่ งความรู้สึ กเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อร่างกายได้รับ การสั มผั สไม่ว่าจะทางกายหรือ ทางใจไม่ เพี ย งพอต่ อ
ความต้องการ ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกโหยหา และต้องการการสัมผัสจากผู้อื่น (พลอย วงษ์วิไล, 2563)
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจต่อประเด็นความโหยหาทางการสัมผัส ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งก็คือ
กลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการที่หลากหลาย และยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งการเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ การกักตัวเพื่อควบคุมโรค
รวมถึงการไม่ได้พบเจอหรือพูดคุยกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย และไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมภายนอกได้เหมือนเดิม ซึ่ งอาจ
นำไปสู่ความโหยหาทางการสัมผัส (Skin hunger) จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นทำให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง
“ความโหยหาทางการสัมผัสภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” เพื่อที่จะศึกษาถึงการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอะไรบ้าง ปัจจัยที่นำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสมีอะไรบ้าง รวมถึงการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส
นำไปสู่ผลกระทบในนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม เติมเต็ม สุขภาวะในสถานการณ์ที่มี
การแพร่ระบาดของโรคเช่นนี้และวิกฤตอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปที่นำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
(4) เพื่อศึกษาการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่นำไปสู่ผลกระทบมิติต่างๆ ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานในการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปร
ได้แก่ เพศ สายการศึกษา บุคคลที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ สถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ และความรู้สึก
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เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่างกัน และ (2) การรับรู้ความโหยหาทาง
การสัมผัสที่แตกต่างกันนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการใช้แนวคิดความโหยหาทางการสัมผัส (Skin
hunger) ของ Hansen (2018) โดยการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสจำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ผ่านกายภาพ
(2) การรับรู้ผ่านชุดความสัมพันธ์ และ (3) การรับรู้ผ่านสถานที่ และผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัส 4 ด้าน
ได้แก่ (1) ผลกระทบทางกายภาพ (2) ผลกระทบทางจิตใจ (3) ผลกระทบทางสังคม และ (4) ผลกระทบทางจิตวิญญาณ
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดการรับรู้ (Perception theory) และทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy
of needs) ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย
ขอบเขตด้านประชากรและด้านพื้นที่
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ ก ำลั งศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต จาก 9 คณะ ได้ แ ก่ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ความโหยหาทางการสั ม ผั ส (Skin hunger) หมายถึ ง ความต้ อ งการในการสั ม ผั ส ผ่ า นทางกายภาพ ผ่ า นชุ ด
ความสัมพันธ์ หรือผ่านสถานที่ที่คุ้นเคย ซึ่งทำให้ตัวอย่างที่ศึกษาเกิดความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ เช่น การที่ตัวอย่าง
ที่ศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ผ่านการพูดคุยหรือการสัมผัสในรูปแบบการหยอกล้อกัน การทำกิจกรรม
ร่วมกัน หรือการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกสบายใจ เช่น หอพักนัก ศึกษา Common คณะ และที่อื่นๆ ที่นักศึกษา
พึงประสงค์ ซึ่งหากได้รับความต้องการเหล่านั้นไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเกิด “ความโหยหาทางการสัมผัส” และอาจนำไปสู่
ผลกระทบในรูปแบบต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามความต้องการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศหรืออาการผิดปกติ
ทางจิต
ผลกระทบจากความโหยหาทางการสัมผัส หมายถึง หากตัวอย่างที่ศึกษาเกิดความโหยหาทางการสัมผัสตามที่ได้
กล่าวไปอาจะทำให้ตัวอย่างที่ศึกษาได้รับผลกระทบในแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านกายภาพ เช่น นอนไม่หลับ ทานอาหารได้มาก
หรือน้อยลง ไม่ดูแลตนเอง เป็นต้น (2) ด้านจิตใจ เช่น วิตกกังวล เครียด เหงา หดหู่หรือโศกเศร้า (3) ด้านสังคม เช่น แยกตัว
ออกจากสังคม ไม่มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ เป็นต้น และ (4) ด้านจิตวิญญาณ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง ความสามารถ
ในการตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองลดลง และการรับรู้ถึงปัญหาของตนเองลดลง เป็นต้น
โควิด 19 (COVID-19) หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ที่ได้มีการระบาดครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบ
ทั่วโลก และยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน รวมถึงตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ด้วย เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนออนไลน์แทน การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และการกักตัว
อยู่ที่พักอาศัย (Quarantine) ทำให้ตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากเพื่อน มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เคยทำซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความโหยหาทางการสัมผัส
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การรับรู้ (Perception) หมายถึง วิธีการมองโลกของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยตัวอย่างที่ศึกษา
สามารถรับรู้ได้จากอวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรู้รส การได้
กลิ่น และความรู้สึกที่อยู่ภายใน โดยสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งของ เหตุ การณ์ และความสัมพันธ์ ซึ่งทำให้การตีความต่อสิ่งต่างๆ
แตกต่างกัน นำไปสู่ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ประเด็นการรับรู้ของการศึกษาในครั้งนี้สามารถจำแนกได้ 3 ด้าน ดังนี้
- การรับรู้ผ่านกายภาพ หมายถึง การรับรู้ผ่านอวัยวะรับสัมผัส ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อตัวอย่างที่ศึกษาแต่ละคน
แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การได้รับการสัมผัสจากเพื่อน เช่น การกอดคอ การจับมือ การแตะไหล่ ซึ่งตัวอย่างที่ศึกษาแต่ละคน
อาจจะมีความต้องการแตกต่างกันไป
- การรับรู้ผ่านชุดความสัมพันธ์ หมายถึง การรับรู้ผ่านอวัยวะรับสัมผัส ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อตั วอย่างที่ศึกษา
แตกต่างกัน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การเล่นกีฬา การพูดคุย การทานข้าวร่วมกัน ซึ่งตัวอย่างที่ศึกษาแต่ละ
คนอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันไป
- การรับรู้ผ่านสถานที่ หมายถึง การรับรู้ผ่านอวัยวะรับสัมผัสที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อสถานที่แต่ล ะที่แตกต่างกัน
ออกไป ผ่านการอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและรูส้ ึกปลอดภัย เช่น หอพักนักศึกษา Common คณะ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งตัวอย่างที่
ศึกษาแต่ละคนอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่สำคัญต่อการศึกษา ดังนี้
(1) แนวคิดความโหยหาทางการสัมผัส (Skin hunger) ของ Hansen (2018) ได้ให้ความหมายว่า ความหิวโหย
ผิว หนั งเป็ น การแสดงออกถึ งการขาดการสั ม ผั ส ในคนที่ ต้ อ งการหรือ ต้ อ งการความใกล้ ชิด กั บ มนุ ษ ย์ ทั้ งนี้ สามารถสรุ ป
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษานครั้ งนี้ ได้ ว่ า ความโหยหาทางการสั ม ผัส หมายถึ ง ความรู้ สึก ต้ อ งการสั ม ผั สบุ คคล หรือ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการทางชีววิทยาของมนุษย์ ที่แสดงออกในรูปแบบของการสัมผัสคนที่ต้องการ โดยการสัมผัสสามารถ
เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมได้หลายรูปแบบ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือเกี่ยวเนื่องกับการมีเพศสั มพันธ์เท่านั้น เช่น การจับมือเพื่อ
ทักทาย การกอด และหากมนุษย์ได้รับการสัมผัสไม่เพียงพอก็จะนำไปสู่ความรู้สึกโหยหาหรืออาจนำไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าหรือ
กลัวว่าตนเองจะไม่ดีพอ ทั้งนี้ความโหยหาทางการสัมผัสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลขาดการสัมผัสเป็นเวลานาน จึงนำไปสู่
ภาวะการโหยหาการสัมผัสจากบุคคลอื่น
(2) แนวคิดการรับรู้ (Perception theory) โดย Schiffman and Kanuk (1991) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมายและ
ได้ภาพของโลกที่มี เนื้อหา ซึ่งการรับรู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล โดยมีทั้งปัจจัยด้านประสาทสัมผัส และปัจจัยด้าน
เจตคติ ข องผู้ รั บ รู้ ทำให้ ก ารที่ ค นสองคนรั บ รู้ตั วกระตุ้ น เดี ย วกั น ก็ อ าจมี ก ารตอบสนองที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามค่ านิ ย มและ
ประสบการณ์ โดยมนุษย์สามารถรับรู้ผ่านสัมผัสทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ซึ่งสิ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้
ได้นั้น คือ สิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ โดยการศึกษาครั้งนี้การรับรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพราะ
แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เหมือนกัน ก็ไ ม่ได้แปลว่าบุคคลจะรับรู้ต่อสถานการณ์ หรือ
เกิดความโหยหาทางการสัมผัสได้เหมือนกัน
(3) ทฤษฎี ล ำดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) (1943) ได้ น ำมาใช้ ใ น
การอธิ บ าย “ความโหยหาทางการสั มผั ส (Skin hunger)” กล่ าวคื อ การสั ม ผัส ถื อ เป็ น ความต้ อ งการพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์
เปรียบเสมือนเมื่อเด็กทารกแรกเกิดมักจะถูกวางไว้บนหน้าอกของบิดาหรือมารดาเพื่อรับความอบอุ่น รวมถึงตลอดช่วงชีวิต
ของมนุษย์จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การพูดคุย การทักทายกัน การกอด หรือการตบบ่าเพื่อให้กำลังใจ ทั้งนี้
สามารถเชื่อมโยงกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ในขั้นที่ 2 ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง และ
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ขั้นที่ 3 ได้แก่ ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งร่างกายและ
จิตใจ ผ่านการกอดหรือการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ทำให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัย อีกทั้งมนุษย์ต้องการความรักในแต่ละช่วงชีวิต
ทั้งกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ
(4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง That Human Touch That Means So Much: Exploring
the Tactile Dimension of Social Life โดย Sin and Koole (2013) ศึ กษาการสำรวจมิติท างสัม ผัสของชี วิต ทางสั งคม
โดยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสัมผัสที่ขาดหายไป อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อด้านอารมณ์และด้านสังคมของมนุษย์ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์สำคัญของการสัมผัส อาจเป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาหรืองานด้านส่ งเสริมสุขภาพ โดยการศึกษา
ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) พลังแห่งการสัมผัส และ (2) การสัมผัสแห่งพลังทางสังคม ซึ่งได้มีการอธิบายพลังแห่ง
การสัมผัสไว้ว่า แม้ว่าเราจะตบหลังอย่างเป็นมิตร การลูบไล้ตามอารมณ์ หรือจูบที่เปี่ยมด้วยความรัก การสัมผัสระหว่างบุคคล
มี ผ ลอย่ า งมากต่ อ อารมณ์ และช่ ว ยสร้ า งความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ให้ กั บ ผู้ ที่ ถู ก สั ม ผั ส (Auvray, Myin, & Spence, 2010;
Hertenstein & Campos, 2001) และการสัมผัสจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อบุ คคลได้ รับการสัมผัสต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่
ที่ตนเองต้องการ และพลังของการสัมผัสที่ส่งผลกระทบทางลบ จะเกิดขึ้นเมื่อตนเองถูกละเมิดบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสังคม
หรือส่วนบุคคล (Thayer, 1986) และประเด็นการสัมผัสแห่งพลังทางสังคม จากแนวคิดนี้มีนักวิจัยชื่อ Crusco and Wetzel
(1984) ได้ทำการวิจัยกับกลุ่มลูกค้าตามร้านอาหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการสัมผั สต่อพฤติกรรมการให้ทิป
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าที่ถูกพนักงานเสิร์ฟสัมผัสจะทิ้งทิปไว้ระหว่างร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 36 มากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้ถูกสัมผัส
ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการสัมผัสนั้นส่งผลต่ออารมณ์และสังคมของมนุษย์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น นำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย (Conceptual framework)
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

การรับรู้ความโหยหา
ทางการสัมผัส
การรับรูผ้ ่านกายภาพ
การรับรูผ้ ่านชุดความสัมพันธ์
การรับรูผ้ ่านสถานที่

เพศ
สายการศึกษา
บุคคลที่ทำให้รสู้ ึกปลอดภัยหรือสบายใจ
สถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะ
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัย

ผลกระทบที่เกิดจาก
ความโหยหาทางการสัมผัส
ทางกายภาพ
ทางจิตใจ
ทางสังคม
ทางจิตวิญญาณ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารที่น่าเชื่อถือได้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยจากตัวอย่างในภาคสนาม
ทั้งนี้รายละเอียดการออกแบบการวิจัย มีดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ ก ำลั งศึ ก ษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีจำนวน 26,164 คน (ข้อมูลสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563)
ขนาดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึก ษา คือ นัก ศึกษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ระดับ ปริญ ญาตรี จำนวน 394 คน ที่ได้ จาก
การคำนวณกลุ่ ม ตั วอย่างด้ วยสู ตรของ Yamane (อ้างถึ งใน Israel, 2003) ที่ ค่ าความคลาดเคลื่ อ น .05 และใช้วิ ธีก ารสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากคณะที่เป็นตัวแทนของ 3 สายการศึกษา สายละ 3 คณะ ได้แก่
(1) สายสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(2) สายวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร ( SIIT) และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (3) สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ
คณะทั นตแพทยศาสตร์ แล้วจึงทำการกำหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละคณะตามสัดส่ วนนักศึ กษาในคณะนั้ นๆ จากนั้นจึ ง
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเข้าถึงตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จนครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละคณะ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1
จำนวนประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จำแนกตามคณะและสายการศึกษา
สาย
คณะที่เป็นตัวแทน
ประชากร (N)
1. สายสังคมศาสตร์
1.1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
953
1.2 คณะศิลปศาสตร์
2,835
1.3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1,162
2. สายวิทยาศาสตร์
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3,421
2.2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
1,924
2.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1,418
3. สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.1 คณะแพทยศาสตร์
1,195
3.2 คณะสหเวชศาสตร์
1,868
3.3 คณะทันตแพทยศาสตร์
473
รวมจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ตัวอย่าง (n)
25
73
30
88
50
37
31
48
12
394

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสร้างข้อคำถามเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และได้มีการปรับแก้ตามความเหมาะสม โดยมีค่าความตรง
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(IOC) อยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือว่าเป็น ค่ าที่ สะท้อ นว่าข้อ คำถามมี ความสอดคล้ องกั บ วัต ถุป ระสงค์ หลังจากนั้ น ได้มี
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามผ่านการทดลองใช้กับตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ก ำลั งศึ ก ษาอยู่ ในคณะอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใช่ จ าก 9 คณะที่ เป็ น ตั ว อย่ างจริ ง จำนวน 40 คน ได้ ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาของ Cronbach ในส่ว นของการรับ รู้ค วามโหยหาทางการสัม ผั ส ที่ 0.783 และส่ วนของกระทบจาก
ความโหยหาทางการสัมผัสที่ 0.895 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าผ่านเกณฑ์คือข้อคำถามมีความสอดคล้องภายใน อย่างไรก็ตาม
มีการปรับข้อความในข้อถามบางข้อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและจริยธรรมการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างทั้ง 9 คณะ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 โดยใช้ วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แบบบั ง เอิ ญ และคณะผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองแบบเผชิ ญ หน้ า เพื่ อ เป็ น
การประหยัดเวลาและได้ข้อมูลจากผู้ตอบโดยตรง ทั้งนี้วิธีการเข้าถึงตัวอย่างเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะต่างๆ ของ
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของการศึกษาได้ หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับ
กลับคืน ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ อย่างไรก็ตามกระบวนการวิจัยของคณะผู้วิจัย
ได้ คำนึ งถึ งจริย ธรรมงานวิจั ย โดยการให้ อธิ บ ายข้ อ มูล แก่ผู้ ต อบแบบสอบถามอย่ างครบถ้ว นจนมี ค วามเข้ าใจดีเกี่ ย วกั บ
แบบสอบถาม สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ และทำด้วยความสมัครใจของตนเท่านั้น นอกจากนี้ยั งเคารพความเป็นส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับไว้อย่างดี และในแบบสอบถามจะไม่ปรากฏ
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล บ่ งชี้ ถึ งผู้ ต อบแบบสอบถาม เมื่ อ ครบกำหนดและพ้ น ระยะเวลาในการเก็ บ ข้ อ มู ล และการศึ ก ษาวิ จั ย
คณะผู้วิจัยจะดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบเอกสาร และแบบสอบถามที่เป็นกระดาษทั้งหมดนำเข้าเครื่องทำลายเอกสาร
รวมถึงการทำลายข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) และข้อมูลที่ได้พิมพ์ลงโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการลบไฟล์
ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทิ้งอย่างถาวร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด
ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) และข้อมูลผลกระทบ
ที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัส
มีการใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ one-way ANOVA ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปที่นำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3/สมมติฐานข้อที่ (1)) และการรับรู้ความโหยหาทาง
การสัมผัสที่นำไปสู่ผลกระทบมิติต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วัตถุประสงค์ข้อที่ 4/สมมติฐานข้อที่ (2))
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาและการอภิปรายผลแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
จากการวิเคราะห์ ข้ อมู ลการศึก ษาวิจัย เรื่องความโหยหาทางการสั มผั สภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในส่วนของข้อมูลทั่วไป พบว่า ตัวอย่าง
มากกว่ าครึ่งเป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 67.3 (256 คน) ตามมาด้ วยเพศชาย และกลุ่ ม LGBTQ+ ตัว อย่างศึ ก ษาอยู่ ใน
สายสังคมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามลำดับ โดยมารดา คือ บุคคลที่ทำให้ตัวอย่างรู้สึกปลอดภัยหรือ
สบายใจมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 45.2 (178 คน) และบ้ า นคื อ สถานที่ ที่ ท ำให้ ตั ว อย่ า งรู้ สึ ก ปลอดภั ย หรื อ สบายใจมากที่ สุ ด
ร้อยละ 57.6 (227 คน) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
จํานวน และร้อยละของตัวอย่างในการศึกษา จําแนกตามข้อมูลทั่วไป
จำนวน
ร้อยละ
คุณลักษณะ
จำนวน
ร้อยละ
คุณลักษณะ
(n=394) (Percentage)
(n=394) (Percentage)
เพศ
บุคคลที่ทำให้รสู้ ึกปลอดภัยหรือสบายใจ
หญิง
265
67.3
มารดา
178
45.2
ชาย
112
28.4
เพื่อน
80
20.3
อื่นๆ ได้แก่ LGBTQI+
17
4.3
พี่น้อง
56
14.2
บิดา
41
10.4
อื่นๆ ได้แก่ อา น้า ยาย ตนเอง
39
9.9
สายการศึกษา
สถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ
สายสังคมศาสตร์
156
39.6
บ้าน
227
57.6
สายวิทยาศาสตร์
150
38.1
หอพัก
148
37.6
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
88
22.3
อื่นๆ ได้แก่ ห้องนอน ห้องชมรม
13
3.3
Co-working space
4
1.0
common คณะ
2
0.5
นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวอย่างมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 33.8 (133 คน) และมี
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะทีก่ ำลังศึกษาอยู่ในระดับปานกลางจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 30.2 (177 คน)
ส่วนที่ 2 การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (1) พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาจำนวนหนึ่งในสาม (ร้อยละ 36.5) มีการรับรู้ความโหยหา
ในการสัมผัสอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับที่การรับรู้ถึงความโหยหาในการสัมผัสผ่านชุดความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ
40.1) ในขณะที่ มีก ารรับรู้ความโหยหาทางการสัม ผัสผ่านร่างกาย จำนวนมากที่ สุด อยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 35.0)
เช่นเดียวกับที่ตัวอย่างจำนวนมากที่สุดมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสผ่านสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.8)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสผ่านชุดความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด
คือ 3.76 (เต็ม 5) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3
จำนวน และร้อยละ การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษา จำแนกตามการรับรู้ความโหยหาในด้านต่างๆ
การรับรูค้ วามโหยหาทางการสัมผัส
ระดับการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส
ค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส (ภาพรวม)
การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสผ่านร่างกาย

น้อยทีส่ ุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

2.8
(11)
14.2
(56)

11.4
(45)
23.4
(92)

40.9
(161)
35.0
(138)

36.5
(144)
13.7
(54)
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(54)

3.36
3.10
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การรับรูค้ วามโหยหาทางการสัมผัส
การรับรูค้ วามโหยหาในการสัมผัสผ่านชุด
ความสัมพันธ์
การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสผ่านสถานที่

ระดับการรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัส
น้อยทีส่ ุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

2.5
(10)
7.1
(28)

7.1
(28)
23.9
(94)

26.4
(104)
37.8
(149)

40.1
(158)
25.6
(101)

ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (Mean)
23.9
(94)
5.6
(22)

3.76
2.99

ส่วนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัส
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (2) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต มีผลกระทบที่เกิดจากการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสในระดับปานกลาง (ร้อยละ 35.3) โดยด้านที่นักศึกษา
ส่วนมากได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผลกระทบทางสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามมาด้วยผลกระทบทางจิตใจระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.00 ในขณะที่ผลกระทบทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบน้อยสุด คือ 2.42 (เต็ม 5) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4
จำนวน และร้อยละ ของผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษา จำแนกตามผลกระทบในมิติต่างๆ
ผลกระทบที่เกิดจากการรับรู้
ระดับผลกระทบ
ค่าเฉลี่ย
ความโหยหาทางการสัมผัส
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
มากที่สุด (Mean)
ผลกระทบที่เกิดจากการรับรู้ความโหยหาใน
การสัมผัส
ผลกระทบทางกายภาพ
ผลกระทบทางจิตใจ
ผลกระทบทางสังคม
ผลกระทบทางจิตวิญญาณ

10.9
(43)
28.4
(112)
19.8
(78)
7.9
(31)
27.4
(108)

23.6
(93)
35.0
(138)
15.2
(60)
12.9
(51)
19.8
(78)

35.3
(139)
28.4
(112)
26.1
(103)
30.2
(119)
25.4
(100)

24.9
(98)
6.6
(26)
23.1
(91)
34.3
(135)
21.8
(86)

5.3
(21)
1.5
(6)
15.7
(62)
14.7
(58)
5.6
(22)

2.90
2.42
3.00
3.35
2.58

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่วนมากมีผลกระทบที่เกิดจากการรับรู้ความโหยหา
ในการสัมผัสในระดับปานกลาง โดยด้านที่นักศึกษาส่วนมากได้รับผลกระทบในระดับมากคือผลกระทบทางสังคม ซึ่งเป็น
ส่วนของศักยภาพในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ลดน้อยลง เช่น การไม่มีสมาธิในการเรียน การไม่สามารถทำงาน
ที่รับมอบหมายได้ และการมีสัมพันธภาพกับครอบครัวที่ลดลง อาจอนุมานได้ว่าการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส ที่เกิดขึ้น
จากมาตรการในการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมทำให้ศักยภาพ
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่สังคมมอบหมายให้ลดน้อยลงไปด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์
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การใช้งานมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็น รูปแบบการศึกษาที่ยากต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการสร้างให้นักศึกษาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียน
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (3) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปที่นำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทาง
การสัมผัสของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ (1) ที่นัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้ผลการทดสอบดังรายละเอียดตามตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความโหยหาทางการสัมผัส จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
แหล่ง
ผลรวมของ
ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทั่วไป
จำนวนค่า
ค่าตัวสถิติ ค่านัยสำคัญ
ความแปรปรวน ความแปรปรวน
ความแปรปรวน
ของนักศึกษา
อิสระ
(F)
ทางสถิติ
(Source of
(Sum of
(Mean of
(df)
(Sig.)
variation)
Square)
Square)
ระหว่างกลุม่
406.516
2
203.258
1.682
0.187
เพศ
ภายในกลุ่ม
47249.778
391
120.843
รวม
47656.294
393
ระหว่างกลุม่
95.977
2
47.988
.395
0.674
สายการศึกษา
ภายในกลุ่ม
47560.318
391
121.638
รวม
47656.294
393
263.557
4
65.889
.541
0.706
บุคคลที่ทำให้รสู้ ึกปลอดภัย ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
47392.737
389
121.832
หรือสบายใจ
รวม
47656.294
393
1150.688
4
287.672
2.406
.046*
สถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย ระหว่างกลุม่
หรือสบายใจ
ภายในกลุ่ม
46505.607
389
119.552
รวม
47656.294
393
.005*
1985.505
5
397.101
3.374
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งของ ระหว่างกลุม่
สถานที่พักอาศัย
ภายในกลุ่ม
45670.790
388
117.708
รวม
47656.294
393
ระหว่างกลุม่
1190.758
5
238.152
1.989
.079
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ภายในกลุ่ม
46465.536
388
119.757
คณะ
รวม
47656.294
393
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการทดสอบสมมติฐาน และการอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่แตกต่างกัน การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสต่างกัน ผลการทดสอบทางสถิติ
มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 เพศที่ต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าว มีความเป็นไปตามนิยามความโหยหาทางการสัมผัสที่คณะผู้วิจัยทำการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ไม่ มีการกล่าวถึงความแตกต่า งทางเพศที่ นำไปสู่การรับ รู้ความโหยหาในการสัมผั ส
มีเพียงแต่การกล่าวถึงสภาวะที่เกิดขึ้นกับ “บุคคล” ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ความโหยหาในการสัมผัสเป็นสภาวะที่สามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกเพศอย่างไม่แตกต่างกัน
4.2 สายการศึกษาที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึก ษาดั งกล่าวทำให้ ท ราบว่า แนวทางการศึก ษาจากสายการศึกษาไม่ มีผลกระทบต่ อความโหยหา
ในการสัมผัส ซึ่งอาจมีผลมาจากการรูปแบบการศึกษาในช่วงเวลาปกติของทุกสายการศึกษามีกิจกรรมในการเรียนการสอนที่
ไม่แตกต่างกัน และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกสายการศึกษาจะต้องมีรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เปลี่ยนไปเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมด แม้ว่าสายการศึกษาวิทยาศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมี
ความจำเป็นจะต้องเข้าศึกษาในห้องทดลองที่มีลักษณะของการทำร่วมกันเป็นกลุ่มก็ตาม
4.3 บุคคลที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน
เนื่องด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลที่ทำให้รู้สึกสบายใจได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็ตาม ซึ่งการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
สามารถสื่อสารแบบเห็นหน้าและเป็นกลุ่มได้จำนวนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสื่อสารกับบุคคลที่ตนเองรู้สึกสบายใจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.4 สถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ F-test พบว่า สถานที่ที่ ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือ สบายใจที่ต่างกั นนำไปสู่
การรับรู้ความโหยหาทางทางการสัมผัสแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการวิเคราะห์ห าคู่ต่างเมื่ อ
ความแปรปรวนของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการของ Tukey HSD, LSD และ Bonferroni พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันตาม
วิธีการของ LSD 3 คู่ ได้แก่
คู่ที่ 1 ตัวอย่างที่สถานที่ที่ทำให้ปลอดภัยหรื อสบายใจ คือ บ้านมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสที่น้อยกว่า
ตัวอย่างที่สถานที่ที่ทำให้ปลอดภัย คือ Co-working space โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 37.64 และ 51.00 ตามลำดับ
คู่ ที่ 2 ตั ว อย่ า งที่ ส ถานที่ ที่ ท ำให้ ป ลอดภั ย หรื อ สบายใจ คื อ หอพั ก มี ก ารรั บ รู้ ค วามโหยหาในการสั ม ผั ส ที่
น้อยกว่าตัวอย่างที่สถานที่ที่ทำให้ปลอดภัย คือ Co-working space โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 39.69 และ 51.00 ตามลำดับ
คู่ที่ 3 ตัวอย่างที่สถานที่ ที่ทำให้ ปลอดภั ยหรือสบายใจ คื อ สถานที่ อื่นๆ เช่น ห้ องนอน และห้องชมรม มี การรับรู้
ความโหยหาในการสัมผัสที่น้อยกว่าตัวอย่า งที่สถานที่ที่ทำให้ปลอดภัย คือ Co-working space โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.15
และ 51.00 ตามลำดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6
จำนวน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความโหยหาทางการสัมผัส จำแนกตามสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสบายใจ
สถานที่
จำนวน
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Frequency)
(Percentage)
(Mean)
(Standard Deviation)
บ้าน
227
57.61
37.64
11.52
หอพัก
148
37.56
39.69
10.16
Co-working space
4
1.01
51.00
9.27
Common คณะ
2
0.51
39.50
7.77
อื่นๆ (ห้องนอน ห้องชมรม)
13
3.29
35.15
8.90
รวม
394
100.00
38.47
11.01
จากการทดสอบทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พบว่า สถานที่ที่ ทำให้ ปลอดภั ยหรือสบายใจ คือ Co-working space มี ความโหยหาทางการสัม ผัสมากกว่านัก ศึกษาที่มี
สถานที่ที่ทำให้ปลอดภัยหรือสบายใจเป็นสถานที่อื่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล ความถี่การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันในช่วง
วิถีชีวิตแบบเดิมที่มีความถี่มากกว่าในวิถีชีวิตปกติใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการที่นักศึกษาไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยเพื่อไปใช้
พื้นที่ Co-working space ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเมื่อนักศึกษาไม่สามารถ
เข้าถึงสถานที่ที่เคยทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจจึงทำให้สามารถรับรู้ความรู้สึกโหยหาทางการสัมผัส
4.5 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้สึ กเป็น ส่วนหนึ่ งของสถานที่ พั กอาศัยที่ มี ความแตกต่างกั นนำไปสู่ การรับ รู้
ความโหยหาในการสัมผัสที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยการวิเคราะห์หาคู่ต่างเมื่อความแปรปรวน
ของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการของ Tukey HSD, LSD และ Bonferroni พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันที่เหมือนกันตามวิธีการ
ดังกล่าวจำนวน 7 คู่ ได้แก่
คู่ที่ 1 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับปานกลางมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส
ที่น้อยกว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.02 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 2 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสที่น้อยกว่า
ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.88 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 3 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับน้อยที่สุดมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส
ที่น้อยกว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33.10 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 4 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับน้อยมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสที่น้อยกว่า
ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 36.08 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 5 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ของที่พักอาศัยระดับปานกลางมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส
ที่น้อยกว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.02 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 6 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับปานกลางมีการรับ รู้ความโหยหาในการสัมผัส
ที่น้อยกว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.02 และ 41.99 ตามลำดับ
คู่ที่ 7 ตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับปานกลางมีการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัส
ที่น้อยกว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 37.02 และ 41.99 ตามลำดับ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7
จำนวน ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความโหยหาทางการสั ม ผั ส จำแนกตามความรู้สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
สถานที่พักอาศัย
ระดับการรับรู้ความโหยหา
จำนวน
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทางการสัมผัส
(Frequency)
(Percentage)
(Mean)
(Standard Deviation)
ไม่รู้สึก
6
1.52
39.17
11.30
น้อยที่สุด
10
2.54
33.10
12.66
น้อย
24
6.09
36.08
12.39
ปานกลาง
119
30.20
37.02
10.72
มาก
133
33.76
37.88
10.29
มากที่สุด
102
23.89
41.99
11.11
รวม
394
100.00
38.48
11.01
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่พักอาศัยที่มีความแตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหา
ในการสัมผัสที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักศึกษาที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัย ในระดับ
มากที่สุดมีความโหยหาในการสัมผัสมากกว่านักศึกษาที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยในระดับที่น้อยกว่า เนื่องจาก
สถานที่พักอาศัยที่นักศึกษาอาศัยอยู่โดยส่วนใหญ่คือหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่เป็นหอพักภายในของ
มหาวิทยาลัยและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้นักศึกษา
เดิ น ทางกลั บ ไปอาศั ย อยู่ ที่ บ้ า น ไม่ ใ ช่ ส ถานที่ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาอาศั ย อยู่ โ ดยส่ ว นใหญ่ จึ ง ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ สึ ก
โหยหาทางการสัมผัสที่มากกว่า โดยสามารถอธิบายได้จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ที่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายสามารถทำให้รู้สึกปลอดภัย เมื่อนักศึกษาต้องไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
4.6 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่แตกต่างกันนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่ไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะนำไปสู่การรับรู้ความโหยหาทางการสัมผัสที่
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นช่วงเวลาที่โดยปกติแล้วคณะจะไม่มี
การจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวสอบปลายภาค ทำให้ ความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของคณะ
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะยังสามารถ
ดำเนินต่อไปได้จากการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงดำเนินต่อไป แม้จะเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ตาม
ส่ วนที่ 5 การรับรู้ ความโหยหาทางการสั มผั สที่ แตกต่ างกั นนำไปสู่ ผลกระทบมิ ติต่างๆ ที่ เกิ ดจากความโหยหา
ทางการสัมผัสที่แตกต่างกัน
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (4) และเป็นผลการทดสอบสมมติฐานตามที่ตั้งไว้ในข้อที่ (2) ผลการศึกษา
เป็นไปตามข้อมูลดังรายละเอียดตามตารางที่ 8-9
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ตารางที่ 8
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัส จำแนกตามการรับรู้ความโหยหาทาง
การสัมผัส
แหล่งความแปรปรวน
ผลรวมของ
จำนวนค่าอิสระ ค่าเฉลี่ยของความ ค่าตัวสถิติ ค่านัยสำคัญทางสถิติ
(Source of variation) ความแปรปรวน
(df)
แปรปรวน
(F)
(Sig.)
(Sum of Square)
(Mean of Square)
ระหว่างกลุ่ม
28365.410
4
7091.353
20.005
.000
ภายในกลุ่ม
137893.300
389
354.481
รวม
166258.711
393
ตารางที่ 9
จำนวน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาในการสัมผัส จำแนกตามระดับการรับรู้
ความโหยหาในการสัมผัส
ระดับการรับรู้
จำนวน
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความโหยหาทางการสัมผัส (Frequency)
(Percentage)
(Mean)
(Standard Deviation)
น้อยที่สุด
33
8.37
66.39
22.06
น้อย
144
36.54
52.12
19.76
ปานกลาง
161
40.86
46.15
17.23
มาก
45
11.42
34.31
19.60
มากที่สุด
11
2.79
25.09
14.10
รวม
394
100.0
48.09
20.56
จากตารางข้างต้น การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-way ANOVA ทำให้พบว่า การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสที่
แตกต่างกันนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาในการสัมผัสที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการวิเคราะห์
หาคู่ต่างเมื่อความแปรปรวนของข้อมูลไม่แตกต่างกันด้วยวิธีการของ Tukey HSD, LSD และ Bonferroni พบว่า คู่ที่แตกต่างกันตาม
วิธีการดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ตรงกัน จำนวน 8 คู่ ได้แก่
คู่ที่ 1 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับน้อยที่สุดนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่าตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 66.39 และ 46.15 ตามลำดับ
คู่ที่ 2 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับน้อยที่สุดนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่าตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 66.39 และ 34.31 ตามลำดับ
คู่ที่ 3 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับน้อยที่สุดนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่าตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 66.39 และ 25.09 ตามลำดับ
คู่ที่ 4 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผั สระดับน้อยนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่าตัวอย่างที่มีระดับ
การรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 52.12 และ 46.15 ตามลำดับ
คู่ที่ 5 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับน้อยนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 52.12 และ 34.31 ตามลำดับ
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คู่ที่ 6 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับน้อยนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 52.12 และ 25.09 ตามลำดับ
คู่ที่ 7 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับปานกลางนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 46.15 และ 25.09 ตามลำดับ
คู่ที่ 8 ตัวอย่างที่มีระดับการรับรู้ ความโหยหาในการสัมผัสระดับมากนำไปสู่ผลกระทบที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการรับรู้ความโหยหาในการสัมผัสระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.31 และ 25.09 ตามลำดับ
ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานนี้ สะท้ อนให้ เห็ น ว่า เมื่ อระดับ การรับรู้ความโหยหามีค วามแตกต่างกัน ย่ อมส่ งผล
ให้เกิดผลกระทบตามมาแตกต่างกันไปด้วย หรือเป็นผลที่มีการแปรผันตามกันของทั้งสองตัวแปร โดยมีแนวโน้มว่าไม่ว่าระดับ
ของความโหยหาจะน้อยมากเพียงใด ผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อร่างกายสัมผัสได้ถึง
ความโหยหาอันเนื่องมาจากโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบรอบด้านต่อชีวิตมนุษย์ทั้งกาย ใจ สังคม และความรู้สึกด้านจิตวิญญาณ
เช่ น ความกลัว ความเครียด จึงทำให้ เกิด ผลกระทบในระดับ มากที่ สุด ได้ จากสถานการณ์ วิก ฤตของโรคระบาดที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในช่วงชีวิตของนักศึกษาในวัยนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับสถานศึกษา ระดับ
ครอบครัว และระดับบุคคล โดยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ดังนี้ (1) ระดับประเทศ จากการศึกษาพบว่า รัฐควร
ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ ผลกระทบในมิ ติ ด้ า นสั งคม และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการประกาศใช้ ม าตรการ
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐอาจจัดทำในรูปแบบของการสำรวจผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักเรียน และนักศึกษาที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการเรียนรู้ ทางสังคม
จากสถาบันทางการศึกษา ซึ่งกำกับดูแลภายใต้มาตรการด้านการศึกษาของภาครัฐ และควรให้ความรู้ประชาชนในด้านของ
การดูแลและจัดการสุขภาพเมื่อประชาชนค้นพบว่าตนเองกำลังอยู่ในสภาวะการโหยหาในการสัมผัส เพื่ อที่ประชาชนจะ
สามารถดู แ ลตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสม (2) ระดั บ สถานศึ ก ษา จากผลการศึ ก ษาพบว่ า สถานศึ ก ษาควรมี ม าตรการ
ในการช่วยเหลือ เช่น มีการจัดทำแบบสำรวจ เพื่อวัดระดับความโหยหาทางการสัมผัสของนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้
นักศึกษารู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ มีการจัดบริการการให้คำปรึกษาที่เพียงพอต่อนักศึกษา และมีมาตรการป้องกัน เช่น
การติดตามและประเมินผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความครอบคลุมในมิติ
อื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เช่น ทุนการศึกษา และควรมีมาตรการในการวัดระดับความโหยหาทาง
การสัมผัส และผลกระทบที่เกิดจากความโหยหาทางการสัมผัสแก่นักศึกษา ที่มีความต่อเนื่อง เพื่อทำให้นักศึกษาสามารถรับรู้
ได้ ถึ งความโหยหาทางการสั ม ผั ส ที่ ต นกำลั งเผชิ ญ และสามารถจัด การกับ ความโหยหาทางการสั ม ผั ส ได้ อ ย่ างเหมาะสม
(3) ระดับครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ การเป็นบุคคลที่ทำให้
บุตรหลานรู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ และทำให้บ้านเป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจ ด้วยการมอบความรักและ
ความเข้าใจแก่บุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ และครอบครัวควรมีการสังเกตพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของบุตรหลาน
เพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลื อได้ทันทีเมื่อพบว่า บุตรหลานได้รับผลกระทบจากความโหยหาในการสัมผัส และสุดท้าย
(4) ระดับบุคคล คือ บุคคลหรือนักศึกษาควรมีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สกึ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำบันทึก
พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และการทำบันทึกอารมณ์ เพื่อให้ตนเองสามารถตระหนักได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
เพื่อนำไปสู่การจัดการกับสภาวะความโหยหาในการสัมผัสที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า ความโหยหาทางการสัมผัส แม้เป็นคำที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่เป็น
สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ดังนั้ น วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควรสร้างการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจ
รวมทั้งผลกระทบต่อบุคคลเกี่ยวกับอาการดังกล่าว ด้วยการทำการประเมินลักษณะของผู้ใช้บริการในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุม
ประเด็ นของความโหยหา ที่ อาจเกิด ขึ้น ได้กั บทุ กคนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 หรือ
สถานการณ์วิกฤตอื่นๆ นอกจากนี้ นักสังคมสงเคราะห์ยังสามารถมีบทบาทในการดำเนินการ การปฏิบัติงานที่หลากหลาย
มีการประสานงานเครือข่าย การให้บริการที่เข้าถึงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
หรือทำให้ผู้ใช้บริการมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์สังคมในปัจจุบันต่อไปได้

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไปสำหรับการทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความโหยหาทางการสัมผัสที่อาจ
เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ได้แก่ (1) อาจมีการเก็บข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือของคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
และลั ก ษณะของครอบครั ว เช่ น การเลี้ ย งดู จ ากครอบครั ว กิ จ กรรมที่ ช อบทำ หรื อ งานอดิ เรก เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล วิ จั ย มี
ความหลากหลาย ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อัน จะเป็ นประโยชน์ต่อ การนำไปใช้ห รือการวางแผนให้ ความช่วยเหลือ นักศึกษาของ
ผู้เกี่ยวข้อง (2) ควรมีการเลือกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มอื่นนอกเหนือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
คู่รักที่อยู่ในสถานะ Long Distance Relationship เป็นต้น เพื่อทำให้งานวิจัยดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจงในมิติความโหยหา
ในกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งนี้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญ หรือจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพจิตแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว และ (3) ควรศึกษาทบทวนตัวแปรและผลกระทบที่สำคัญอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความโหยหาทาง
การสัมผัส เพื่อที่จะได้เห็นแง่มุมใหม่หรือข้อค้นพบอื่นๆ ที่สำคัญมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการศึกษา
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนั้ น มี มาตรการการปิ ด ประเทศหรือ ปิ ด เมือ ง (Lock down) อี กทั้ งยั งมี ม าตรการการเว้ น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงทำให้คณะผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลเป็น 2 ทาง ได้แก่ การเก็บข้อมูล
แบบเผชิญหน้า และการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ระบุไว้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่
มาอย่ า งดี ยิ่ ง ขอบคุ ณ พระคุ ณ อาจารย์ ส าขาสั งคมสงเคราะห์ ท างการแพทย์ ประจำคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และนางสาวปณิตา ขวัญแก้ว บัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ เอกจิตวิทยา ซึ่งเป็นผู้ท รงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น
คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิด และยินดีรับฟังคำแนะนำเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต1
Cultural Health in the Time of New Normal Life of Thammasat University Students Rangsit Campus
บัณพร มีศรี, สุรศักดิ์ ไกรศร
ปวีณ์นุช ทองมาเอง, สกาวใจ ศรเหม2
Bannaporn Meesri, Surasak Kraisorn
Paveenuch Thongma-eng, Sakhawjai Sornhem3

Abstract
It is undeniable that the spread of COVID-1 9 results in the first order in humans adapting to
healthcare under different health patterns or cultures. The main objective of this study was to study
health culture and the impact of health culture under a new normal lifestyle. Using quantitative research
methods and developed questionnaire was used as an instrument to collect data from the
Undergraduate students of Thammasat University, Rangsit Campus, who are studying in the first semester
of the academic year 2020, total involved 392 samples. Using the stratified sampling to approach. Data
was analyzed by objectives with descriptive and inferential statistics, which include t-test and one-way
ANOVA.
The results of the study found that overall students had cultural health rate at a high level, the
average of 74.32 out of 115 points. Most believed that exercise could strengthen the body's immune
system, managing mental health by their own methods can reduce mental health problems, and using
online social media to communicate instead of confrontation can reduce the risk of the spread of COVID19, respectively. But in the spiritual dimension found that the students believed at a low level. Most of
them believed that the use of religious principles can provide spiritual support in the situations of the
COVID-19 pandemic. Subsequently, the impact rate on overall well-being from the health culture belief
was at moderate level, average of 5.90 out of 10. Study findings drawn the recommendations to support
physical activities and providing knowledge related to mental health care. Moreover, related stakeholders
should be observe that health care promotion with that spiritual dimension may not be an effective
approach to student group.
Keywords: Cultural health, new normal, Thammasat University students Rangsit Campus
บทคัดย่อ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลในลำดับต้นให้มนุษย์มีการปรับตัวในการดูแล
สุข ภาพภายใต้ รูป แบบหรือวั ฒ นธรรมสุข ภาพที่ อ าจมีค วามต่ างกัน การศึ กษาในครั้งนี้ จึ งมีวั ตถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ ศึ กษา
วัฒนธรรมสุขภาพ และผลกระทบจากวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงป ริมาณ
1

บทความวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายวิชา สพ.312 การวิจัยและการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
Bachelor’s students of Social Work Program, Faculty of Social Administration, Thammasat University

118

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

และใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างการวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 392 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และ
one-way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีวัฒ นธรรมสุขภาพอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 74.32 คะแนน (เต็ม 115
คะแนน) โดยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการออกกำลังกายสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย การจัดการสุขภาพจิตด้วยวิธีการ
ของตนเอง สามารถลดปัญหาสุขภาพจิตได้ และการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารแทนการเผชิญหน้าสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ตามลำดับ ทว่าในมิติทางจิตวิญญาณ พบว่า นักศึกษามีความเชื่อในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย แต่ก็ยังเชื่อว่าการใช้หลักทางศาสนา สามารถนำมาเป็นที่พึ่งทางใจในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด -19
ส่วนผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวมจากความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 5.90 คะแนน (เต็ม 10
คะแนน) นำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้ง
ข้อสังเกตว่าการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด้วยมิติทางจิตวิญญาณนั้น อาจจะไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มนักศึกษา
คำสำคัญ: วัฒนธรรมสุขภาพ, ความปกติใหม่, นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บทนำ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภูมิภาคทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จนส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นวงกว้างในทุกมิติของชีวิต ครอบคลุมมิติร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปลายปีพุทธศักราช 2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาด มีการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ
ทั่วโลกสูงถึง 23,203,532 ราย รักษาหาย 14,911,319 ราย และเสียชีวิต 804,416 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563)
(ไทยรัฐออนไลน์ อ้างถึงใน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์, 2563) จากสถิติ
สะท้อนให้เห็นถึงการระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ส่งผลให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือการแพร่ระบาดของโรค
จนนำมาสู่การดำเนินชีวิตที่เรียกว่า “ความปกติใหม่ (New normal)” ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีต
โดยอยู่ภ ายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ คนในสังคมไม่คุ้นเคย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อ้างถึงใน มาลี บุญ ศิริพันธ์ , 2563) เช่น
การรักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การพกพาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเรียนออนไลน์ หรือการทำงานที่
บ้าน เป็นต้น
ตารางที่ 1
5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดโควิด-19 สูงสุดทั่วโลก
อันดับ
ประเทศ
1
สหรัฐอเมริกา
2
บราซิล
3
อินเดีย
4
รัสเซีย
5
แอฟริกาใต้

ผู้ติดเชื้อ (ราย)
5,667,112
3,582,362
3,044,940
949,531
607,045

ผู้เสียชีวิต (ราย)
1,985,484
2,913,966
2,280,566
765,754
504,127

รักษาหาย (ราย)
176,353
114,250
56,706
16,268
12,987

หมายเหตุ. จาก WORKPOINT NEWS. (23 สิงหาคม 2563). ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย. สืบค้นจาก
https://covid19.workpointnews.com/
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จากข้อมูลทางสถิติตามตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สูงสุด เป็น อันดั บหนึ่ งจากทั่ วโลก โดยมี จำนวน 5,667,112 ราย รองลงมาได้แ ก่ บราซิล อิน เดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้
ตามลำดับ จากลำดับดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากความแตกต่างของการดำเนินชีวิตภายใต้ความปกติใหม่ จนทำให้ เกิด
จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลก
โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดในช่วงแรก ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการตรวจสอบการติดเชื้อที่รัดกุมมากพอ ต่อมาประชาชน
มีอิสระและเสรีภาพในการใช้ชีวิต ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐอย่างเคร่งครัด หรือลักษณะทางวัฒนธรรมที่มี
การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น การจับมือทักทาย การโอบกอด การรวมกลุ่มทำกิจกรรม ตลอดจนมีแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพว่าการสวมหน้ากากอนามัยมีไว้สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยเพียงเท่านั้น ซึ่ งแตกต่างจากชาวเอเชียที่สวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค (มงคล วัชรางค์กุล, 2563)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
ที่มี จำนวนผู้ ติดเชื้อหลายล้านคน นั บว่าเป็น กรณี ศึกษาที่ น่ าสนใจ เนื่ อ งจากการแพร่ระบาดของโรคส่วนหนึ่ งเกิด มาจาก
ความแตกต่ า งของการดำเนิ น ชี วิ ต ภายใต้ ค วามปกติ ใหม่ ซึ่ งอยู่ บ นฐานของวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพ (Cultural health) ที่ ว่ า
“การดูแลสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคน นั้นอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วย วิธีคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม
สุขภาพ เป็นต้น” (สามารถ ใจเตี้ย, 2557) วัฒนธรรมสุขภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการทำความเข้าใจในมิติสุขภาพของ
แต่ ล ะปั จ เจกบุ ค คล กลุ่ ม คน และสังคม รวมทั้ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การกำหนดแนวทางในการดู แ ลสุ ขภาพ หรื อระดั บ
ความแข็งแรงของสุขภาวะที่แตกต่างกัน
วัฒนธรรมสุขภาพข้างต้น ล้วนส่งผลให้ประชาชนแต่ละประเทศเกิดแบบแผนการดำเนินชีวิต หรือการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง บนฐานของวัฒนธรรมสุขภาพที่แตกต่างกันภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่นับว่า
เป็นสังคมพหุวัฒ นธรรม มีความหลากหลายทางประเพณี วัฒ นธรรม ศาสนา ภูมิลำเนา ความเชื่อ ซึ่งลักษณะทางสังคม
ดังกล่าว ย่อมนำมาสู่วัฒนธรรมสุขภาพที่มีความหลากหลาย และแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากประชาชนมี
ความคิ ด ความเชื่ อ และแบบแผนพฤติ ก รรมสุข ภาพในการดู แ ลตนเอง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ โควิด -19 ผ่ า น
การรับประทานสมุนไพรพื้นบ้าน การนิยมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด (มติชน
ออนไลน์ อ้างถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, 2563) หรือความเชื่อในการทำกิจกรรมสวดมนต์ไล่เชื้อโควิด -19 (กรุงเทพธุรกิจ ,
2563) เป็นต้น
จากปรากฏการณ์วัฒนธรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงทำให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจ และเล็งเห็นช่องว่างต่อ
การศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพของคน “รุ่นใหม่” ในกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิลำเนา ศาสนา และ
สายการเรียน ฯลฯ จนอาจส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ที่แตกต่างกัน ดั งนั้นการศึกษา
ในครั้งนี้จึงมีคำถามการวิจัยหลัก คือ วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ของนักศึกษาเป็นอย่างไร และ
วัฒ นธรรมสุขภาพส่ งผลกระทบต่อ สุขภาวะในภาพรวมของนักศึ กษาหรือไม่ เพื่ อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมสุขภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาและสังคมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึ ก ษาในครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาวัฒ นธรรมสุ ข ภาพภายใต้ ก ารดำเนิ น ชี วิ ต
ความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้
การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิพ ลต่อ
วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ (4) เพื่อ
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วิเคราะห์ความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพที่มีต่อผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีสมมติฐานในการวิจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยทั่วไป ประกอบไปด้วย เพศ ศาสนา ภูมิลำเนา คณะ ชั้นปี
รูปแบบการเลี้ยงดูครอบครัว ช่องทางการรับสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 และรูปแบบการรักษาทางการแพทย์ ที่แตกต่างกัน
วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ แตกต่างกัน และ (2) วัฒนธรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน ภาวะในภาพรวม
ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ แตกต่างกัน ที่นัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
วัฒนธรรมสุขภาพ หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางวัฒนธรรม
ที่ปัจจุบันมีความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งในด้านความคิด ความเชื่อ แบบแผนการดำเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งมีความสอดคล้อง กับ
การดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม การมีความเชื่อที่นำมาสู่การปฏิบัติตนภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่
เป็นต้น
ความปกติ ใหม่ (New normal) หมายถึ ง รูป แบบการดำเนิ น ชี วิต ในรูป แบบที่ แ ตกต่ างจากอดี ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบ
แบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมที่เป็นปกติ ต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในความปกติใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ทั้งในด้าน
การดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการดำเนินชีวิต รวมถึงการรับรู้ข่าวสาร เพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ก ำลั งศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ความเชื่ อ ในวัฒ นธรรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั งสิ ต มี ค วามเชื่ อ ว่ า
วัฒนธรรมสุขภาพในมิติร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สามารถป้องกันความเจ็บป่วย หรือส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นได้หรือไม่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ ซึ่งความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพ นั้นเกิดมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม การอบรมสั่งสอน
ประสบการณ์ตรง เป็นต้น ตลอดจนนำมาสู่การปฏิบัตติ นภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ เช่น แบบแผนในการดำเนินชีวิต
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ การรับประทานสมุนไพร หรือความศรัทธาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น
ผลกระทบ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ตามมาจากความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวม หรือความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยผลกระทบอยู่ในระดับ
ที่มาก หรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รูปแบบการเลี้ยงดู หมายถึง ลักษณะแบบแผนของการอบรมสั่งสอน หรือดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูน ย์รังสิต จากบิ ดา มารดา หรือ ผู้ป กครอง ซึ่งแบ่ งออกเป็ น การเลี้ ยงดูที่ ให้ ค วามอบอุ่ น และความใส่ ใจ การเลี้ ยงดูที่ มี
ความเข้มงวด และวางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตน การเลี้ยงดูที่ให้ดำเนินชีวิตอย่างอิสระ และการเลี้ยงดูที่ไม่ให้ความสนใจ หรือ
ตอบสนองต่อความต้องการ โดยการเลี้ยงดูในแต่ละประเภทย่อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ หรือการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน
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ช่องทางการรับ สารข้อมู ลเกี่ ยวกั บ โควิด -19 หมายถึง รูป แบบที่ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต
เลื อ กรับ ข่ า วสาร หรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยแบ่ งออกเป็ น
สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการแลกเปลี่ยนภายในครอบครัว เป็นต้น
รูป แบบการรักษาทางการแพทย์ หมายถึ ง รูป แบบการรัก ษาที่ นั ก ศึ กษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รังสิ ต
เลือกรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องพึ่งการรักษา โดยรูปแบบการรักษาทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน
แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นต้น
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษา ได้แก่ (1) ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมสุขภาพ ผลกระทบจากวัฒนธรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสุขภาพ และความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ตลอดจนมีการศึกษาเพิ่มเติมจากแนวคิดระบาด
วิทยาวัฒนธรรม แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ และแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อมา (2) ขอบเขตตัวอย่าง
และพื้นที่ของการวิจัย เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รั งสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ซึ่งมีจำนวน 26,693 คน โดยเป็นตัวอย่างการวิจัย จำนวน 392 คน
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้เกิดความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงมีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ (1) เนื่องจาก
การศึกษาวัฒนธรรมสุข ภาพมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากต่อ การกำหนดนิยามความหมายของวัฒ นธรรมสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง ตลอดจนสถานการณ์ ข้างต้น ส่งผลให้
วัฒนธรรมสุขภาพอาจกลายเป็นวัฒนธรรมหลักที่ทุกคนในสังคมโลกปฏิบัติร่วมกันในปั จจุบัน ดังนั้นวัฒนธรรมสุขภาพของ
ตัว อย่ างที่ เป็ น นั กศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ป ริ ม ณฑลของประเทศ จึงอาจมี
ลักษณะร่วมทางวัฒ นธรรมสุขภาพที่มีความเป็นสากลได้ (2) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสอบถามถึงวัฒ นธรรมสุขภาพที่มี
การปฏิบัติในช่วงภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2563) ซึ่งเป็น
การศึ ก ษาข้ อ มู ล แบบย้ อ นหลั ง (Retrospective study) โดยเป็ น การศึ ก ษาวัฒ นธรรมสุ ข ภาพในช่ ว งเวลาที่ ผ่ านมาแล้ ว
จึงอาจจะทำให้การตอบแบบสอบถามของตัวอย่างเกิดความคลาดเคลื่ อนได้ แม้ผู้วิจัยจะเน้นย้ำเรื่องช่วงเวลาแล้วก็ตาม และ
(3) การศึกษาวิจัยนี้ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงวางแผนไว้ในเบื้องต้นว่า
หากในช่ วงของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 รอบ ที่ ส อง คณะผู้ วิจั ย จะมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูล จากแบบสอบถามเผชิญหน้าเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ รูปแบบ Google
form แทน
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะแนวคิด “วัฒนธรรมสุขภาพ
(Cultural health)” ซึ่งถูกอธิบายในความหมายกว้างว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีสุขภาพที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีลักษะทาง
ภูมิศาสตร์ ประชากร และสังคม รวมถึงการส่งเสริมชุมชนที่มีสุขภาพดี และทุกคนมีโอกาสเลือกที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ดีต่อ
สุขภาพ (Robert Wood Johnson Foundation, 2015) อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจบุคคล หรือกลุ่มคนในการตอบสนอง
ความเจ็ บ ป่ ว ย โดยมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะสั งคมจะมี วิ ธี ก ารชนะความเจ็ บ ป่ ว ยที่ แ ตกต่ างกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ระบบความคิ ด ความเชื่ อ
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วิถีพ ฤติกรรมในการดูแลสุข ภาพ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติ ดต่อแลกเปลี่ยนกั บ
วัฒนธรรมอื่น จนกลายมาเป็นระบบสุขภาพชุมชนในเวลาต่อมา (สามารถ ใจเตี้ย, 2557) ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในมิติสุขภาพ
ของบุคคล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบว่า แต่ละบุคคลจะมีวิธีการป้องกัน
และลดความเสี่ ย งในการแพร่ ร ะบาดด้ ว ยวิ ธี ก ารของตนเอง ซึ่ งเป็ น ผลมาจากบริ บ ททางสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ ได้ รั บ
การถ่ายทอดมา
จากแนวคิดข้างต้น นำมาสู่การศึกษาแนวคิ ด “ระบาดวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural epidemiology)” ซึ่งเป็น
การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นตัวกำกับความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพ (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2559)
โดยวัฒนธรรมของระบาดวิทยาทางวัฒนธรรม มีการศึกษาทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่ อการเกิดโรคและ
การกระจายโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช่นนี้ ผ่านการศึกษาจากตัวแปรทางด้านบุคคล เช่น
เพศ ศาสนา อาชีพ เป็นต้น ตัวแปรด้านสถานที่/พื้นที่ เช่น ภูมิภาค ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นเมือง เป็นต้น (ประชาธิป
กะทา และ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน, 2561) ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพของบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป
ต่อมา หากมีการทำความเข้าใจวิถีพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแล้วนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทบทวน
ถึงเงื่อนไขทางสังคมที่เป็นส่วนในการเกิดวัฒนธรรมสุขภาพของบุคคล โดยแนวคิ ด “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social
Determinants of Health [SDH])” ได้อธิบายถึงปัจจัยสังคมที่เป็นเงื่อนไขในชีวิตของบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านบุคคล เช่น เพศ ศาสนา อายุ เป็นต้น (2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว ชุมชน
สังคม เป็นต้น (3) ปัจจัยด้านระบบบริการสาธารณสุข เช่น ระดับและประเภทของการบริการ เป็นต้น (สุรเกียรติ อาชานานุ ภาพ,
2550) ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็ นเงื่อนไขกำหนดชีวิตของบุ คคล ทำให้บุคคลมีการดำเนิ นชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง
ที่แตกต่างกันในสถานการณ์นั้นที่เกิดขึ้น หรือภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
นอกจากนี้ บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หรือมีวิธีการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพได้นั้น บุคคลจะมี
การรับรู้ ความคิด ความเข้าใจต่างๆ ที่จะมีผลต่อวัฒนธรรมสุขภาพของแต่ ละบุคคล ฉะนั้นจากการศึกษาแนวคิด“แบบแผน
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health Belief Model [HBM])” ที่ อ ธิ บ ายว่ า บุ ค คลจะแสวงหาแนวทาง เพื่ อ ที่ จ ะปฏิ บั ติ แ ละ
การป้องกันโรคนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่า โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว บุคคลจะต้องมีความรู้สึกกลัวต่อโรค หรือรู้สึกว่า
โรคคุกคามตน (วรรณวดี พูลพอกสิน , 2562) ซึ่งแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย 7 องค์ป ระกอบ ได้แก่
(1) การรับ รู้โอกาสเสี่ ยงของการเกิด โรค (2) การรับ รู้ค วามรุ นแรงของโรค (3) การรับ รู้ ป ระโยชน์ (4) การรับ รู้อุ ป สรรค
(5) ปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ (6) การรับรู้ค วามสามารถตนเอง และ (7) ปัจจัยร่วม (ธนเทพ วณิชยากร, ม.ป.ป.) ทั้งนี้แนวคิด
ข้างต้ น จะทำให้เข้าใจความเชื่อทางสุขภาพ และปัจจัยที่ ส่งผลต่อสุ ขภาพและการปฏิ บัติตน เพื่ อป้องกัน และหลี กเลี่ย ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของบุคคล
มากไปกว่านั้น คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรม
สุ ข ภาพชุ ม ชนลุ่ ม น้ ำ ลี้ จั งหวั ด ลำพู น ” พบว่ า รู ป แบบวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพภายในชุ ม ชนประกอบไปด้ ว ย (1) จิ ต บำบั ด
(2) สมุนไพรบำบัด และ (3) อาหารพื้นบ้าน รวมทั้งองค์ความรู้วัฒนธรรมสุขภาพส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดย
เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และถ่ายทอดจากครอบครัวและเครือญาติ และเมื่อประชาชนเกิดการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่จะพึ่งพา
ภูมิปั ญ ญาพื้ นบ้ านอันดั บแรก แต่ห ากเจ็บ ป่วยรุนแรง จึงไปรักษากับ แพทย์แผนปัจ จุบัน (สามารถ ใจเตี้ย , 2559) ฉะนั้ น
จึงสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกของรูปแบบการรักษาทางการแพทย์ที่บุคคลจะเลือกเข้ารับการรักษา ทั้งนี้วัฒนธรรมสุขภาพของ
แต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล และบริบทของแต่ละสังคม จนเป็นแบบแผนที่นำมาสู่
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความเจ็บป่วย หรือการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง คณะผู้ วิ จั ย ได้ น ำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น มาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทาง และสะท้อนถึงแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual framework)
ปัจจัยทั่วไป
- เพศ
- ศาสนา
- ภูมิลำเนา
- คณะ (สายการเรียน)
- ชั้นปี
- รูปแบบการเลี้ยงดู
- ช่องทางการรับสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19
- รูปแบบการรักษาทางการแพทย์

วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความ
ปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนิน
ชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั่วไป ได้แก่ เพศ ศาสนา ภูมิลำเนา คณะ ชั้นปี รูปแบบการเลี้ยงดู
ช่องทางการรับสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 และรูปแบบการรักษาทางการแพทย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
สุขภาพภายใต้ การดำเนิ น ชีวิต ความปกติ ใหม่ ของนั กศึ กษามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศู น ย์รังสิ ต ตลอดจนความเชื่ อใน
วัฒนธรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวมของนักศึกษาร่วม
ด้วย
วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมีการออกแบบการวิจัย
ดังนี้
วิธีการศึกษาวิจัย
ประกอบด้ วย (1) การศึก ษาค้น คว้าจากเอกสาร โดยมี การศึก ษาค้น คว้า รวบรวม ข้ อมู ลจากหนั งสื อ งานวิจั ย
บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพ และ (2) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างการวิจัย
ประชากรและตัวอย่างการวิจัย
คณะผู้วิจัยกำหนดประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26,693 คน (ระบบฐานข้อมูลหลัก สำนักทะเบียนและประมวลผล, 2563) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (1) แบ่งคณะทั้งหมดออกเป็น 2 สายการเรียน คือ สายสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์
(2) เลือกคณะจากประชากรทั้งหมด โดยเลือกตัวอย่างที่เป็น “คณะ” ซึ่งมีจำนวน 19 คณะ ประกอบด้วย สายสังคมศาสตร์
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จำนวน 10 คณะ และสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คณะ (3) เลือกตัวอย่างโดยการจับฉลากคณะ ครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะ
ในแต่ละสายการเรียน ประกอบด้วย สายสังคมศาสตร์ 5 คณะ และสายวิทยาศาสตร์ 5 คณะ (4) คำนวณขนาดตัวอย่าง
จากประชากรของคณะที่ ได้ จากการจับฉลาก จำนวน 20,083 คน ด้วยสู ตรของ Yamane (1973) (UX Research Lab อ้างถึ งใน
Yamane, 2018) ที่กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 392 คน และ (5) คำนวณสัดส่วนขั้น
ต่ำที่สุดของประชากร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ของแต่ละชั้นปีของแต่ละคณะ จากนั้นใช้วิธีเข้าถึงตัวอย่างแบบเจาะจงใน
การเก็บข้อมูล โดยแสดงรายละเอียดของตัวอย่างการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2
จำนวนประชากรและตัวอย่างการวิจัย

สายการเรียน
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณะ
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รวม

ประชากร (คน)
1,600
1,757
1,122
990
3,047
3,998
2,726
1,219
2,111
1,513
20,083

ตัวอย่าง (คน)
31
33
22
20
60
78
53
24
41
30
392

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
มีรายละเอียด ดังนี้ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน จำนวนทั้งสิ้น 32 ข้อ
โดยส่วนที่ 1 ปัจจัยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ข้อ มีลักษณะคำถามเป็นการสำรวจรายการ และเติมคำสั้น
ในช่องว่าง ส่วนที่ 2 วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ จำนวน 23 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
มิติทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยลักษณะของข้อคำถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
หมายถึง ความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพอย่างเหนียวแน่น โดยไม่มีข้อสงสัย, มาก หมายถึง มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ แต่ยังมี
ข้อ สงสัย , ปานกลาง หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใจในความเชื่ อวั ฒ นธรรมสุข ภาพ, น้ อ ย หมายถึง ไม่ มี ค วามเชื่ อวั ฒ นธรรมสุข ภาพ
แต่ก็ยังมีข้อสงสัย, น้อยที่สุด หมายถึง ไม่มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ และส่วนที่ 3 ผลกระทบจากความเชื่อในวัฒนธรรม
สุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ จำนวน 1 ข้อ โดยลักษณะของข้อคำถาม
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดับ จาก 1-10 โดยที่ระดับ 1 หมายถึง สุขภาวะหรือมีความเข้มแข็งทางสุขภาพน้อยที่สุด
และระดับ 10 หมายถึง สุขภาวะหรือมีความเข้มแข็งทางสุขภาพมากที่สุด
ต่อมา (2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้มีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่ งมี ค วามรู้ ในประเด็ น สุ ข ภาพและการวิ จั ย จำนวน 3 ท่ า น เป็ น ผู้ ต รวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content validity)
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่าความสอดคล้ องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยมี ค่า IOC (Index
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of item-Objective Congruence) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ส่วนบางข้อคำถามที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์ คณะผู้วิจัยได้มีการตัดข้อคำถาม
นั้นออก ขณะที่บางข้อคำถามไม่ได้มีการตัดออก เนื่องจากข้อคำถามนั้นมีความสำคัญ และไม่มีข้อคำถามอื่นในชุดคำถามมา
ทดแทน แต่ได้มีการปรับ ปรุงคำถามนั้นให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น ต่ อมาเป็น ขั้นตอนของการตรวจสอบความเที่ยงของ
เครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง จำนวน 39 คน (ร้อยละ
10 ของขนาดตั ว อย่ า งจริ ง) และวิ เคราะห์ ค่ า ความเที่ ย งด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha
coefficient) พบว่า คำถามส่วนที่ 2 วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.742
ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าชุดคำถามส่วนนี้มีความสอดคล้องภายใน และมีความเหมาะสมที่จะนำไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
จริงของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการลงภาคสนาม
ด้วยตนเอง เพื่อแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการแบบเจาะจงให้แก่ตัวอย่างการวิจัยตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ต่อมาจึงทำการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม จากนั้นข้อมูลที่ได้ คณะผู้วิจัยนำมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย
(1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต่ำสุด (2) สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่สถิติวิเคราะห์ t-test และ one-way ANOVA แม้จะมีการเก็บข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง แต่เนื่องจากขั้นตอนส่วนใหญ่ในการออกแบบตัวอย่างใช้หลักการของความน่าจะเป็น จึงเป็นที่อนุโลมในการนำสถิติ
เชิงอนุมานมาใช้วิเคราะห์สมมติฐาน
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะผู้วิจัยได้คำนึงถึงจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมู ลภาคสนาม โดยคณะผู้วิจัยจะคำนึงถึงความยินยอม เต็มใจ ของตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม และมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัยผ่านเครื่องมือแบบสอบถามร่วมด้วย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะต้องตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์ โดยที่คณะผู้วิจัยจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และเก็บข้อมูลเป็นความลับ
เพื่อใช้ในการศึกษาในรายวิชาและภายในหลักสูตร
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยทั่วไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีตัวอย่างเป็น
เพศหญิ งและชายขนาดเท่าๆ กัน ร้อยละ 50.3 และ 49.7 ตามลำดับ ส่วนศาสนาพุท ธเป็น ศาสนาที่ นักศึก ษานับถือโดย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 รองลงมาและน่าสนใจ คือ ตัวอย่างไม่นับถือศาสนา สูงถึงร้อยละ 11.5 ต่อมานักศึ กษาประมาณสอง
ในสามมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 67.9 และมีรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว ด้วยการให้ความใส่ใจมากที่สุด ร้อยละ
61.4 ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 91.3 รองลงมา
สื่อโทรทั ศน์ และการแลกเปลี่ยนภายในครอบครัว ตามลำดับ สุด ท้ายนั กศึกษาประมาณสองในสามมีรูปแบบการรักษา
ทางการแพทย์ ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 94.1
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ตารางที่ 3
ข้อมูลปัจจัยทั่วไปของตัวอย่างการวิจัย
คุณลักษณะ
จำนวน
(n=392)
เพศ
หญิง
197
ชาย
195

ศาสนาที่นับถือ (n=391)
พุทธ
ไม่นับถือศาสนา
อิสลาม
คริสต์

ภูมิลำเนา
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
คณะที่ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี
คณะนิติศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
คณะแพทยศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

331
45
11
4

ร้อยละ

50.3
49.7

84.7
11.5
2.8
1.0

266
64
47
15

67.9
16.3
12.0
3.8

78
60
53
41
33
31
30

19.9
15.3
13.5
10.5
8.4
7.9
7.7

24
22
20

6.1
5.6
5.1

คุณลักษณะ
ชั้นปีที่กำลังศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รูปแบบการเลี้ยงดูครอบครัว (n=391)
ให้ความใส่ใจ
ให้ดำเนินชีวิตอย่างอิสระ
ให้ความเข้มงวด
อื่นๆ (เช่น ใส่ใจ แต่อิสระ, เข้มงวด
และอิสระเท่ากัน เป็นต้น)
ไม่ให้ความสนใจ
ช่องทางการรับ สารเกี่ ยวกับ โควิด -19
(n=391)
สื่อสังคมออนไลน์
สื่อโทรทัศน์
แลกเปลี่ยนในครอบครัว
รูป แบบการรั ก ษาทางการแพทย์ เมื่ อ
เจ็บป่วย (n=391)
แพทย์แผนปัจจุบัน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
แพทย์ทางเลือก
อื่นๆ (ทานยาเอง, ทานยาจากร้าน
ขายยา, ทานยาจากตู้ยาประจำบ้าน
ศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต)
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จำนวน
(n=392)

ร้อยละ

98
99
98
97

25.0
25.3
25.0
24.7

240
116
18
14

61.4
29.7
4.6
3.6

3

0.8

357
25
9

91.3
6.4
2.3

368
10
9
4

94.1
2.6
2.3
1.0
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จากข้อมูลข้างต้น พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาไม่นับถือศาสนาสูงถึงร้อยละ 11 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่ว่า กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปี จาก 21 ประเทศในยุโรป ส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา (ธัญภรณ์ ลีกำเนิดไทย อ้างถึงใน
St Mary’s University, 2561) นอกจากนี้สาเหตุของการไม่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มีหลักการ และ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อในเรื่องศาสนา หรือไสยศาสตร์ ตลอดจนดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
(Wongjam, 2020) จากชุดความคิดดังกล่าว จึงทำให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัย และยุคสมัยเดียวกันมี แนวโน้มไม่นับถือศาสนา
มากขึ้น นอกจากนี้ นั ก ศึ กษาส่ วนใหญ่ มี ช่อ งทางการรับ รู้ข่ าวสารผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ ม ากที่ สุ ด ผลการศึ ก ษาดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่า ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา จัดเป็น
กลุ่ม ผู้ใช้ อิน เทอร์ เน็ต สูงสุด กว่าวัยอื่ น โดยเฉลี่ยวัน ละ 10 ชั่วโมง 50 นาที (MGF online อ้ างถึ งใน กระทรวงดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม, 2563) ดังนั้นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยนักศึกษา จึงนับว่าเป็นช่วงวัยที่ใช้อินเตอร์เน็ต
มากที่สุด และนำมาสู่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูล และรับข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19
ส่วนที่ 2 ข้อมูลวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งจากตารางที่ 4 ข้างต้นพบว่ า นักศึกษามีภาพรวมในความเชื่อ
ต่อวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 74.32 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 115 คะแนน)
โดยส่ วนใหญ่ มีค วามเชื่อ วัฒ นธรรมสุ ขภาพอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 68.4 ทั้ งนี้ตั วอย่ างที่ ศึก ษาพบว่า ไม่มี ความเชื่ อทาง
วัฒนธรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด และระดับน้อย แต่อย่างใด
ตารางที่ 4
ภาพรวมระดับความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ภาพรวมระดับความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพ
ความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพระดับปานกลาง (47-69 คะแนน)
ความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพระดับมาก (70-92 คะแนน)
ความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพระดับมากที่สดุ (93-115 คะแนน)
รวม

จำนวน (n=392)
113
268
11
392

ร้อยละ
28.8
68.4
2.8
100

=74.32, S.D. = 8.77, Min = 50, Max =115
นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพรายข้ อ ในมิ ติ ท างร่ างกาย พบว่า นั ก ศึ ก ษามี ค วามเชื่อ มากที่ สุ ด ว่ า
การออกกำลังกายสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ส่วนวัฒนธรรมสุขภาพในมิติทางจิตใจ พบว่า นักศึกษามีความเชื่อ
มากที่สุดว่า การหมั่นดูแล และจัดการสุขภาพจิตด้วยวิธีการของตนเอง สามารถลดปัญ หาสุขภาพจิตได้ ผลการศึกษาข้างต้น
สอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านของการรับรู้ประโยชน์ โดยพบว่า หากบุคคลรับรู้ประโยชน์ หรือ
ผลกระทบที่ดีต่อตนเอง บุคคลจะเกิดความเชื่อ หรือมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น (ธนเทพ วณิชยากร ,
ม.ป.ป.) ผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และผลกระทบทางบวกที่ตนเองจะ
ได้รับจากแบบแผนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการรับรู้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย และการหมั่นดูแล
สุขภาพจิตของตนเอง ดังนั้นการรับรู้ดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพ ในมิติทางร่างกาย และจิตใจ
ของนักศึกษาตามมา
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ต่อมาในส่วนผลการศึกษาความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพรายข้อมิติทางสังคม พบว่า นักศึกษามีความเชื่อมากที่สุดว่า
การใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแทนการเผชิ ญ หน้ า สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากการ แพร่ ร ะบาดโควิ ด -19
ผลการศึ ก ษาข้า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ การจั ด การภาวะการแพร่ร ะบาดของโควิ ด -19
ในข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (กระทรวงสาธารณสุข , 2563) ที่ได้
ประกาศแนวทางในการดูแลตนเอง เช่น การรัก ษาระยะห่างทางสังคม การลดการทำกิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแนวทางในการดำเนิน ชีวิตดังกล่าวนับว่าเป็นการปฏิบัติ หรือเป็นแบบแผน
ความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพที่มีความเป็นสากล และนำมาสู่การเกิดบรรทัดฐานทางสังคม จนส่งผลให้ นักศึกษามีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมทางสังคม จนส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพดังกล่าว
เป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากการรักษาระยะห่างทางสังคม ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารแทนการเผชิญหน้า
จึงเห็นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพที่มีความเป็นสากลอย่างเห็นได้ชัด
ในส่วนของผลการศึกษาความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพรายข้อในมิติทางจิตวิญญาณ พบว่า ความเชื่อที่นักศึกษาเชื่อ
มากที่สุด คือ การใช้หลักทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การละหมาด การอธิษฐานวิงวอน เป็นต้น สามารถนำมาเป็นที่พึ่งทาง
ใจในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับรายงานของกรมสุขภาพจิต (2561) ว่า
ทั่วโลกและประเทศไทยได้หันมาให้ความสำคัญ และแสวงหาศาสนามาเป็นที่พึ่ งทางใจมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับน้อยเพียงเท่านั้น จึงอาจสะท้อนให้
เห็นว่า สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพในมิติจิตวิญญาณอาจจะถูกละเลยไป และ
ถูกให้ความสำคัญน้อยกว่ามิติอื่น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึ งนักศึกษาบางกลุ่ม แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่น้อย
มากก็ตาม ยังคงมีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ และได้นำความเชื่อดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน
ชีวิตความปกติใหม่ร่วมด้วย
ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากความเชื่อในวัฒ นธรรมสุข ภาพ ที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ ภายใต้ การดำเนิ นชี วิต
ความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาในตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวมผลกระทบจาก
ความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 5.90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดย
ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับผลกระทบต่อสุขภาวะในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.3 รองลงมา ในจำนวนไม่แตกต่างกันมากได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาวะในระดับมาก ร้อยละ 38.0
ตารางที่ 5
ระดับผลกระทบจากความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติ
ใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระดับผลกระทบจากความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพ
จำนวน (n = 392)
ร้อยละ
ผลกระทบระดับน้อยที่สดุ (1-2 คะแนน)
27
6.9
ผลกระทบระดับน้อย (3-4 คะแนน)
42
10.7
ผลกระทบระดับปานกลาง (5-6 คะแนน)
154
39.3
ผลกระทบระดับมาก (7-8 คะแนน)
149
38.0
ผลกระทบระดับมากทีส่ ุด (9-10 คะแนน)
20
5.1
รวม
392
100
= 5.90, S.D. = 1.86, Min = 1.00, Max = 10.00
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ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุขภาพสำหรับสังคมไทยของ ยอดชาย สุวรรณวงษ์ และคณะ (2559) ที่พ บว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ สุขภาพได้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่คิดว่าการเรียนรู้นั้นเป็นอุปสรรค หรือเป็นผลกระทบในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้มนุษย์สามารถบูรณาการ
เรื่องสุขภาพให้เข้ากับเรื่องพื้นฐานอื่นๆ ได้ โดยไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน จนทุกเรื่องกลายมาเป็นเรื่อง
เดียวกัน และเรื่องเหล่านั้นกลายมาเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นวัฒนธรรมต่อมา ดังนั้นจากบทสรุปข้างต้น อาจสะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี และนักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ถึงการนำความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มาประยุกต์ใช้
ภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ทำให้ความเชื่อวัฒ นธรรมสุขภาพของการศึกษาครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ซึ่งหมายถึงนักศึกษาส่วนใหญ่มีแนวโน้มผลลัพธ์ทางสุขภาพเป็นไปในทิศทางบวก
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยข้อมูลในส่วนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงอนุมาน โดยปัจจัยเพศมี
การทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้ t-test และในตัวแปรอิสระอื่นๆ มีการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้ one-way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่ามีการยอมรับสมมติฐานหลัก โดยนักศึกษาที่มีเพศ ภูมิลำเนา ชั้นปี และรูปแบบการรักษาทางการแพทย์เมื่อ
เจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันมีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับ
สมมติฐานรองในตัวแปรของนักศึกษาที่มีศาสนา คณะที่ ศึกษา รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว และการรับรู้สารข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ โควิ ด -19 ที่ แ ตกต่ า งกั น ความเชื่ อ ในวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพแตกต่ า งกั น ที่ นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ดั งนั้ น
จากผลการศึกษาข้างต้น จึงพบประเด็นที่น่าสนใจ จนนำมาสู่การอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
นักศึกษาที่นับถือศาสนาต่างกัน ส่งผลต่อความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน ที่นั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยพบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมี ค วามเชื่ อ ในวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพมากกว่ า กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ นั บ ถื อ ศาสนา
ซึ่งมีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ระบาดวิท ยาทางวัฒ นธรรมในมุ ม มองที่ ว่า ลั กษณะของบุ ค คลที่ แตกต่างกัน ย่อ มนำมาสู่
การสวมบทบาทหน้าที่ทางสังคม และได้รับการคาดหวังทางสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งศาสนาของบุคคลที่แตกต่างกันนั้นย่อม
ส่งผลต่อความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ (ประชาธิป กะทา และ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน , 2561) นอกจากนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ความเคร่งครัดในการนับถือศาสนา หลักคำสอนทางศาสนา หรือหลักการปฏิบัติทางศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอด เรียนรู้และ
ปฏิบัติที่ต่างกัน
ต่อมานักศึกษาที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกัน ความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการศึกษานี้ ขัดแย้งกับแนวคิดระบาดวิทยาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการเกิดโรคและการกระจายตัวของของ
โรค ผ่านการศึกษาตัวแปรทางสถานที่ พบว่า คนในภูมิภาคจะมีการเข้าใจและรับรู้ร่วมกัน (ประชาธิป กะทา และ สิทธิโชค
ชาวไร่เงิน , 2561) แต่ท ว่าผลการศึ ก ษาในครั้งนี้ สะท้ อ นให้ เห็ น ว่านั กศึ ก ษาส่ วนใหญ่ จัด เป็ น กลุ่ม คนรุ่น ใหม่ และไม่ ได้ มี
ภู มิ ล ำเนาในพื้ น ที่ ช นบท หรื อ มี ถิ่ น อาศั ย ที่ ห่ า งไกลจากในตั ว เมื อ ง ดั งจะเห็ น ได้ จ ากตั ว อย่ า งประมาณสองในสามเป็ น
คนภาคกลาง ร้อยละ 67.9 ตลอดจนรูปแบบทางสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ความเป็นท้องถิ่น หรือการมีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ได้ถูกกลมกลืนกับความเป็นส่วนกลาง หรือภาคประชาสังคม ส่งผลให้ความเชื่ อในวัฒนธรรมสุขภาพของนักศึกษามี
ความเป็นสากล และไม่มีความแตกต่างกัน
ส่วนนักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษา และช่องทางการรับสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่แตกต่างกัน ความเชื่อในวัฒนธรรม
สุขภาพภายใต้ การดำเนินชีวิตรูปแบบความปกติใหม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพในประเด็นของปัจจัยร่วม และปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ (ธนเทพ วณิชยากร ,
ม.ป.ป.) โดยปัจจัยร่วม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นองค์ความรู้ หรือระดับการศึกษาได้ส่งผลต่อการรับรู้ แบบแผนการปฏิบัติ
หรือมีความเชื่อทางสุขภาพของบุคคล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนส่วนใหญ่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนสายสังคมศาสตร์
มีการเรียนที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับสังคม ดังนั้ นเนื้อหาการเรียน จึงย่อมส่งผลต่อองค์ความรู้ ความคิด หรือมุมมองในแต่ละ
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ประเด็นของนักศึกษาที่ต่างกัน ลักษณะข้างต้น ได้ส่งผลต่อความความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพในภาพรวมที่แตกต่างกันตามไป
ด้วย ดังจะเห็นได้จากนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ มากกว่านักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
ต่อมาปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัย หรือสาเหตุที่มากระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด ความเชื่อ จนนำมาสู่แบบ
แผนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ได้แก่
สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การแลกเปลี่ยนภายในครอบครัว เป็นต้น นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มากระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
การรับรู้ข้อมูล หรือมีความเชื่อในแต่ละประเด็นต่างกัน ดังนั้นจากลักษณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูล
ที่แตกต่างกัน ก็ย่อมส่งผลต่อความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพที่ต่างกันร่วมด้วย ดังจะเห็นได้จาก นักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยน
ภายในครอบครัว มีความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัว
เป็นแหล่งหลอม ปลูกฝังความเชื่อด้านวัฒนธรรมได้ดีกว่าสื่อสังคม
นอกจากนี้ จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน ของสามารถ ใจเตี้ย (2559) พบว่า
เมื่ อเกิ ดการเจ็ บป่ วย ประชาชนมัก จะพึ่ งพาภู มิปั ญ ญาพื้ น บ้ านเป็ น อัน ดับ แรก แต่ ห ากเจ็บ ป่ วยรุน แรง จึ งจะไปรักษากั บ
แพทย์แผนปัจจุบัน จากผลการศึกษาข้างต้ น สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการรักษาทางการแพทย์ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ
ในการดูแลสุขภาพ ทว่าผลการศึกษาดังกล่าว ขัดแย้งกับการทดสอบสมมติฐานที่จำแนกตามรูปแบบการรักษาทางการแพทย์
โดยผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการรักษาทางการแพทย์เมื่อเกิดการเจ็บป่วยต่างกัน ส่งผลต่อความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ
ภายใต้การดำเนินชีวิตรูปแบบความปกติใหม่ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากในขณะการศึกษาวิจัยนี้
เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้องค์การอนามัยโลกและทุกประเทศได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตนที่
ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง
สังคม การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น (WHO, 2020) จากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาที่ดำเนินชีวิต
ในช่วงการแพร่ระบาดโรค มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพที่มีความเป็นสากล ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์รูปแบบ
ใดก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายของการรักษาคือการป้องกันการแพร่ระบาดโรค หรือมีความเชื่อที่ต้องปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทาง
สังคม ผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างของรูปแบบการรักษาทางการแพทย์ ไม่ได้มี ผลต่อความเชื่อ
วัฒนธรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม ภายใต้การดำเนินชีวิต
ความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยข้ อมู ล ในส่ วนนี้ เป็ น การทดสอบสมมติฐ าน สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ สถิติ เชิ งอนุ ม าน ได้ แ ก่ one-way
ANOVA ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน สุขภาวะในภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษามุมมองด้านสุขภาพของชาวอเมริกัน (Conner,
Boles, Markus, Eberhardt, & Crum, 2018) โดยมีการศึกษาถึงเนื้อหา และแบบแผนทางวัฒนธรรม พบว่า มุมมองต่อ
การเจ็บป่วยทางสุขภาพ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิติทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงทางมิติจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ร่วมด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ของมิติดังกล่าว ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพในภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งการเสริมสร้าง
การเรียนรู้จากวัฒนธรรมนั้น ล้วนส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า
ความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย ความเชื่อในมิติทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ ได้ส่งผลกระทบในระดับมากต่อสุขภาวะในภาพรวม ดังจะเห็นได้จาก นักศึกษาที่มีความเชื่อวัฒนธรรมสุขภาพ
ในระดับมากที่สุด มีผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวมที่มากกว่านักศึกษาที่มีความเชื่อต่อวัฒนธรรมสุขภาพในระดับปานกลาง
เป็นต้น
สรุปได้ว่าการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผ่านความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพที่เป็นสากล เนื่องจาก
ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การอนามัยโลก
ภาครัฐ เป็นต้น ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตน หรือมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือการแพร่ระบาดโรค เช่น
การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น จากแนวทางดังกล่าว จึงทำให้

131

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

นักศึกษาต้องปฏิบัติตน หรือมีแนวทางการดูแลสุขภาพที่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม อีกทั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นับว่าเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการเรียนรู้ในระดับประเทศ นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิลำเนา ศาสนา
เป็นต้น จึงจำเป็นต้อ งปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือภาคประชาสังคม ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ถูกหล่อ
หลอม และกลมกลืนจากวัฒนธรรมส่วนกลาง ตลอดจนไม่ได้นำวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองมาใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม นอกจากนี้ ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแตกต่างไปจากอดีต โดยเฉพาะ
จำนวนของนักศึกษาที่ไม่นับถือศาสนามีเพิ่มมากขึ้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ด้วยหลักการทางจิตวิญญาณ จึงอาจจะไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิผลในกลุ่มของคนช่วงวัยรุ่นนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาประมาณสองในสามมี
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ชุมชน
หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้บุคคล
ได้รับรู้ข้อมูลทางสุขภาพที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และนำไปสู่การดูแลสุขภาวะของตนเองต่อไป (2) ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเชื่อต่อวัฒนธรรมสุขภาพในมิติทางร่างกายว่า การออกกำลังกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
มากที่สุด ดังนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถาบันการศึกษา ควรส่งเสริม
การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างสุขภาพ การมีพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแร งของร่างกาย
นอกจากนี้ (3) นัก ศึก ษาส่วนใหญ่ มี ความเชื่อวัฒ นธรรมสุข ภาพในมิ ติท างจิตใจว่า การหมั่ น ดูแ ล และจัด การสุข ภาพจิ ต
ด้วยวิธีการของตนเอง สามารถลดปัญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย หรือกรมสุขภาพจิต ควรจะ
มีการให้ความรู้ รวมทั้งการประเมิน คัดกรอง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพจิต ด้ ว ยตนเองอย่า งถู ก ต้ อ ง (4) ในส่ ว นของความเชื่ อ ต่ อ วัฒ นธรรมสุ ขภาพในมิ ติ ท าง
จิตวิญญาณ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเชื่ออยู่ในระดับที่ น้อย ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของกลุ่มคนในวัยนี้ ด้วยวิธีการทางจิตวิญญาณ ศาสนา หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพ
มากเท่าใดนัก ควรใช้วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากกว่า เช่น การเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้เชิงประจักษ์ เป็นต้น และ
(5) การที่พบว่า นักศึกษาที่มีความเชื่อต่อวัฒนธรรมสุขภาพในระดับมาก ย่อมส่งผลกระทบมากต่อสุขภาวะในภาพรวม ดังนั้น
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ชุมชน หรือสถาบันทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านการผสมผสานทั้งมิติทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้บุคคล
ยังคงมีผลลัพธ์ทางสุขภาพเป็นไปในทิศทางที่ดี และมีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดั งนี้ (1) ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลเช่นนี้จากมหาวิทยาลัย
ตามภู มิ ภ าค หรื อ ตั ว อย่ า งกลุ่ ม อื่ น เพื่ อ ให้ เห็ น ความเชื่ อ ต่ อ วั ฒ นธรรมสุ ข ภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย และมี
ลักษณะเฉพาะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำผลการศึกษาของแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกันได้ เพื่อให้เห็นแนวปฏิบัติ ของแต่ละ
แห่ง (2) ควรที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติตนทางวัฒนธรรมสุขภาพในความเป็นจริงของชีวิตแต่ละบุคคลร่วมด้วย เพื่อสะท้อนภาพ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมสุขภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และ (3) ควรที่จะศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาวะ โดยจำแนกประเด็นเป็น
มิติทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณ อย่างชัดเจน เพื่อให้รายละเอียดหรือได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในรายมิติสุขภาพ
มากขึ้น
ข้อจำกัดในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ได้เกิดข้อจำกัดที่นอกเหนือการควบคุมในระหว่างการทำวิจัย โดยเฉพาะ (1) การเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือในขณะการทำวิจัย ดังจะเห็นได้จากในขณะการทดสอบเครื่องมือจากความตรงของผู้เชี่ยวชาญ ผลการทดสอบพบว่า
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บางข้อคำถามไม่ผ่านการเกณฑ์การทดสอบ คณะผู้วิจัยไม่ได้ตัดข้อคำถามนั้นออก แต่ได้มีการปรับแก้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เนื่องจากไม่มีข้อคำถามอื่นมาทดแทนได้นั้น แต่ผลการทดสอบความเที่ยงได้พบว่า ชุดคำถามของวั ฒนธรรมสุขภาพภายใต้
การดำเนินชีวิตความปกติใหม่ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.742 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมี ความสอดคล้อง
ภายใน ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจริง และ (2) การศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ส่งผลให้การศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล เป็นไปในภาพกว้าง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่
สะท้อนถึงเพียงความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพเรื่องนั้นๆ เท่านั้น โดยที่ผู้ตอบอาจไม่ได้มีการปฏิบัติวัฒนธรรมสุขภาพนั้นจริง
หรือเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่ให้ความเห็นต่อวัฒนธรรมสุขภาพในบริบทความเชื่อของบุคคลอื่น
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมสุขภาพภายใต้การดำเนินชีวิตรูปแบบความปกติใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต” ได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการเป็นอย่างสูง จากรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี พูลพอกสิน ซึ่ งเป็นอาจารย์
ผู้สอนประจำรายวิชา ที่คอยให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ตลอดจนคณะผู้วิจัยขอขอบคุณตัวอย่างการวิจัย จำนวน 392 คน
ที่ได้สละเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำแบบสอบถามวิจัย นอกจากนี้การดำเนินการวิจัย มิอาจสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจาก
ความร่วมมื อ ของสมาชิ ก คณะผู้ วิจั ย ทุ ก ท่ าน และรั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ข องตนได้ อ ย่ างดี เยี่ ยม ต่ อ มาคณะผู้ วิจั ย ขอขอบคุ ณ
บิดา มารดา ที่ให้การอบรม เลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้กำลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้
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การใช้ Telehealth กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์: การปรับตัวต่อโลกยุคดิจิทัลและข้อควรตระหนักทางวิชาชีพ
Using Telehealth to Social Work Practice: Adaptation in Digital Age and Professional Awareness
ปฐมพร สันติเมธี1
Pathomporn Santimethi2

Abstract
The COVID-19 pandemic unexpectedly affects people’s daily routine both personally and
professionally (new normal). Social work practice is among the professions requiring the adaptation by
replacing face-to-face service with telehealth technology during such difficult time. With the benefits
including service time and cost saving, and more opportunities for people in remote areas to access social
work service, telehealth might become a long-term tool during the COVID-19 pandemic and in the future.
However, the critical issues of which the social workers must be aware while providing services through
telehealth are: the negligence of clients’ privacy protection which is considered the violation of
professional ethics; the relation between social worker and client which might take time to create trust
between each other; and the possibility of being unable to provide services to the sensitive group due to
their limitations. Without agreeable solutions proposed, telehealth is deemed unready to replace the
current social service model. But with further improvement by social workers and relevant agencies to
sufficiently satisfy the needs of every group of clients, it can become a main tool for social service
provision in the future.
Keywords: Telehealth, social worker practice, COVID-19
บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีการนำเทคโนโลยี “การให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล หรือ
Telehealth” มาให้บริการอย่างแพร่หลาย เพื่อทดแทนการให้บริการแบบซึ่งหน้า (Face to face) ที่ไม่สามารถทำได้ในภาวะ
โรคระบาดร้ายแรง ด้วยข้อดีของ Telehealth ที่สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการบริการได้ ช่วยเพิ่มโอกาสแก่
ผู้ใช้บริการที่อยู่ห่างไกลในการเข้าถึงบริการ ช่วยลดภาระผู้ให้บริการได้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยให้ การติ ด ต่อ กั น ระหว่างผู้ให้ บ ริการกั บ ผู้ใช้บ ริก ารสะดวกมากยิ่ งขึ้น Telehealth จึงอาจกลายเป็ น เครื่อ งมื อ ในการ
ให้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตามการให้บริการผ่าน Telehealth อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานละเลยประเด็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ได้ ซึ่งถือเป็นความสุ่มเสี่ยงทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผูใ้ ช้บริการ
ผ่าน Telehealth ต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้างความเชื่อใจจนอาจกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานระหว่างกัน และ
Telehealth อาจเป็นบริการที่ละเลยข้อจำกัดของคนกลุ่มเปราะบางอีกด้วย ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ยังไม่มีการเสนอทางออก
ที่ชัดเจนมาก่อน Telehealth จึงยังไม่มีความพร้อมมากพอที่จะมาทดแทนการให้บริการในรูปแบบเก่าได้ในเวลานี้ แต่หาก
1
2
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นักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการให้บริการทางไกล ที่ตรงกับความต้องการ
จำเป็นของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเพียงพอ ก็มีความเป็นไปได้ที่ Telehealth จะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการ
ทางสังคมสงเคราะห์ได้ในอนาคต
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพทางไกล, การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์, โควิด-19
บทนำ
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 (Coronavirus disease 2019-COVID 19) ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมไทยทุ ก มิ ติ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐมี มาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของโรคหลายมาตรการ อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การจำกัดการเดินทาง การปิดสถานที่ที่รวมคนหมู่มาก การกักตัวที่บ้าน ( Selfquarantine) เป็นต้น (ปรีดา แต้อารักษ์ และคณะ, 2563) ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัวสู่ความเป็นปกติใหม่ให้สอดรับความต้องการของผู้ใช้บริการและข้อจำกัดต่างๆ ใน
สถานการณ์โควิด 19 พบว่า งานเขียนเชิงวิชาการมักเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตีตราผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือบริการการให้
คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อกลับสู่สังคม ซึ่งเป็นองค์ความรู้เชิงวิธีการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ อีกสิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความน่ าสนใจ
ไม่แพ้กัน แต่ยังมีงานเขียนที่กล่าวถึงในบริบทการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่มากนักก็คือ การให้บริการทางสุขภาพทางไกล
(Telehealth) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติในสถานการณ์ โควิด 19 และวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เองก็ได้จัดทำระบบ
ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ระยะไกลด้วยเช่นกัน บทความนี้จึงจะรวบรวมข้อมูลและอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกล หรือ Telehealth มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ในระยะยาว
ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ Telehealth มาทดแทนการให้บริการรูปแบบเก่าในสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคอุบัติใหม่และเพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยทางเทคโนโลยี
ที่มาและการใช้ประโยชน์จาก Telehealth ในสถานการณ์ปัจจุบัน
นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศ
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็ น ครั้ งแรก จนถึ งขณะนี้ โควิ ด 19 ก็ ยั งคงแพร่ ระบาดในหลายประเทศทั่ วโลกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระบุจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูง
มากถึง 57,463,206 ราย เสียชีวิต 1,369,382 ราย และรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 3,920 ราย
เสียชีวิต 60 ราย (กรมควบคุมโรค, 2563) แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในไทยจะดูน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ
และผู้ เสี ย ชีวิ ต ในประเทศก็ ม ากพอที่ จ ะสะท้ อ นให้ เห็ น ความรุ น แรงของการแพร่ร ะบาดของโควิ ด 19 ว่ าสามารถขยาย
วงกว้างได้อย่างรวดเร็ว จึงถือได้ว่าโรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีอันตรายสูง ทั้งนี้โควิด 19 สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้
ผ่านการสัมผัสละอองฝอยของสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 ขณะไอ จาม และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
ที่ มี เชื้ อ แล้ ว สั ม ผั ส บริ เ วณจมู ก ปาก ตา ฯลฯ (เอมอั ช ฌา วั ฒ นบุ ร านนท์ และ ปั ณ ณวิ ช ญ์ ปิ ย ะอร่ า มวงศ์ , 2563)
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงจึงเป็นทางป้องกันการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยี
ที่ ช่ว ยลดการสั ม ผั สและการเผชิ ญ หน้ าจึ งมี บ ทบาทสำคั ญ อย่ างยิ่ งในสถานการณ์ โควิด 19 โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในวงการ
สาธารณสุขและการให้บริการทางสุขภาพที่ผู้ใช้บริการมักเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ผู้ที่มี
โรคประจำตัว ผู้ที่จำเป็นต้องติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับยาหรือพบแพทย์เป็นประจำ ฯลฯ ที่หากต้องเดินทางมาใช้บริการใน
สถานพยาบาลก็อาจเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อโควิด 19 ได้
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ด้วยข้อจำกัดเช่นนี้ เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพทางไกล จึงถูกนำมาใช้ให้บริการทางสุขภาพอย่างแพร่หลายใน
สถานการณ์โควิด 19 ไม่ว่าจะเป็น Telemedicine, Teletriage, Teleconsultation, Teletherapy และ Telehealth เป็น
ต้น ซึ่งหากคนทั่วโลกคุ้นเคยกับการให้บริการทางไกลลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทันสมัยที่
ช่วยอำนวยความสะดวกให้การติดต่อกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการมีมากยิ่งขึ้ น ก็มีแนวโน้มว่า เทคโนโลยีเพื่อการดูแล
สุขภาพทางไกลลักษณะนี้จะกลายเป็นเครื่องมือในการให้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และในอนาคตหลั งจากนั้ น คำถามที่ เกิ ด ขึ้น ก็คื อ หากเทคโนโลยี นี้ ถู กนำมาใช้ ในการให้ บ ริก ารทางสุ ขภาพ
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้ว การให้บริการทางสุขภาพในสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสังคมสงเคราะห์
คลินิกจะยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่หรือไม่ และยังจำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่
เพื่อจะสามารถตอบคำถามในข้อนั้นได้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ ยวกับ Telehealth เสียก่อน Telehealth
ไม่ใช่เรื่องใหม่และมักจะถูกเข้าใจสับสนกับการรักษาทางการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวชกรรมที่เรียกว่า Telemedicine ด้วย
ทั้งนี้ในแง่ของความหมาย พบว่า คำว่า Telemedicine เกิดขึ้นก่อน โดยเป็นคำที่ถูกใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 เมื่อแพทย์
สามารถอ่านภาพรังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทางโทรศัพท์ได้ (McCarty & Clancy, 2002) Telemedicine จึงหมายถึงการรักษา
ผู้ป่วยทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นครอบคลุมตั้งแต่โทรศัพท์ วีดิโอ อีเมล์
รวมถึงโปรแกรมติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถส่งต่อข้อมูลสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น ส่วน Telehealth หมายถึง
ระบบการดูแลสุขภาพทางไกลที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนการให้ความรู้ทาง
สุ ข ภาวะและสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นสุ ข ภาพ โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น เครื่ องมื อ (โปรเฮลท์ , 2561) ดั งนั้ น
Telehealth จึงเป็นแนวคิดที่เป็นร่มใหญ่กว้างกว่า Telemedicine ที่มีเป้าหมายหลักเพียงการบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยหายจาก
โรค เพราะ Telehealth มีเป้าหมายไปถึงการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า Telemedicine
ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของ Telehealth แต่ไม่ใช่ Telehealth ทั้งหมดจะเป็น Telemedicine (โปรเฮลท์, 2561)
อย่างไรก็ตามผู้เขียน พบว่า ในงานเขียนเชิงวิชาการภาษาไทยยังใช้คำว่า Telemedicine และ Telehealth ทดแทนกัน
อยู่ในการสื่อความหมายเดียวกัน โดยให้ความหมายว่า เป็นการส่งมอบบริการ การดูแลสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวินิจฉัยการรักษาและป้องกันโรค
ตลอดจนการให้คำปรึกษาและติดตามการรักษา (วรัท ยา หวังวัชรกุล, ณั ฏ ฐิญ า ค้าผล และ วารณี บุญ ช่วยเหลือ, 2561)
ซึ่งจากความหมายนี้ จึงสามารถตีความได้ว่า Telehealth ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคอย่างแพทย์เท่านั้น
แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอื่นๆ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์คลินิกด้วย
แนวคิดการให้บริการดู แลสุขภาพทางไกลมีที่มาจากความพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ให้บริการ
สาธารณสุข ความต้องการที่จะลดความแออัดของผู้ป่วยในสถานพยาบาล และการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ โดยเริ่มต้นจากการอ่านภาพรังสีวิทยาเพื่อวินิจฉั ยโรคทางโทรศัพท์ และแพร่ขยายไปสู่
กิ จ กรรมทางการแพทย์ อื่ น ๆ สำหรั บ ประเทศไทยนั้ น หลั งจากที่ มี ก ารปล่ อ ยดาวเที ย มไทยคมใน พ.ศ. 2537 กระทรวง
สาธารณสุขก็ได้เริ่มวางแผนงานโครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
สามารถปรึก ษาทางการแพทย์ ระยะไกลกั บ แพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญในโรงพยาบาลศู น ย์ ได้ ซึ่ งจะช่ วยลดระยะเวลาในการให้
การรักษาพยาบาลและเพิ่ มความแม่น ยำในการวินิจ ฉัย ได้ดี ขึ้น (สิน ชัย ต่อ วัฒ นกิ จกุ ล, ม.ป.ป.) จนกระทั่ งปี พ.ศ. 2562
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth)” เพื่อดำเนินงานตามแนวคิดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุ ข ภาพ (e-Health Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุ ข (พ.ศ. 2560-2569) ซึ่ งจะเป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อปรับปรุงการให้บริการสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาพ
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อีกทั้งยังดำเนินงานเพื่ อรองรับเป้ าหมายการปรับ โครงสร้างประเทศไทยไปสู่สั งคมดิจิทั ล ภายใต้น โยบาย Thailand 4.0
ของรัฐบาลด้วย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) ถือเป็นจุดเปลี่ยน
สำคัญที่ส่งผลให้การบริการทางสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการจากเดิมที่ทำกันในสถาบัน
ไปสู่การให้บริการออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน Telehealth ถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยในหลายรูปแบบ อาทิ ระบบแนะนำข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นด้วย AI บริการ
พบแพทย์ทางไกลสำหรับโรคทั่วไป การส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค การบันทึกข้อมูลสุขภาพออนไลน์ การติดตาม
การรักษาออนไลน์ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมซื้อยาผ่านแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งเตือนการใช้ยา ระบบดูแลผู้ป่วย
เบาหวานและผู้เสี่ยงเป็น เบาหวาน (Diamate) ตลอดจนบริการขนส่งเวชภัณ ฑ์ท างการแพทย์ผ่านทางไปรษณี ย์ก็ถือเป็ น
Telehealth ด้วย (สำนั ก งานนวัต กรรมแห่ งชาติ , 2563) ถื อได้ ว่ามี กิจ กรรมทางสุ ขภาพจำนวนมากที่ สามารถทำได้ ผ่ าน
Telehealth สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมใช้บริการระบบการดูแลสุขภาพทางไกลของคนในสังคมปัจจุบัน
ยิ่งไปกว่านั้นพบว่า Telehealth ได้รับความนิยมมากขึ้นอีกในสถานการณ์ โรคระบาด จากผลการสำรวจการใช้
บริการ Telehealth ในสหรัฐอเมริการะบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการใช้บริการ Telehealth
ผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 11 ในปี ค.ศ. 2019 เพิ่มเป็นร้อยละ 76 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19
ขณะที่โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางการแพทย์ผ่านอินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยบริการเพิ่มมากขึ้นถึง 80 แห่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) โดยเทคโนโลยี Telehealth ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 คือ เทคโนโลยีช่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาล (Teletriage) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ป่วย
ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงผ่านทางวีดิโอคอล เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถประเมินความเสี่ยงและแนะนำช่องทาง
การเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมได้ หรือหากผู้ให้บริการประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงก็จะแนะนำวิธีการดูแลตนเอง โดยที่
ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ซึ่งผู้ใช้บริการที่ได้รับประโยชน์จาก Telehealth รูปแบบนี้มากที่สุดคือ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ฯลฯ ซึ่งสามารถขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่าน
วีดิโอคอล (Teleconsultation) วัดความดันผ่านเครื่องวัดที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ประเมินสุขภาพ
และรับยาผ่านทางไปรษณีย์ได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)
จากข้อมูลเช่นนี้เห็นได้ชัดว่า Telehealth เข้ามามีบทบาทต่อการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลมานาน และค่อยๆ
ขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นตามสมรรถนะของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นระบบการให้บริการทางสุขภาพ
ครบวงจร ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดที่ผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านหรือเดินทางสัญจรได้สะดวกนัก ผู้ป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซ้อนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ
หรือกระทั่งบุคคลทั่วไปที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงโรคระบาดนี้ จึงส่งผลให้ Telehealth กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมาบรรจบกัน
ดังนั้ น หากจะสรุปว่ า Telehealth เป็ น การเปลี่ย นแปลงก้ าวสำคัญ ของการให้ บ ริการทางสุข ภาพในปั จ จุบั น ที่
ผู้ให้บริการต้องปรับตัวเตรียมรับมือกับการใช้ Telehealth เป็นเครื่องมือในการทำงานก็อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะ Telehealth
มี พั ฒ นาการมาอย่ างยาวนานแล้ ว ในวงการสาธารณสุข จึ งไม่ ใช่ ก ารปรับ ตั ว จากที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อนมาเป็ น มี หากแต่ เป็ น
ก้ า วสำคั ญ ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งปรั บ ตั ว เตรี ย มรั บ มื อ กั บ ความต้ อ งการใช้ Telehealth ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี แ นวโน้ ม จะ
เพิ่ มมากยิ่งขึ้น ในอนาคต โดยมี ทั้งสถานการณ์ โรคระบาดและความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี เป็ นตัวผลักดัน ให้ ผู้ให้ บริการ
ไม่สามารถทำงานในรูปแบบเดิม เช่น การพูดคุยแบบซึ่งหน้า การบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกหรือกระดาษ การนัดพบเพื่อ
ติดตามอาการ เป็นต้น มาเป็นรูปแบบการให้บริการหลักและใช้ Telehealth เป็นเครื่องมือให้บริการเสริมได้อีกต่อไป กลับกัน
ในอนาคต Telehealth จะกลายเป็นรูปแบบการให้บริการหลักและการปฎิบัติงานในสถาบันรูปแบบเดิมจะลดบทบาทลง
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ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานให้เท่าทันกับความต้องการการบริการในรูปแบบ
Telehealth นี้เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยโลกยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
การนำ Telehealth มาใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
สำหรับงานสังคมสงเคราะห์นั้น Telehealth ถูกนำมาใช้ในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์คลินิกมาอย่างยาวนาน
และแพร่ ห ลายอย่ า งยิ่ งในต่ า งประเทศ ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ การปฏิ บั ติ งานที่ จ ำเป็ น เพราะนอกจากจะช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ บ ริ การ
ที่อยู่ระยะไกลสามารถเข้ามาใช้บริการทางสังคมสงเคราะห์ได้ ยังช่วยขจัดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์
ได้อีกด้วย ต่างจากประเทศไทยที่ Telehealth ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มากนัก
Telehealth ถูกนำมาใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 ที่มหาวิทยาลัยเนบราสกา (the University of
Nebraska) สหรัฐอเมริกา ในการบำบัดผู้ใช้บริการผ่านวีดิโอโต้ตอบที่ติดตัง้ ทางโทรทัศน์ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 การใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการติดต่อระยะไกลเพื่อให้คำปรึกษาลักษณะนี้ค่อยๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้ นในสหรัฐอเมริกา กระทั่งปัจจุบันที่เทคโนโลยี
พัฒนาขึ้นอย่างที่สุด Telehealth ก็กลายเป็นเครื่องมือในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ที่แพร่หลายทั่วไป และไม่ได้ถูก
นำมาใช้เพียงแค่การให้คำปรึกษาทางไกลเท่านั้น แต่มีการปรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่เคยทำแบบซึ่ง หน้า (face-toface) ให้กลายมาเป็นงานที่ทำผ่านระบบออนไลน์ได้แทบทั้งหมด อาทิ การเยี่ยมบ้าน การพูดคุยปรึกษาหารือกับญาติของ
ผู้ใช้บริการ การให้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการ เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การให้บริการได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการอย่างดีในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คำปรึกษาและการทำจิต
บำบัดทางโทรศัพท์ที่แม้จะประสบปัญหาสัญญาณขาดหาย และไม่เห็นใบหน้าระหว่างให้คำปรึกษา แต่ก็เป็นการให้บริการที่
ยังคงมีอยู่มาได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน (McCarty & Clancy, 2002)
Telehealth ได้ รับความสนใจและเป็น ที่ ยอมรับ มากยิ่งขึ้น ในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เนื่ องจากข้อจำกั ดและข้ อบั งคับ การปฏิ บัติ ตัวในภาวะโรคระบาดร้ายแรง อาทิ การปิ ดเมือ ง (Lock down) เพื่ อ สกั ดกั้ น
การแพร่ ร ะบาดของโรค การกั ก ตั ว ที่ บ้ า น (Self-quarantine) การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social distancing) ฯลฯ
มาตรการควบคุมโรคเหล่านี้ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตแบบซึ่งหน้าตามวิถีปกติอย่างที่เคยเป็นได้ และผลักดันให้
Telehealth ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบการให้บริการรองที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะกับผู้ใช้บริการ
ที่อยู่ระยะไกลและผู้ที่จำเป็นเท่านั้น กลับกลายเป็นรูปแบบหลักในการให้บริการช่วงการแพร่ระบาดของโรค และมีบทบาทใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับผู้ใช้บริการทุกคน
บทบาทของ Telehealth ที่ เพิ่ ม ความสำคั ญ มากขึ้ น ในช่ ว งสถานการณ์ โควิ ด 19 นั้ น เห็ น ได้ ชัด เจนจากการ
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดรุนแรง
พบว่า นักสังคมสงเคราะห์แบ่งผู้ใช้บริการในสถานการณ์โควิด 19 ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลทั่วไปที่กักตัวอยู่บ้าน
(2) กลุ่มผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอยู่ระหว่างการกักตัว และ (3) กลุ่มผู้ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัว ผู้ใช้บริการทั้ง 3 กลุ่มนี้
ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่กักตัวได้และต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับคนรอบข้างเพราะจะไม่ปลอดภัย
กับทั้งตนเองและผู้อื่น แต่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการติดตามการติดเชื้อและรับบริการทางสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งกลุ่ ม ผู้ ติ ด เชื้ อ และสมาชิ ก ครอบครัว ซึ่ งต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ า งใกล้ ชิด ด้ ว ยสถานการณ์ เช่ น นี้
จึงจำเป็นต้องนำ Telehealth เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริ การ เนื่องจาก Telehealth ช่วยให้ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการสามารถพูดคุยติดต่อเห็นตัวกันได้ สามารถติดตามอาการของโรคได้ตลอดจนสำรวจความต้องการทางสังคมได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกัน Telehealth จึงสามารถช่วยลดการเผชิญหน้าระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ใช้บริ การซึ่ง
จะเป็นการลดโอกาสติดเชื้อ และเป็นการลดต้นทุนที่ต้องเสียจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้เมื่อ
เผชิญ หน้ากับผู้ป่ วยด้ วย โดย Telehealth ถูก นักสังคมสงเคราะห์ใช้ในการให้ข้อมูลที่ จำเป็น โดยสนับ สนุน ให้ ผู้ใช้บริการ
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ช่ ว ยเหลื อ ตนเองโดยใช้ ช่ อ งทางออนไลน์ เป็ น หลั ก สำรวจความต้ อ งการที่ จ ำเป็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและจั ด หามาให้ ด้ ว ย
การซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็นจากร้านค้าไปส่งให้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องออกจากที่พัก การแทรกแซง
ในภาวะวิ ก ฤต การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ทางอารมณ์ แ ก่ ค รอบครั ว และคนในชุ ม ชนที่ ผู้ ป่ ว ยอาศั ย อยู่ ตลอดจนการดู แ ล
ทางด้านอารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัวและการหารือเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Petruzzi et al., 2020)
นอกจากนี้ Telehealth ยังมีบทบาทในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานการณ์
โควิด 19 สะท้อนจากการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศสเปนที่ได้เริ่มจัดทำช่อง Digital Social Work เผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Youtube และเว็บไซต์ขึ้นในช่วงการปิดเมือง เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง
และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือและการบริการที่จำเป็นแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผิด
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ที่บิดเบือนลงได้ เนื่องจากในสถานการณ์ดังกล่าวมีการเผยแพร่
ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นเท็จในอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก (Pelaez et al., 2020)
สำหรับประเทศไทย แม้ก่อนหน้านี้วงการสังคมสงเคราะห์จะไม่ได้ใช้ Telehealth แพร่หลายอย่างในต่างประเทศ
กล่าวคืองานสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบ Telehealth ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วนเพื่อ
แนะนำให้ข้อมูล หรือรับเรื่องเพื่อส่งต่อการให้บริการเท่านั้ น ไม่ได้มีลักษณะเป็นกิจกรรมการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์
ทางไกลที่หลากหลายต่างจากในต่างประเทศ แต่พบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์มีความพยายามที่จะปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ
โลกอนาคตที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี
ทั้งนี้ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล
และการจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นำโดยสำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ร่ ว มกั บ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สภาวิ ชาชี พ
สังคมสงเคราะห์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
และคลินิก Telemedicine ร่วมมือกันพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางสังคมออนไลน์แก่ผู้ผู้ป่วยโดยนักสังคมสงเคราะห์
จิตอาสาที่ได้รับการอบรมทางไกลก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ ในชื่อแอปพลิเคชัน “clicknic” โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ ผู้ ติ ด เชื้อ โควิด 19 ที่ ต รวจไม่ พ บเชื้ อแล้ว และเข้ าสู่ระยะฟื้ น ฟู ที่ บ้ าน 14 วั น (สำนั ก ข่ าวเอชโฟกัส , 2563)
เนื่องมาจากพบข้อมูลว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่อาจติดเชื้อต้องเผชิญปัญหาทัศนคติของคนรอบข้าง เช่น การไม่ถูก
ยอมรับ ให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การตี ตรา ถูกเลือกปฏิบั ติ ฯลฯ ทั้ งยังประสบปัญ หาด้านเศรษฐกิจจากการหยุดงาน
เพื่อรักษาตัว หากผู้ติดเชื้อเป็นวัยทำงานที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กก็จะพบปัญหาผู้สูงอายุและเด็กเล็กในครอบครัวไม่มี
คนดู แลด้ วย (ไทยรัฐ ออนไลน์ , 2563) เหตุ การณ์ เหล่านี้ ส่ งผลให้ ผู้ ที่ เคยติ ดเชื้ อ โควิด 19 มี ค วามเครีย ดสูง นั บ ถื อตนเอง
ลดน้อยลง และอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่อยู่อาศัยคนเดียวที่เสี่ยงต่อการควบคุมความคิด จึงจำเป็น
ที่จะต้องมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
การให้ บ ริก าร Telehealth ผ่านแอปพลิ เคชั น clicknic จะเป็ น ช่ องทางให้ นั กสั งคมสงเคราะห์ ส ามารถติด ตาม
ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ผ่านระบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ ประเมินและดูแลสภาพจิตใจ ให้ความรู้การดูแลตนเอง
ไม่ให้ กลับ มาติดเชื้อ ซ้ำ แนะนำกิจ กรรมที่เป็ นประโยชน์ในช่วงกั กตัวเพื่ อไม่ให้ ห มกมุ่ นหรือ รับ ข่าวสารมากเกิ นไปจนเกิ ด
ความเครียด ให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัวและแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับ ผู้เคยติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มคนมีผลต่อ
จิตใจของผู้เคยติดเชื้อ และยังนำมาใช้ในการเชื่อมโยงระบบการดูแลทางสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการในสถานสงเคราะห์อีกด้วย
(สำนักข่าวเอชโฟกัส, 2563) ผลจากการนำไปใช้พบว่าแอปพลิเคชัน clicknic ถูกนำมาใช้คัดกรองผู้ป่วย ต่อเนื่องไปจนถึง
การดูแลทางสังคมและจิตใจหลังจากหายจากโควิด 19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า สามารถช่วยให้
ระบบการดูแลผู้เคยติดเชื้อที่ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาผู้ใช้บริการล้นจน
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นักสังคมสงเคราะห์ทำงานไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ และช่วยพัฒ นาการทำงานในรูปแบบความปกติใหม่
(New Normal) ของบุคลากรได้อีกด้วย (ไทยโพสต์, 2563)
แม้ ก ารให้ บ ริก ารทางสุ ข ภาพในระบบ Telehealth จะมี ม าก่ อ นแล้ ว ในประเทศไทย แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ผู้ น ำใน
การดำเนิ นงานจะเป็น แพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ใ ช้ บริการ แอปพลิเคชัน clicknic จึงถือเป็น ก้าวสำคัญ ของ
งานสั งคมสงเคราะห์ เพราะเป็ นการปฏิ บัติ งาน Telehealth ที่ นั กสังคมสงเคราะห์ เป็น ผู้น ำในการดำเนิ นการจัด ทำและ
ให้บริการ และด้วยผลการใช้ Telehealth ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด 19 เช่นนี้ ทำให้คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการปรับ
เอากิจกรรมการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ที่เคยทำแบบซึ่งหน้ามาจัดทำเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Telehealth มากยิ่งขึ้น
และ Telehealth อาจเพิ่มระดับความสำคัญมาเป็นรูปแบบหลักในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ในอนาคต
องค์ประกอบที่ผลักดันให้งานสังคมสงเคราะห์ต้องปรับตัวมาใช้ Telehealth
เป็นเครื่องมือการทำงานหลักในโลกยุคดิจิทัล
หากวิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่ Telehealth ถูกคาดการณ์ ว่าจะได้รับความนิยมเพิ่ ม ขึ้น พบว่า มาจากเหตุ ผลสำคั ญ
3 ประการ ได้แก่ (1) Telehealth สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ ห่างไกล และขจัดข้อจำกัด
ในการให้บริการเฉพาะได้ (2) Telehealth สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการ และ
(3) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นและมีทางเลือกที่หลากหลาย
ประการแรกนั้น สืบเนื่องมาจากความต้องการใช้บริการบางอย่างของผู้ใช้บริการก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจำเป็น
จะต้ อ งให้ บ ริ ก ารโดยผู้ เชี่ย วชาญหรื อ มี ค วามรู้เฉพาะด้ า น อาทิ การให้ ค ำปรึก ษาเฉพาะทาง หรือ การทำกิ จ กรรมฟื้ น ฟู
ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้ติดสารเสพติด กลุ่มผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรง เป็นต้น แต่ ในปัจจุบัน
กลับไม่ได้มีจำนวนผู้เชี่ยวชาญกระจายตัวมากเพียงพอทุกพื้นที่ การใช้ Telehealth เป็นเครื่องมือในการให้บริการจึงช่วยให้
ผู้ใช้บริการในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสามารถเข้าถึงคุณภาพบริการระดับเดียวกับผู้ใช้บริการที่อยู่ในเมืองใหญ่
ได้จากการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคนเดียวกัน Telehealth จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ใกล้เคียง
เท่าเทียมทุกพื้นที่
นอกจากนี้ Telehealth ยังมีบทบาทสำคัญ ในการแก้ไขปัญ หาข้อจำกัดทางการให้บริการทางการแพทย์สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพได้จริง ประเด็นนี้ สามารถยืนยันได้จากกรณี การขาดแคลนจิตแพทย์ที่สามารถ
ใช้ภาษามือแบบอังกฤษอเมริกัน (American Sign Language) ในรัฐเซาท์แคโรไลนา แต่มีผู้ใช้บริการหูหนวกจำนวนมากจาก
หลายศู นย์สุ ขภาพจิตชุ มชน (Community Mental Health Center) ที่ จำเป็นต้องเข้ารับการให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาจิตแพทย์เพื่อดำเนินการให้บริการต่อค้นหาจนพบว่าในรัฐเซาท์แคโรไลนามีจิตแพทย์
เพี ย งคนเดี ย วที่ ส ามารถใช้ ภ าษามื อ แบบอั ง กฤษอเมริ กั น ได้ ค ล่ อ งแคล่ ว จึ ง ได้ น ำ Telehealth เข้ า มาใช้ เชื่ อ มต่ อ กั บ
ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนหลายๆ ศูนย์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหูหนวกจากศูนย์สุขภาพจิตชุมชนต่างพื้นที่สามารถรับบริการให้คำปรึกษา
จากจิตแพทย์ที่สามารถใช้ภาษามือคนเดียวกันนี้ได้แม้จะอยู่ต่างพื้นที่กัน (McCarty & Clancy, 2002) Telehealth จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการขจัดข้อจำกัดในการให้บริการบางอย่างได้ และช่วยให้บุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
ประการที่สอง Telehealth สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการได้ เนื่องจาก
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบสารสนเทศที่พักของตน จึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานบริการ
และการให้บริการข้อมูลทางสุขภาพโดยทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่าย Telehealth จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยรวม
ลดระยะเวลาการรอคอย และระยะการเดินทางเพื่อเข้ามาใช้บริการ ในอีกแง่ยังเป็นผลดีต่อสถานบริการในแง่ห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain) ในการลดทรัพ ยากรที่ใช้ในการทำงานได้อีกด้ วย ยกตัวอย่างกรณี การให้ บริการในสถานการณ์ โควิด 19
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ที่สหวิชาชีพจำเป็นจะต้องให้บริการภายใต้มาตรการความปลอดภัย อาทิ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การใส่อุปกรณ์
ป้องกัน ส่วนบุค คล (Personal Protective Equipment-PPE) เมื่ อต้องเข้าไปสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ติ ดเชื้อ การฉีด ฆ่าเชื้อเพื่ อ
ทำความสะอาดห้อง/ สถานที่หลังให้บริการ เป็นต้น หากนำ Telehealth เข้ามาใช้ให้บริการทางไกลกับผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงต่ำ
แทนการเผชิ ญ หน้ าก็ จะช่ วยลดการใช้ ห น้ ากากอนามั ย ลดจำนวนครั้งการทำความสะอาดห้ องให้ บ ริ การ ฯลฯ ก็ จะเป็ น
การรักษาทรัพยากร เพื่อสำรองเอาไว้ใช้กับผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความจำเป็นมากกว่าได้ (ธีรภัทร อดุลยธรรม, 2563)
ประการสุดท้าย สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นในยุค 5G ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายความหน่วงต่ำที่
สามารถตอบสนองการสั่งงานผ่านอุปกรณ์ ได้รวดเร็วมากถึง 1 ส่วนพันวินาที สามารถใช้งานได้หลายความถี่และสามารถ
รองรับ การให้ งานของคน 1 ล้ านคนต่ อ พื้ น ที่ 1 ตารางกิ โลเมตร (ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นนี้จะช่วยให้การใช้งาน
Telehealth ผ่านอินเตอร์เน็ตมีความลื่นไหล รวดเร็ว ไม่กระตุก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจกรรมการให้บริการที่มี
ลักษณะต้องเปิดกล้องจอภาพถ่ายทอดภาพและเสียงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหลายๆ คนพ ร้อมกัน เช่น การทำ
กิจกรรมกลุ่ม การประชุมประสานทรัพยากรกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายจากหลายสถานที่ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน
ยังมีแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรม อาทิ Zoom Cloud Meetings และ Cisco
WebEx ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากถึง 100 คน และสามารถฝากไฟล์เอกสาร
ให้แก่ผู้ร่วมประชุมได้ Google Hangout Meet สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากถึง
50 คน เป็นต้น (ธีรภัทร อดุลยธรรม, 2563) ด้วยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นและระบบปฏิบัติการที่มีให้เลือกใช้งาน
หลากหลายตามความเหมาะสมกั บ กิจกรรมเช่ น นี้จึ งเป็ น การเพิ่ ม โอกาสที่ จะมี การใช้ Telehealth แพร่ห ลายมากยิ่งขึ้ น
ในอนาคต
ถึงจุ ด นี้ ดู เหมื อ นว่า การให้ บ ริก ารทางสั งคมสงเคราะห์ ผ่ าน Telehealth จะมี ข้อ ดี ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก สั งคม
สงเคราะห์ แ ละผู้ ใช้ บ ริ ก ารมากมาย ทั้ งจะเข้ า มาเป็ น ตั ว ช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถทำงานได้ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการเข้ามาใช้บริการทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและเวลาแก่ผู้ใช้บริการ และยังเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงบริการในคุณภาพที่เท่าเทียมกับผู้ใช้บริการคนอื่นแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ อย่างไรก็ตาม หากมองอนาคตไปถึง
ความเป็นไปได้ในการนำ Telehealth มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แล้วนั้น ยังต้องพิจารณาถึง
ข้อจำกัดของ Telehealth กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อีกหลายประเด็นประกอบกันด้วย
การปรับตัวต่อโลกยุคดิจิทัลและข้อควรตระหนักทางวิชาชีพ
จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลอย่าง Telehealth จะเพิ่มบทบาทมากขึ้นใน
การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ และมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต Telehealth จะถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการ
ทางสังคมสงเคราะห์ในระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
ตลอดจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย อย่างไรก็ตาม การจะนำ Telehealth มาใช้เป็นเครื่องมือหลักใน
การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แล้วนั้นจะพิจารณาเพียงแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคงมิได้ การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
มีป ระเด็น คุ ณ ค่ าหลายประเด็ นที่ นั กวิชาชี พ ต้อ งยึ ดถื อและมี ประเด็ น อ่อนไหวหลายประเด็ น ที่จ ะต้อ งระมัด ระวัง ซึ่ งการ
ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางไกลจะต้องคำนึงถึงคุณค่าที่วิชาชีพยึดถือและข้อควรระวังเหล่านั้นด้วย
ทั้งนี้ ประเด็น ที่มี ความท้ าทายอย่างยิ่ งหากจะใช้ Telehealth มาเป็ น เครื่องมื อหลัก ในการให้ บ ริก ารทางสั งคม
สงเคราะห์ และน่าชวนขบคิดต่อถึงทางออกของข้อท้าทายเหล่านี้ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ (1) ความท้าทาย
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ และ (3) ประเด็นการเข้าถึง
บริการของคนกลุ่มเปราะบาง
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1) ประเด็นความท้ายทายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นคุณ ค่าสำคัญ ที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องตระหนักและยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่ อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ และป้องกันการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ ในทางตรงกันข้าม
บ่อ ยครั้งที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานต้อ งตกอยู่ในภาวะสุ่ มเสี่ย งทางจริยธรรมวิชาชีพ (Social work ethical dilemma) จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ นี้ เองจะเป็ น หลั ก ยึ ด ในการตั ด สิ น ใจว่ า จะนั ก วิ ช าชี พ ควรจะปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรเมื่ อ ตกอยู่ ในภาวะสุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะ
กระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้บริการและวิชาชีพของตนได้
(1.1) การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ
การใช้ Telehealth ในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้ โดยความสุ่มเสี่ยงทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดจากการใช้ Telehealth ก็คือ ประเด็นการรักษา
ความลับของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562
ระบุ ไว้ในข้อ ที่ 15 ว่าผู้ป ระกอบวิชาชี พต้ องรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อ มูลจะเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผู้รับบริการ ซึ่งจะต้องทำอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยด้วย (ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่า
ด้วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ สั งคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2562, 2562) การใช้ Telehealth ซึ่งเป็ นการติด ต่อทางไกลกัน ผ่าน
อุป กรณ์ เช่ น โทรศั พ ท์ คอมพิ ว เตอร์ เชื่ อมต่ อ ผ่ านสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ อีเมล์ ฯลฯ จึ งอาจทิ้ งร่อ งรอยทางดิ จิทั ล ( Digital
footprint) ไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้หรือในระบบปฏิบัติการที่ เป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อได้ อีกทั้งในบางหน่วยงานอุปกรณ์หรือบัญชี
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้บริการก็เป็นของหน่วยงานไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลของนักสังคมสงเคราะห์คนใดคนหนึ่ง (McCarty &
Clancy, 2002) ดังนี้จึงเกิดคำถามว่านักสังคมสงเคราะห์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้นจะ
ถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
(1.2) การเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ความท้าทายทางจริยธรรมประเด็นต่อมาที่พบได้ในการปฏิบัติงานในรูปแบบ Telehealth คือ ประเด็น
การหลงลืมการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การให้บริการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะดูเหมือนเป็น
การช่วยให้นักสังคมสงเคราะห์สามารถติดตามผู้ใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่งการที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถ
ติดตามผู้ใช้บริการจากที่ไหนเมื่อไรก็ได้ผ่านทางอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวผู้ใช้บริการอยู่แล้ว ก็ อาจทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความอึดอัด
และเสี่ ย งต่ อ การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั วของผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ เหตุ ก ารณ์ ลั ก ษณะนี้ เคยเกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก สั งคมสงเคราะห์ ใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อนักสังคมสงเคราะห์ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแคนซัส (the University of Kansas Medical Center)
ใช้ Telehealth เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้าน โดยติดตั้งกล้องไว้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ และที่บ้านผู้ใช้บริการเพื่อติดตาม
สังเกต (McCarty & Clancy, 2002) แม้วิธีดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของศูนย์การแพทย์ฯ ได้ และสามารถติดตาม
ผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ แต่ก็เกิดข้อสงสัยในประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพว่าการติดตั้งกล้องในบ้านของผู้ใช้บริการ
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการหลงลืมการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือไม่
(1.3) ความขัดแย้งในการตัดสินใจปฏิบัติงานที่ขัดต่อนโยบายของรัฐ
ความท้ า ทายทางจรรยาบรรณอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ความขั ด แย้ งในตนเองของนั กสั งคมสงเคราะห์ ว่ า
จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ รัฐกำหนดหรือเลือกปฏิบัติตามดุลยพินิจของตนเอง กรณี เช่นนี้เกิดขึ้นกับ
นักสังคมสงเคราะห์จำนวนมากในสถานการณ์โควิด 19 ที่ต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานในสถานการณ์
โควิด 19 ที่ กำหนดให้ นั กสั งคมสงเคราะห์ ล ดการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ บ ริก ารแบบซึ่ งหน้ า และให้ น ำ Telehealth เข้ ามาใช้ ใน
การทำงานแทน นักสังคมสงเคราะห์หลายคนยอมรับว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการที่รัฐกำหนด เช่น ได้ออกไปเยี่ยม
ผู้ใช้บริการที่อยู่ตามลำพัง พาเด็กในบ้านอุป ถัมภ์ขึ้นรถส่วนตัวของนักสังคมสงเคราะห์เพราะสะดวกในการเดินทางมากกว่า
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ตลอดจนซื้ออุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อให้ผู้ใช้บริการกลุ่มเสี่ยงด้วยเงินส่วนตัวของนักสังคมสงเคราะห์เอง เป็นต้น ( Banks
et al., 2020)
2) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ
การให้ บ ริก ารผ่ าน Telehealth ส่ งผลให้ นั ก สั งคมสงเคราะห์ แ ละผู้ ใช้บ ริก ารต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการสร้า ง
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันนานมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการให้บริการแบบพบกันซึ่งหน้า ซึ่งพบว่ามักจะกลายเป็นปัญหาในการทำงาน
ให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ที่หากผู้ใช้บริการไม่ไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษาก็ยากที่จะเปิดใจพูดคุยกันในประเด็นที่ลึกซึ้ง
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญ หาของผู้ใช้บริการที่ต้องการแก้ไข จนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก และ
อาจเป็นผลให้เกิดการยุติการทำงานระหว่างกันหรือเปลี่ยนตัวผู้ให้คำปรึกษาด้วยเหตุ ผลทางสัมพันธภาพ อีกทั้งความสัมพันธ์
แบบออนไลน์ยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ผู้ใช้บริการรูส้ ึกว่าไม่สามารถพึ่งพาได้เพราะนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้มีตัวตนอยู่ใน
โลกจริงของผู้ใช้บ ริการ สิ่งนี้ กระทบต่ อความเชื่อมั่ นที่ ผู้ใช้บริการมี ต่อนักสั งคมสงเคราะห์ และส่งผลต่อค วามสำเร็จของ
การให้บริการ (McCarty & Clancy, 2002)
ในอีกแง่หนึ่ง มีข้อโต้แย้งว่าในโลกออนไลน์ผู้คนมักนำเสนอข้อมูลเพียงแค่ด้านที่อยากให้ผู้อื่นรับรู้ และไม่เปิดเผย
ตัวตนบางอย่าง เช่น รสนิยมทางเพศ ระดับการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ ความพิการทางร่างกาย เป็นต้น ดังนั้ น จึงอาจ
มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าตนเองเท่าเทียมกับนักสังคมสงเคราะห์ หรือรู้สึกเท่าเทียมกับเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มบำบัดเดียวกันก็เป็นได้ (McCarty & Clancy, 2002)
3) ประเด็นการเข้าถึงบริการของคนกลุ่มเปราะบาง
แม้ Telehealth จะเป็นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลที่สามารถ
เข้ าถึ งข้ อ มูล คำแนะนำ และการให้ บ ริ การทางสั งคมสงเคราะห์ ได้ อย่ างง่ายดายเพี ย งปลายนิ้ วสั ม ผัส ที่ ห น้ าจอโทรศัพ ท์
แต่สำหรับคนบางกลุ่มอาจเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้ยาก เนื่องจาก Telehealth ต้องอาศัยการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ และต้ อ งอาศั ย คุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการส่ งต่ อ ภาพและเสี ย ง ซึ่ งศั ก ยภาพในการส่ งต่ อ
ข้อมูลภาพและเสียงขึ้นอยู่กับราคาของอุปกรณ์นั้นด้วย แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค 5G ที่ระบบอินเตอร์เน็ตพัฒนาการส่งต่อ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยความเร็ว และความละเอี ย ดสู ง แต่ ห ากอุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ มี ศั ก ยภาพต่ ำ ไม่ ส ามารถรองรั บ เทคโนโลยี 5G ได้
ก็ ไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู งได้ ปั ญ หาการไม่ ส ามารถเข้ าถึ งบริ ก าร Telehealth ลั ก ษณะนี้
จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงได้ ซึ่งผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ คือ
คนกลุ่ม เปราะบางที่ มั ก จะเป็ น ผู้ ใช้ บ ริก ารหลั กของนั ก สั งคมสงเคราะห์ และเป็ น ผู้ ป ระสบปั ญ หาคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร
เนื่อ งมาจากการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ที่มี ประสิทธิภาพสูงได้ ดังเช่น กรณี นักสังคมสงเคราะห์ ในสหรัฐอเมริกา พบว่า
การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ผ่านทางวีดิโอโต้ตอบขาดความกระตือรือร้นที่จะตอบสนองระหว่างกัน เนื่องมาจาก
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการที่มีราคาถูก สภาพของอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เทคโนโลยีระดับสูง
ภาพจึงกระตุก ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการให้บริการในที่สุด (McCarty & Clancy,
2002)
ในอีกทางหนึ่ง หากผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต แม้จะมี
อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการในรูปแบบ Telehealth ได้ ดังเช่น
กรณีที่เกิดขึ้นกับนักสังคมสงเคราะห์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ที่มีผู้ใช้บริการอาศัยอยู่นอกเขตเมือง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่มี
ความเสถียร ผู้ใช้บริการเหล่านี้ไม่มีโทรศัพท์บ้าน การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักสังคมสงเคราะห์
บ่ อ ยครั้ งต้ อ งพบกั บ ปั ญ หาสั ญ ญาณขาดหาย และยั งพบกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเปลี่ ย นหมายเลขโทรศั พ ท์ ห นี เพื่ อ ไม่ ใ ห้
นักสังคมสงเคราะห์สามารถติดตามมาเข้าใช้บริการต่อเนื่องด้วย (Banks et al., 2020)
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นอกจากนี้ กลุ่มคนที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางสำหรับการให้บริการ Telehealth อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้สูงอายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุมักไม่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Telehealth
ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้แม้บริการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ดังเช่นข้อมูลจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลีย
(Service Australia) ที่รายงานว่าแม้ Telehealth จะช่วยให้ผู้ใช้บริการลดโอกาสการรับเชื้อโควิด 19 แต่ยังมีผู้สูงอายุจำนวน
มากจากหลากหลายชุมชนวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพออนไลน์ได้ ยิ่งกว่านั้นยังมีผู้สูงอายุจำ นวนมากที่
ไม่ทราบว่ามีบริการ Telehealth อยู่ (เอสบีเอสไทย, 2563)
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการรูปแบบ Telehealth ในปัจจุบัน ยังละเลยคนกลุ่ม
เปราะบาง ซึ่งคนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้มีทั้งที่เปราะบางด้วยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และทั้งที่เปราะบางด้วยการขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี Telehealth ในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบให้คนทุกคนในสังคมเข้าถึงการบริการได้ อีกทั้ง
ยั งไม่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มมากเพี ย งพอให้ แ ก่ ค นทุ ก กลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริ ก าร จึ งยั งมี ค นบางกลุ่ ม ที่ ยั งไม่ รั บ รู้ ไม่ เข้ าใจ และ
ไม่สามารถเข้าถึง Telehealth ในที่สุด นักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ให้บริการ Telehealth จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจ
ความพร้อมใช้งาน Telehealth จากผู้ใช้บริการของตน หากพบว่าไม่มีความพร้อมหรือหากให้บริการผ่าน Telehealth แล้ว
จะส่งผลกระทบในแง่คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ ก็จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไปใช้แนวทางอื่น ตลอดจนต้องให้ความรู้
แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ Telehealth ในทุกมิติทั้งข้อดี ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ ตลอดจนข้อจำกัดและผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ การ เพื่ อให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมี โอกาสตั ด สิ น ใจเลื อ กรูป แบบการให้ บ ริ การด้ วยตนเอง ซึ่ งวิธี นี้ ส ะท้ อ นถึ ง
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางด้วย
ความเป็นไปได้ในการใช้ Telehealth มาทดแทนการให้บริการรูปแบบเก่าในสถาบัน
ด้วยประเด็นความท้าทายหากจะนำ Telehealth มาใช้เป็นการบริการหลักทั้ง 3 ประเด็นก่อนหน้า และสถานการณ์
ตัวอย่ างที่ เกิดขึ้นนี้ สะท้ อนให้ เห็ นว่าแม้ Telehealth จะสามารถเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการทำงานแก่นักสั งคมสงเคราะห์ให้
ง่ายยิ่งขึ้น สามารถแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการได้ และเป็น
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างสั งคมในปั จ จุ บั น แต่ ก็ ยั งมี ข้ อ จำกั ด ในประเด็ น จรรยาบรรณวิ ชาชี พ
ความสัมพันธ์ในการให้บริการ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงการบริการของคนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้อง
ให้ความสำคัญ
Telehealth ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบั นสะท้อนถึงความไม่พร้ อมของผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ใช้บริการกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนกลุ่มนี้คือเป้าหมายหลักในการให้บริการทางสังคม หากจะมีการนำ Telehealth เข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานในอนาคตอันใกล้ก็มีความเสี่ยงอย่างยิ่งว่ากลุ่มคนเปราะบางทั้งด้วยเปราะ บางจากสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมและเปราะบางด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีจะตกหล่น ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการได้ จนพัฒนาเป็นความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่ยึดการให้บริการในสถาบันเป็นหลัก
อีกทั้งกิจกรรมการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ผ่าน Telehealth ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีความหลากหลายมากเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม หากนำ Telehealth มาให้บริการก่อนที่จะมีการตระเตรียมความพร้อมในการปรับ
กิจกรรมจากรูปแบบเผชิญหน้าปกติอย่างที่เคยทำ มาเป็นทำผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์ในเร็ววันนี้ก็อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
บางกลุ่มไม่มีกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของตน จนเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการใช้บริการได้ ด้วยเหตุนี้ คำถามที่ว่า
Telehealth จะสามารถมาทดแทนการให้บริการรูปแบบเก่าในสถาบันได้หรือไม่นั้น ผู้เขียนเห็นว่า Telehealth ยังไม่สามารถ
เข้ามาทดแทนการให้บริการรูปแบบเก่าในสถาบันได้ในปัจจุบัน
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แม้บทความชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการนำ Telehealth มาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเป็นการให้บริการ
หลักทดแทนการให้บริการในสถาบัน แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าในอนาคต Telehealth จะไม่สามารถกลายรูปแบบการให้บริการหลัก
ได้ ตรงกันข้ามผู้เขียนเห็นถึงโอกาสที่ Telehealth จะกลายมาเป็นรูปแบบการให้บริการหลักทางสังคมสงเคราะห์ได้ เนื่องจาก
ในหลายประเทศ Telehealth เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานทางสังคมสงเคราะห์ และ Telehealth ก็มีส่วนช่วยใน
การขจัดข้อจำกัดในการทำงาน ทั้งยังมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
อีกทั้ งโลกในยุคดิจิทั ลเป็น ความทันสมัยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการพั ฒ นาทางเทคโนโลยีและรูปแบบวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศตลอดเวลาได้ นักสังคมสงเคราะห์จึงจำเป็นต้ องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนสำคัญกับการทำงาน การพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผ่าน Telehealth จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องทำต่อไปเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะต่อข้อควรตระหนักทางวิชาชีพ
ด้วยสถานการณ์ โรคระบาดจะส่งผลให้ จ ำเป็ น ต้ องนำใช้ Telehealth ในงานสังคมสงเคราะห์ มากยิ่งขึ้น แม้ใน
ปัจจุบัน Telehealth ยังมีท้าทายที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานอยู่หลายประเด็น แต่นักสังคมสงเคราะห์ก็จำเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวต่อโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะแก่นักสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
ในประเด็นด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อนี้สิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่านักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้บริการจะสามารถทำเพื่อป้องกัน
ตนเองจากความสุ่มเสี่ยงทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้ คื อ การให้บ ริการโดยการคำนึงถึงความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
เป็นสำคัญ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ให้บริการรูปแบบ Telehealth ควรมีการตั้งค่าป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ เช่น การตั้งรหัสเพื่อ
เปิดข้อมูล ฯลฯ ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าใครบ้างที่จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และข้อมูลดังกล่าวได้และเป็นคนคนนั้นด้วยเหตุผลใด
ตลอดจนการแจ้งข้อ จำกั ดเหล่ านี้ ให้ ผู้ใช้ บ ริการรับ รู้ก่ อนเพื่ อ แสดงความจริงใจในการให้ บ ริก าร และสร้างความสั มพั นธ์
ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะสามารถไว้ วางใจได้ ทำให้ ง่ายต่ อ การทำงานร่ ว มกั น อย่ างเท่ าเที ย มระหว่ า งผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ ใช้ บ ริ ก าร
โดยนักสังคมสงเคราะห์จะต้องระมัดระวังประเด็นการหลงลืมการเคารพความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากมีความจำเป็น
จะต้องติดต่อหรือติดตามผู้ใช้บริการก็ควรมีการตกลงกับผู้ใช้บริการและครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเสียก่อน และเคารพ
ข้อตกลงร่วมกันโดยปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้อย่าเคร่งครัด
ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อาจต้องพิจารณาถึงการออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการปฏิ บั ติ งานผ่ า น Telehealth ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ นั ก สั งคมสงเคราะห์ มี ห ลั ก ยึ ด ใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันการกระทำผิดตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่นเดียวกับ
ในต่างประเทศที่มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ อาทิ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลีย
(The Australian Association of Social Workers [AASW]) ได้ปรับแก้ข้อจรรยาบรรณวิชาชีพให้เน้นย้ำถึงความปลอดภัย
และปกป้องข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพิ่มขั้นตอนการขอความยินยอมออนไลน์ และการตั้งรหัสซอฟต์แวร์ดิจิทัล
เพื่อรักษาความับของผู้ใช้บริการ เป็นต้น (Cwikel & Friedmann, 2020)
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทางจรรยาบรรณในประเด็นความขัดแย้งในการตัดสินใจปฏิบัติงานที่ขัดต่อนโยบาย
ของรัฐ ถือเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าการกระทำของนักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐนั้นผิดหรือไม่ เพราะ
นักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ใช้บริการสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสวัสดิภาพ อีกทั้งในสถานการณ์โควิด 19 นี้
ก็ยังเป็นสถานการณ์ ใหม่ที่ไม่มีใครจะทราบหรือสามารถสรุปได้ว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการที่รัฐกำหนดจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการจริง และยังมีรายงานว่ามีนักสังคมสงเคราะห์จำนวนมากที่แอบละเว้นข้อบังคับ
บางอย่างในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้ องเข้าแทรกแซงต่อได้ (Banks et al., 2020)
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ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์จึงอาจสามารถละเว้นจากมาตรการที่รัฐกำหนดได้ เพียงแต่ต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบในแง่
ความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ใช้บริการและตัวนักสังคมสงเคราะห์เอง
สำหรับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ ผู้เขียนเห็นว่าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ความสัมพั นธ์ระหว่างนั กสังคมสงเคราะห์กับ ผู้ใช้บริการมีความสำคั ญ อย่างยิ่ง และอาจเป็น อาวุธสำคัญ ที่สุดที่ จะช่วยให้
นักสังคมสงเคราะห์สามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้สำเร็จ การทำงานร่วมกับผู้ใช้บริการผ่าน Telehealth ซึ่งเป็น
การติดต่อทางไกลผ่านระบบสารสนเทศเป็น การปิด กั้นโอกาสไม่ให้นั กสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บ ริก ารมีปฏิ สัมพั นธ์ตาม
ธรรมชาติ ที่ บุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลมี ต่ อ กัน ย่อ มส่ งผลกระทบต่ อการทำงานร่ว มกัน ในระยะยาวเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
การทำงานจนไม่อาจไปถึงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์จึงควรตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการและข้อจำกัดของ Telehealth ในจุดนี้เมื่อต้องใช้ Telehealth เป็นเครื่องมือ
ในการทำงาน อีกทั้งควรหาโอกาสพบหน้าผู้ใช้บริการแบบซึ่งหน้าเพื่อสร้า งสัมพันธภาพในโลกความเป็นจริง หรือติดต่อกัน
ภายนอกโลกออนไลน์บ้าง ซึ่งอาจทำได้ทั้งการนัดพบพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การมอบของที่ระลึกให้ตามโอกาสที่เหมาะสม
เช่น ส่งการ์ดปีใหม่ให้ผู้ใช้บริการ มอบของขวัญ แต่งงานให้ การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ก็จะช่วยให้เกิดสัมพันธภาพใน ชีวิตจริง
คู่ขนานไปกับการให้บริการผ่าน Telehealth เป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์
กับผู้ใช้บริการได้
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องการเข้าถึงบริการของคนกลุ่มเปราะบาง นักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ให้บริการ Telehealth
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เคยทำอยู่ไปสู่รูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกิจกรรม
หลากหลายเหมาะแก่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ควรสำรวจความพร้อมใช้งาน Telehealth จากผู้ใช้บริการของตน หากพบว่า ไม่มี
ความพร้อมหรือหากให้บริการผ่าน Telehealth แล้วจะส่งผลกระทบในแง่คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ ก็จำเป็นต้อง
หลีกเลี่ยงไปใช้แนวทางอื่น ตลอดจนต้องให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ Telehealth ในทุกมิติทั้งข้อดี ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการ
จะได้ รับ ตลอดจนข้อจำกัด และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่ อผู้ ใช้บ ริก าร เพื่ อ ให้ ผู้ใช้ บริก ารมีโอกาสตัด สิน ใจเลื อกรูป แบบ
การให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้สะท้อนถึงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางด้วย
นอกจากนี้ ภาครัฐ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับตัวให้พร้อมสำหรับรูปแบบ
การให้บริการที่ เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผ่านเทคโนโลยี Telehealth อย่างเป็นมาตรฐาน ที่มีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง อาจทำได้ โ ดยการตรวจสอบคุ ณ ภาพของการให้ บ ริ การแบบสามเส้ า คื อ ตรวจสอบจาก
นักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้บริการ ตรวจสอบจากผู้ใช้บริการ และตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้บริการด้วย
หากนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ในการให้บริการผ่านเทคโนโลยี
Telehealth มากเพียงพอ และออกแบบการให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุก
กลุ่มได้ เมื่อประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาและมีอย่างทั่วถึงก็มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต Telehealth จะ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ได้
บทสรุป
Telehealth ไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการสังคมสงเคราะห์ ในต่างประเทศพบการใช้ Telehealth ในการให้บริการทาง
สังคมสงเคราะห์มาอย่างยาวนาน และมีความก้าวหน้าในแง่การจัดกิจกรรมให้บริการที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับใน
ประเทศไทยบริการด้านสุขภาพทางไกลที่แพร่หลายก่ อนหน้านี้เป็นรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแนะนำให้
ข้อมูล หรือรับเรื่องเพื่อส่งต่อการให้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นกิจกรรมการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางไกลที่
หลากหลายต่างจากในต่างประเทศ Telehealth ที่มีรูปแบบกิจกรรมการให้บริการหลากหลายเพิ่งจะมาแพร่หลายในวงกว้าง
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ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ Telehealth กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปฏิบัติงานระยะไกล
ภายใต้สถานการณ์ที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ
นอกจากสถานการณ์ โรคระบาดแล้ว ยังประกอบกับองค์ประกอบด้านความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเข้ารับบริการ และด้วยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงส่งผลให้ Telehealth
มีแนวโน้มความต้องการใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต และจะกลายเป็นรูปแบบการให้บริการหลักในอนาคตได้
อย่างไรก็ตามหากจะนำ Telehealth เข้ามาใช้เป็นรูปแบบการให้บริการหลักทางสังคมสงเคราะห์จริง จะต้องมี
การพิจารณาถึงคุณ ประโยชน์และข้อจำกัด ตลอดจนผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ พบว่า Telehealth ยังมีข้อจำกัดในประเด็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความสัมพันธ์ในการให้บริการ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงการบริการของคนกลุ่มเปราะบาง และ
ยังเป็นข้อจำกัดที่ยังไม่มีการเสนอทางออกอย่างชัดเจนมาก่อน ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ Telehealth
มาทดแทนการให้บริการรูปแบบเก่าในสถาบันแล้วจึงให้ข้อสรุปว่า Telehealth ยังคงไม่สามารถมาทดแทนการให้บริการ
รูปแบบเก่าในสถาบั นได้ในเวลานี้ แต่ผู้เขียนเห็นถึงโอกาสในอนาคตหากนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ในการให้ บริการผ่านเทคโนโลยี Telehealth มากเพี ยงพอ และมี การเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการที่ตรงกับความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ก็มีความเป็นไปได้ที่ Telehealth จะสามารถพัฒนาขึ้นเป็น
เครื่องมือหลักในการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ได้ในอนาคต
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แผงลอย และโรคระบาด
Street Vending and the Pandemic
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร1
Associate Professor Narumol Nirathron, Ph.D.2

Abstract
The paper affirms vital roles of street vending in the aspects of reduction of poverty, inequality
and entrepreneur development and the fact that street vending has been marginalized by the vendors
themselves, policy of local administration organization and the concept of city development.The
coronavirus pandemic brings along threats and opportunities for street vending. In one hand the
pandemic enormously affect the livelihoods of street vendors, but on the other hand it creates earning
opportunities as the economic impact of COVID-19 has been severe and local production and
consumption become vital to economic recovery. The paper urges the government and local
administration organization to reconsider measures that hamper the enterprising of street vending and in
the mean time act on monitoring, promotion and development of street vendors for the recovery of
local and national economy.
Keywords : Street vending, grassroot economy, the pandemic
บทคัดย่อ
บทความนำเสนอความสำคัญของอาชีพแผงลอยต่อการลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนา
ผู้ประกอบการในกลุ่มแรงงานทั้งที่มีและไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ แต่ถูกเบียดขับด้วยหลายสาเหตุทั้งจากผู้ค้า นโยบาย
ของรัฐบาลท้องถิ่น และแนวคิดการพัฒนาเมือง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ในด้านหนึ่งทำให้สถานการณ์
ประกอบอาชีพของผู้ค้าแผงลอยยากลำบากมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการชะงัก
งันของการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้การสร้างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศมีความสำคัญ บทความเสนอให้รัฐ
ทบทวนนโยบายและมาตรการที่จำกัดการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการกำกับ ส่งเสริม และ พัฒนา
ผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้การค้าแผงลอย มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
คำสำคัญ: แผงลอย, เศรษฐกิจฐานราก, โรคระบาด
คำนำ
การค้ าแผงลอยเป็ น อาชีพ อิส ระ จั ดอยู่ ในกลุ่ม “วิสาหกิ จรายย่อย” ตามคำจำกั ดความของ สำนัก งานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) “วิสาหกิจรายย่อย” ครอบคลุมทั้งการผลิต การค้า บริการ ที่มีการจ้างแรงงาน
ไม่เกิน 5 คน หรือ มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท คำจำกัดความนี้เพิ่งกำหนดในปี 2563 ในอีกด้านหนึ่ง การค้าแผงลอย
เป็ น เศรษฐกิ จ ฐานราก การพิ จ ารณา “หาบเร่ แ ผงลอย” ในฐานะเศรษฐกิ จ ฐานราก ทำให้ บ ทบาทของหาบเร่ แ ผงลอย
มีความสำคัญมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์กระจายรายได้ แก้ ไข
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ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็น
ประเด็นหนึ่งในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580)
แม้จะมีความสำคัญ แต่การค้าแผงลอยเป็นอาชีพที่เผชิญปัญหามากที่สุดอาชีพหนึ่งจากปัญหาการบริหารจัด การ
และความขัดแย้งด้านการใช้พื้นที่สาธารณะเนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ในหลายกรณีมีผลประโยชน์ขัดกัน เช่น
ภาคธุรกิจซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการลงทุนในเมืองมหานคร คนชั้นกลางต้องการวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผู้มีรายได้น้ อยในเมืองต้องการเข้าถึงที่อยู่อาศัย บริการสังคมและโอกาสในการประกอบอาชีพ
(Yap, 2017, p. 29)
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอย ด้านบทบาทในการแก้ไขปัญ หา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มแรงงานทั้ งที่มีและไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ
พลวัตของการค้าแผงลอย ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในด้านอาชีพ รวมทั้งศักยภาพในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื้อหาบทความเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับการค้าแผงลอย นโยบายของรัฐ ปัญหาและ
ความท้าทายในการจัดการ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อเสนอเพื่อสนับสนุนบทบาทการค้าแผงลอยต่อ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การค้าขนาดเล็ก แผงลอย: การเปลี่ยนผ่านของทฤษฎีทสี่ ะท้อนพลวัตของอาชีพ
วิสาหกิจรายย่อยเป็นกิจกรรมที่พบเห็นได้ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในซีกโลกใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย
ประเภท หากเป็นกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบที่ใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเท้าหรือริมทาง ก็จะเรียกว่า หาบเร่ แผงลอย
หรือ รถเข็น แผงลอยเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดวางสินค้า ผู้ค้าจัดวางสินค้าไว้บนแผง โต๊ะ หรือ รถเข็นที่ตั้งอยู่กับที่ รูปแบบ
ของแผงลอยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ แต่ปัจจุบัน แผงลอยส่วนใหญ่ เป็นรถเข็น เนื่องจากความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
รถเข็นมี ขนาดและรูปร่างต่างกัน ขึ้น อยู่กับชนิ ดของสินค้าที่ขาย นอกจากแผงลอย การค้าขนาดเล็กยังหมายรวมถึงการ
ประกอบการในระดับกลุ่ม หรือ ชุมชน หรือ การค้าในระบบออนไลน์ แต่ในบทความเรื่องนี้จะกล่าวถึงการค้าแผงลอยเท่านั้น
ในบทความนี้คำว่า “วิสาหกิจรายย่อย” “การค้าขนาดเล็ก” และ “แผงลอย” มีความหมายเดียวกัน
แผงลอยเป็นกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบที่ที่เห็นได้ชัดเจนและแพร่หลายในเมืองหลักทุกประเทศ แม้จะพบ
มากกว่าในประเทศที่ยากจนหรือกำลังพัฒนา (Bromley, 2000) มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนมากที่สุด
ทั้งในฐานะกิจกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีทางเลือกจำกัด และ เป็นแหล่งสินค้าอุปโภคบริโภค
สำหรับผู้ซื้อที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ซื้อรายได้น้อย ผู้ค้ากระจุกตัวในเขตเมืองมากกว่าในชนบท
สินค้าที่ขายมีทั้ งอาหารและสินค้าที่มิ ใช่อาหารหรือเป็น บริการก็ได้ เช่น ทำกุญ แจ ซ่ อมของใช้ เป็น ต้น โดยทั่ วไปการค้ า
แผงลอยมีลักษณะดังนี้ (Suharto, 2003)
1. เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งโดยปกติไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
2. มีสินค้าหลากหลายทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร หรือบริการ
3. มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะฐานะที่เป็นหน่วยกระจายสินค้า (Backward linkage)
ให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ ธุรกิจขนาดเล็ก
4. ผู้ค้าส่วนใหญ่ประกอบการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากร หากไม่ได้ขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย
5. ผู้ค้าไม่เสียภาษี แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น หรือ หรืออาจเสียค่าคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือ
6. เป็นธุรกิจระดับครอบครัว หากมีการจ้างงานก็ไม่เกิน 5 คน ใช้เทคโนโลยีต่ำ และเงินลงทุนต่ำ
7. ผู้ค้าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
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8. มักขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งานวิจัยที่กล่าวถึงแผงลอยในกรุงเทพมหานครย้อนหลังไปได้ถึงปี 1956 (2499) ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและ
เป็นผู้ชาย จนถึงปัจจุบันคือ ปี 2563 การศึกษาผู้ค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา สะท้อนการเปลี่ยน
ผ่านของทฤษฎีที่อธิบายการคงอยู่และขยายตัวของการค้าแผงลอยอย่างน้อย 6 ทฤษฎี ตั้งแต่สำนักทวิลักษณ์ (Dualist) สำนัก
โครงสร้าง (Structuralist) สำนักกฎหมาย (Legalist) สำนักสมัครใจ (Voluntarist) สำนักหลังสมัยใหม่ (Post-modernist)
และสำนักผนวกรวม (Inclusionist) การเปลี่ยนผ่านของทฤษฎีสะท้อนเหตุผลที่แตกต่างกันในประกอบอาชีพ รวมถึงบทบาท
ของแผงลอยต่อการลดปัญ หาความยากจน ความเหลื่อมล้ ำ และ สร้างผู้ประกอบการ และที่สำคัญ คืออิทธิพลของพลวัต
เศรษฐกิจโลก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมในระดับประเทศ ทฤษฎีเหล่านี้พิจารณาการค้าแผงลอยทั้งในด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ตั้งแต่การเสนอว่าผู้ค้าแผงลอยเป็นผู้ที่มีทางเลือกจำกัดในการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ก็ พบว่าการเข้าสู่
อาชีพไม่ได้เกิดจากมีทางเลือกจำกัดแต่เป็นความสมัครใจ เนื่องจากเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ แต่ผู้ค้าแผงลอยไม่ประสงค์
เป็นผู้ค้าในระบบ การค้าแผงลอยยังสนับสนุนเศรษฐกิจระบอบทุนนิยม เพราะขายสินค้าราคาถูกทำให้แรงงานสามารถยังชีพ
ได้แม้ค่าตอบแทนจากการทำงานจะต่ำ นอกจากนั้นแผงลอยไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะมิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรมประกอบด้วย เช่น วัฒนธรรมอาหารและการบริโภคในที่สาธารณะ มิติเหล่านี้สนับสนุนการคงอยู่และ
ขยายตัวของแผงลอย และสุดท้ายคือการสนับสนุนให้ผู้ค้ารวมกลุ่มเพื่อยืนยันสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง (Rights to the city)
การเปลี่ยนผ่านของทฤษฎีเหล่านี้สะท้อนพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของการค้าขนาดเล็ก จากการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ ผู้คนที่เข้าสู่อาชีพทั้งด้วยมีทางเลือกจำกัด และ เพราะสมัครใจ เนื่ องจาก
มองเห็ น ศั กยภาพของการค้า แผงลอย รวมถึ งการเชื่ อ มโยงการค้ าแผงลอยเข้า กับ บริบ ทที่ ก ว้างขวางขึ้ น และมี พ ลวั ต คื อ
การรวมกลุ่ม การวางแผนเมือง และการจัดการพื้นที่สาธารณะในเมือง
งานศึกษาเกี่ยวกับผู้ค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะหลังปี 2543 แสดงความหลากหลายทางเศรษฐฐานะ
ของผู้ประกอบอาชีพ มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ ความหลากหลายของสินค้าและพื้นที่ขาย ปัญหาในการประกอบ
อาชีพ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การจัดการชองรัฐ และ การสนับสนุนที่ต้องการซึ่งได้แก่พื้นที่ขายและการเข้าถึงแหล่งทุ น
ในการประกอบอาชีพ ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนบทบาทของการค้าแผงลอย (นฤมล นิราทร, 2560; วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ
บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์, 2563) และมีนัยต่อการจัดการ
มิติของการประกอบการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ข้อแตกต่างประการสำคัญระหว่างการค้าแผงลอยและกิจกรรมอื่นในเศรษฐกิจนอกระบบ คือ แผงลอยมีมิติการ
ประกอบการ มิ ตินี้มีความสำคัญเนื่องจากเชื่อมโยงกับการมีงานทำ การสร้างงาน สร้างรายได้ในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่งอาชีพ อิ ส ระมี ค วามสำคั ญ มากขึ้ น การค้ าประเภทนี้ มี บ ทบาทในการสร้ างผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ซึ่ งหากมี ศั ก ยภาพ
และได้รับการสนับสนุนจะสามารถขยายการประกอบการได้ แผงลอยยังเชื่อมโยงผู้บริโภค รวมทั้งผู้ผลิตระดับต่างๆ ในห่วงโซ่
มูลค่าและยังมีบทบาทในการส่งเสริมทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ
(Roever, 2014; Nirathron, 2006; Cross, 2000) การประกอบการแผงลอยมีมิติที่หลากหลาย แต่ในที่นี้ผู้เขี ยนขอนำเสนอ
ใน 6 มิติ ตัวอย่างของมิติเหล่านี้ ได้แก่1 (นฤมล นิราทร, 2560)
1. มิติพื้นที่ประกอบอาชีพ การค้าแผงลอยจำแนกตามประเภทของพื้นที่ได้ดังนี้ McGee (1970, pp. 19-21)
1.1 ที่ชุมชน (Focus agglomeration) เช่น นอกตลาด สถานีขนส่ง ในชุมชน
1.2 ถนนและทางเท้า (Street hawkers)
1

เนื้อหาส่วนนีจ้ ากงานศึกษาของผู้เขียนเรื่อง “การบริหารจัดการการค้าข้างทางในประเทศไทย : สถานการณ์และทิศทางที่ควรจะเป็น” ในปี 2560
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1.3 ตลาดนัด (Bazaars) ซึ่งผู้ค้าจ่ายค่าใช้พื้นที่
2. มิ ติ ค วาม (ไม่ ) ถู ก กฎหมาย ในมิ ติ นี้ ผู้ ค้ า จำแนกได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม (Greenburg, Topol, Sherman, &
Cooperman, 1980)
2.1 กลุ่ม ที่ ด ำเนิ น การโดยถู ก ต้อ งตามกฎหมาย (Legitimate vendors) คื อ กลุ่ ม ที่ ป ระกอบอาชี พ เต็ ม เวลา
จ่ายค่าธรรมเนียม (และภาษีประกอบการ) ให้รัฐ
2.2 กลุ่มผู้ค้าที่ประกอบการค้าในลักษณะชั่วคราว (Ephemeral vendors) กลุ่มนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เต็มเวลา แต่จะขายในพื้นที่ตลาด หรือ ตลาดนัด หรือ ในเวลามีเทศกาลพิเศษ
2.3 กลุ่ ม ผู้ ค้ า ที่ ป ระกอบการค้ า โดยไม่ ถู ก กฏหมาย (Underground vendors) กลุ่ ม นี้ ข ายสิ น ค้ า ในพื้ น ที่
ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. มิติความถาวรหรือชั่วคราวในการประกอบอาชีพ จำแนกผู้ค้าข้างทางเป็น 4 กลุ่ม (Wakefield, Castillo, &
Beguin, 2007)
3.1 กลุ่มผู้ค้าที่ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้พิเศษ (Sideline) ตามเทศกาล
3.2 กลุ่มผู้ค้าที่ประกอบอาชีพถาวร แต่เคลื่อนย้ายไปตามตลาดที่เปิดดำเนินการชั่วคราว (Nomadic) เช่น ผู้ค้า
ตามตลาดนัด
3.3 กลุ่มผู้ค้าที่ประกอบอาชีพในช่วงเวลาเฉพาะ (Opportunistic) ซึ่งประกอบอาชีพในลักษณะชั่วคราวกว่าผู้ค้า
แบบแรก
3.4 กลุ่มผู้ค้าแบบดั้งเดิม (Traditional transient) หมายถึง ผู้ค้าที่ขายสินค้าเป็นอาชีพหลัก ตั้งวางสินค้าทั้งเป็น
ที่หรือมีการเคลื่อนย้าย ผู้ค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ผู้ค้ากลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก
การไล่รื้อ
4. มิติฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ค้ามีสถานภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน มีงานศึกษาที่ระบุว่าผู้ค้ามีฐานะทางเศรษฐกิจ
สามระดับ (นฤมล นิราทร, 2548)
4.1 ผู้ค้าในระดับยังชีพ
4.2 ผู้ค้าที่มีรายได้พ้นระดับยังชีพ และไม่ประสงค์ขยายการประกอบอาชีพ
4.3 ผู้ค้าที่ประสงค์ขยายการประกอบอาชีพ
ผู้ค้าแต่ละระดับเผชิญความท้าทายต่างกันและต้องการการสนับสนุนแตกต่างกัน สำหรับผู้ค้าระดับเลี้ยงชีพ
แหล่งวัตถุดิบราคาถูกเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผุ้ค้ามีทุนด้านอื่น ๆ ต่ำ กำไรที่ได้จึงมาจากความประหยัดด้าน
ต้ น ทุ น มากกว่ าปั จ จั ย อื่ น ๆ สำหรั บ ผู้ ค้ า ที่ มี เงิน ออม การมี เครื อ ข่ ายทางสั งคมซึ่ งในหลายกรณี เป็ น ที่ ม าของ “ความรู้ ”
ที่จำเป็น ทั้งความรู้ด้านการเงิน และการผลิต สำหรับผู้ค้าทุกระดับการการมีพื้นที่ขายที่แน่นอน การสนับสนุนจากครอบครัว
ความประหยัดและอดออม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีความสำคัญ ข้ อมูลจากธนาคารออมสินยืนยันว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
จำนวนหนึ่งสามารถเลื่อนฐานะจากผู้ค้าระดับยังชีพ เป็นผู้ค้าที่มีเงินออม และขยายกิจการได้ (ธนาคารออมสิน, 2556)
5. มิติอาชีพตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Occupation: ISCO-08) แผงลอย
ได้รับการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐาน ISCO-08 ไว้ในหมวดอาชีพที่ 5 (รหัสอาชีพที่ 5211 และ 5212 : พนักงานบริการ
และจำหน่ายสินค้า ซึ่งรวมการจัดเตรียมอาหารพร้อมบริโภคไว้ด้วย) และในหมวดอาชีพที่ 9 (รหัสอาชีพ 9520: ผู้ประกอบ
อาชีพงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมการจัดเตรียมอาหารพร้อมบริโภค) การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล เป็นการจัด
ประเภทอาชีพ โดยใช้ เกณฑ์ “งาน” และ “ทั ก ษะ” ตามองค์ป ระกอบ 4 ด้ าน คื อ สาขาวิ ชาและความรู้ที่ จ ำเป็ น ต้อ งใช้
เครื่องจักรและเครื่องมื อที่ใช้ วัตถุดิบที่ ใช้ และ สินค้าบริการที่ผลิต หมวดอาชีพที่ 5 ใช้ทั กษะระดับ ที่ 2 และ หมวดที่ 9
ใช้ทักษะระดับที่ 1 ตามลำดับ (ILO, pp. 246-7) ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทักษะที่ใช้คือทักษะด้านการบริการ จัดเตรียม
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อาหารและสุขอนามัย (ILO, 2012, p. 247) จากเกณฑ์นี้สินค้าที่ขายก็มีความสำคัญ เพราะหากเป็นสินค้าประเภทอาหาร
สามารถจำแนกผู้ค้าได้เป็นผู้คา้ ที่เตรียมอาหาร และไม่ได้เตรียมอาหาร การจำแนกลักษณะนี้ทำให้เห็นความสำคัญของประเด็น
อาหารปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงกับสุขาภิบาลอาหาร
6. สินค้าที่ขาย จำแนกได้เป็นสิน ค้าที่ เป็ นอาหาร (Food) และไม่ ใช่อาหาร (Non-food) สิน ค้าที่ เป็ นอาหารยัง
จำแนกได้เป็นอาหารสด อาหารปรุง อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสำเร็จรูป ความหลากหลายนี้สะท้อนวัฒนธรรมอาหารของไทย
และเป็นที่มาของคำว่า “สตรีทฟู้ด” ซึ่งมีนัยของวัฒนธรรมและความหลากหลาย ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหารก็มีความหลากหลาย
เช่นกัน
มิติเหล่านี้มีนัยในเชิงนโยบายทั้งการจัดการและการกำกับ การส่งเสริม และพัฒนา (นฤมล นิราทร, 2560) อาจกล่าว
ได้ว่าในกรุงเทพมหานคร จะพบแผงลอยในมิติต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในด้านพื้นที่ ด้านความถูกและไม่ถูกกฎหมาย ความชั่วคราว
และถาวรในการประกอบอาชีพ ความแตกต่างในฐานะเศรษฐกิจ และ ความหลากหลายของสินค้า และความสำคัญของ
แผงลอยขายอาหาร หรือ สตรีทฟู้ด พื้นที่ที่ต่างกันของการประกอบอาชีพ สะท้อนถึงรูปแบบการจัดการที่ควรจะแตกต่างกัน
ความชั่วคราวหรือถาวรของการประกอบอาชีพ สะท้อนกึงการเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม หากเป็นอาชีพหลักก็แปลว่าเป็น
ที่มาของรายได้หลักของผู้ค้าและครอบครัว หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ครอบครัวก็ขาดรายได้และนำไปสู่ปัญหาสังคมได้
ความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกิจสะท้อ นถึงความต้ องการการสนั บสนุ นที่ แตกต่างกัน ผู้ค้าในระดับยังชีพหรือต่ำกว่า
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พ้นจากความยากจน ในขณะที่ผู้ค้าที่มีเงินออมและต้องการขยายการประกอบอาชีพ ต้องการ
การสนับสนุนให้สามารถขยายการประกอบการให้สอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่ ในทำนองเดียวกับผู้ค้าที่ขายอาหารก็สมควร
ได้รับการสนับสนุนด้านทักษะอาชีพ และ ข้อปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร แต่เท่าที่ปรากฏการจัดการให้ความสำคัญกับมิติ
พื้นที่และมิติกฎหมายเป็นหลัก แม้จะมีการกำกับด้านสุขาภิบาลอาหารบ้าง และเท่าที่ผ่านมายังขาดประสิทธิผล เมื่อพิจารณา
จากข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ประสบปัญหาการสัญจร และ ความไม่เป็นระเบียบจากการตั้งแผงค้า และกรุงเทพมหานคร
แก้ปัญ หาโดยการไล่รื้อ ในขณะที่มีการศึกษาที่ยืนยันว่าแผงลอยไม่เป็ นอุปสรรคทางเท้า คนส่วนใหญ่ชอบเดินไปในที่ที่มี
แผงลอย แผงลอยช่วยสร้างชีวิตให้กับถนนและทางเท้า และยังเป็นหูเป็นตาสร้างความรู้สึกปลอดภัย ในช่วงเวลากลางคืน
(Eyes on Streets) (Arphawan Sophontammarak. 2561) การเดิ น ในเมื อ งยั งช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ทำให้ เศรษฐกิ จ
ขยายตัว เนื่อ งจากมี การจับ จ่ายใช้สอย (Vanut Phutnark, 2019; กรกมล คีรีวัฒ น์ , 2020) หากพิ จารณาจากมู ลค่าทาง
เศรษฐกิจของแผงลอย รวมทั้งบทบาทในการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ก็อาจกล่าวได้ว่าการจัดการที่เป็นอยู่
ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของแผงลอยในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
บทบาทสำคัญของแผงลอยด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เป็นที่ยอมรับ
กันมานานแล้ว รายได้และการลงทุนในแต่ละวันของผู้ค้าแผงลอยมีมูลค่าสูงมากเนื่องจากจำนวนผู้ค้ามีจำนวนมาก งานศึกษา
ผู้ค้าแผงลอยสี่เขตในกรุงเทพมหานครในปี 2560 ระบุว่าการลงทุนเฉลี่ยในแต่ละวันคิดเป็น 2,237.48 บาท ส่วนรายได้คิดเป็น
3,208.40 บาท ผู้ค้ามีกำไรวันละ 970.92 บาท เงินลงทุนสะท้อน Backward linkage สร้างรายได้ให้ผู้ค้าวัตถุดิบประเภท
ต่างๆ ที่ผู้ค้าจัดซื้อ เงินจำนวนนี้กลับไปสู่แหล่งวัตถุดิบ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง รวมทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ
แต่ละวัน และโดยเฉพาะเมื่อแหล่งวัตถุม ากกว่าร้อยละ 80 มาจากตลาดดั้งเดิม จึงเท่ ากับ เป็ นการกระจายรายได้กลั บสู่
เศรษฐกิจฐานรากอีกกลุ่ม ส่วนรายได้นั้นทำให้ผู้ค้าสามารถนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในเรื่ องกำไรนี้
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ใช้ตัวเลขประมาณการจำนวนผู้ค้าแผงลอยที่
170,000 คนในปี 2562 (ตามการประมาณการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) คำนวณรายได้ที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดและของประเทศต่อปี โดยกำหนดให้ผู้ค้ามีกำไรรายละ 1,000 บาทต่อวัน ผู้ค้าขายของ 20 วันต่อเดือน และ
12 เดื อ นต่ อ ปี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ 67,728 ล้ า นบาท (คณะกรรมาธิ ก ารการแก้ ปั ญ หาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา, 2562, น. 105) ในประเด็นความเหลื่อมล้ำ งานศึกษาในปี 2561 ระบุว่า หากไม่มีแผงลอยอาหาร
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ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าอาหารเพิ่มขึ้นเดือนละ 357 บาท (Carrillo-Rodriguez and Reeds, 2018) ในประเด็นสังคม การมี
อาชีพ มีงาน มีรายได้ เป็น การลดปั ญ หาสังคม ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ เป็นความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์ที่ ไม่
สามารถแทนที่ได้การซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ2 ในด้านวัฒนธรรมนั้น ประเด็นอาหารมีความชัดเจนที่สุด อาหารริมทางหรือ
สตรีทฟู้ดในกรุงเทพมหานครได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่วนการค้าแผงลอยเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้ ก รุงเทพมหานครได้ รับ รางวัล “เมื องท่ องเที่ ยวที่ ดี ที่สุ ด ในโลก” (The World’ s Best Award 2012) ติด ต่อ กัน สี่ ปี
ในปี 2555 กรุงเทพมหานครเองจัดโครงการ “หาบเร่เสน่ห์เมือง” กำหนดนำร่องใน 5 พื้นที่ แต่ดำเนินการได้ใน 3 พื้นที่ คือ
“หาบเร่ เสน่ห์ดอกไม้” เขตปทุมวัน “หาบเร่ เสน่ห์แฟชั่น” ย่านประตูน้ำ และ “หาบเร่ เสน่ห์กรุงเก่า”เขตบางกอกใหญ่
ในปี 2554 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (นฤมล นิราทร, 2557)
แม้กรุงเทพมหานครมีนโยบายจำกัดหาบเร่แผงลอยมาตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก ด้วยเหตุผลที่ว่า
แผงลอยทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ ล้าสมัย สกปรก และ กีดขวางทางสัญจรของประชาชน แต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ
ในการไล่รื้อแผงลอยให้หมดจากกรุงเทพมหานคร ในทางตรงข้ามแผงลอยกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และบทบาท
ของแผงลอยต่อระบบเศรษฐกิจดังได้กล่าวแล้ว เป็นที่น่าเสียดายว่าศักยภาพและความสำคัญของการค้าแผงลอยถูกบดบัง
ด้วยปัญหาการบริหารจัดการ และทัศนะของผู้บริหารต่อความเป็นระเบียบของเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถกำกับดูแล
ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ทั้ งด้ วยสาเหตุ ท างการเมื อ งและการขาดธรรมาภิ บ าล ในระดั บ ผู้ค้ า ความจำเป็ น ทางเศรษฐกิ จ
ผนวกกับการขาดความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ค้าใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้พื้นที่การค้า ผู้บางรายขายสินค้าไม่ถูกกฎหมาย ไม่มี
คุณ ภาพ ผู้ค้าไม่สามารถรวมกลุ่มและบริหารจัดการกันเอง แม้ในพื้นที่ที่ไม่ห่างกันนัก นอกจากนั้นยังมีมือที่มองไม่เห็นที่
สนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการละเมิ ดกฎหมายเพื่ อ ให้ มี พื้ น ที่ ข าย และที่ สำคัญ คื อ แนวคิ ด ในการจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ไม่ ได้ ให้
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ร่วม (Mixed use)
ปัญหาการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอย
การจัดการแผงลอยมีความซับซ้อน ด้วยเหตุผลหลายประการ
1. แผงลอยมีทั้งศักยภาพและประโยชน์ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ก็มีโอกาสสร้างความขัด แย้งใน
สังคมได้
2. พื้นที่การประกอบอาชีพมีจำกัด ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจว่า “ทางเท้ามีไว้สำหรับเดินเท่านั้น” ไม่ได้พิจารณา
การใช้ประโยชน์ร่วม (Mixed uses)
3. บทบาทของรัฐต่อการค้าแผงลอยย้อนแย้ง เนื่องจากศักยภาพ ประโยชน์ ข้อจำกัด และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐจึง
ต้องทั้งสนับสนุน และ จำกัดการประกอบอาชีพ
4. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั้งผู้ค้า ผู้ซื้อ ประชาชนที่สัญจร ธุรกิจในระบบ “มือที่มองไม่เห็น” และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
5. แผงลอยมีหลายมิติ ทั้งมิติพื้นที่ กฎหมาย ฐานะทางเศรษฐกิจ ประเภทสินค้า มิติเหล่านี้มีนัยเชิงนโยบายและ
การจัดการ และต้องการการจัดการที่เข้าใจและมองเห็นศักยภาพ
6. มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากประโยชน์ แ ละข้ อ เสี ย ข้ า งต้ น รวมทั้ ง
ความแตกต่างของพื้นที่ การกระจายตัวของแผงลอย คุณลักษณะของผู้ค้า ในทางปฏิบัติจึงพบว่าการจัดการไม่มีประสิทธิผล
เท่าที่ควร ทั้งในด้านจำนวนผู้ค้า คุณภาพสินค้า การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของเมือง
2

การศึกษาของมูลนิธีชีววิถีระบุว่า ค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย แม้มีสัดส่วนตลาดไม่ถึง 40% แต่มีก ารจ้างงาน
มาถึง 3.34 ล้านคน มากกว่าการจ้างงานจากค้าปลีกสมัย ใหม่หลายเท่าตัว ทำให้เราพบว่า ทุก 1 สาขาของร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ซึ่งบริษัทยักษ์
ใหญ่อ้างว่ากิจการของพวกเขาทำให้มีการจ้างแรงงานมากที่สุดในประเทศนั้น แท้ที่จริงแล้วมีการจ้างงานเพียง 14-15 คน/สาขาเท่านั้น ในขณะที่ใน
ขนาดตลาดเท่ากัน การค้าปลีกแบบดั้งเดิมนั้นมีการจ้างงานถึง 287 คน (มูลนิธิชีววิถี, 2563)
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ความซั บซ้อนเหล่านี้ เชื่อมโยงกับ ปัญ หาการจัดการ เป็ นความท้าทายที่ ต้องการการจัดการอย่ างรอบด้านและ
ต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์ โควิ ด 19 การสนับสนุนหาบเร่แผงลอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังปรากฏใน
ประเทศจีน ในกรณีของประเทศไทย การพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจึงต้องทำอย่างรัดกุม เช่น จดทะเบียน กำกับดูแล
ให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร จัดการเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมต่อกับแหล่งทุน
ต่างๆ สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ในการรับและจ่ายค่าสินค้า มีแผนการทำงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
และประเมินผล
นโยบายและมาตรการของรัฐ
รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ มาตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519) ส่วนนโยบายที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงการยอมรับประกอบอาชีพอิสระในฐานะเคร่ืองมือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ปรากฏตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) และขยับมาเป็นการสนับสนุน
ให้ ประชาชนพึ่ งตนเองได้ท างเศรษฐกิจ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ต่ อเนื่อ ง
มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก นโยบายนี้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
ในการแถลงนโยบายต่ อรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนเรื่องแรก คือ แก้ไขปั ญ หาในการดำรงชีวิตของ
ประชาชนโดยลดข้ อ จำกั ด ในการประกอบอาชี พ ของคนไทย ทบทวนรู ป แบบแ ละมาตรฐานหาบเร่ แ ผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่ อยังคงเอกลักษณ์ ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้ านเมืองเป็ นระเบี ยบ
เรี ย บร้ อ ยและสวยงาม แต่ ดู เหมื อ นนโยบายของรั ฐ บาลกลางจะไม่ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ มากนั ก จากรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น คื อ
กรุงเทพมหานคร การไล่รื้อ ผู้ค้าแผงลอยโดยการยกเลิก จุดผ่ อนผัน ที่ด ำเนิ นมาโดยต่ อเนื่ องตั้ งแต่ปี 2557 ตามมาตรการ
“คืนทางเท้าให้ประชาชน” ยังคงเป็นไปโดยต่อเนื่องแม้หลังรัฐบาลประกาศนโยบายเร่งด่วน ปฏิบัติการนี้ส่งผลโดยตรงต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ค้า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแผงลอยเป็นอาชีพหลัก มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ
ค้าแผงลอย ที่พอมีทางเลือกก็เปลี่ยนอาชีพ แต่ผู้ค้าจำนวนไม่น้อยยังคงประกอบอาชีพเดิม ด้วยการยอมเสียค่าปรับ หรือย้าย
พื้นที่ขาย ผู้ค้าจำนวนหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรของผู้ค้าแผงลอย (นฤมล นิราทร, 2563)
การอนุญาตให้ประกอบการค้าใน “จุดผ่อนผัน” เป็นไปตามพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 ที่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้ประกอบการค้าได้
ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร จากพระราชบัญญัตินี้กรุงเทพมหานครออกประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดระเบียบตั้งแต่การกำหนดลักษณะของพื้นที่ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ประกอบ
การค้า ขนาดของแผงค้า การปฏิบั ติตัวของผู้ค้า การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งหาก
พิจารณาจากจำนวนผู้ค้าและข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ประสบปัญหาในการสัญจรแล้ว อาจกล่าวได้ว่าในทางปฎิบัติไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยหลักเกณฑ์ล่าสุดมีชื่อว่า “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำ
การค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ” ประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2563 หลักเกณฑ์นี้มีขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล “แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่ -แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม”
ประเด็นสำคัญในหลักเกณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการประกอบอาชีพแผงลอยและข้อสังเกต ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและข้อสังเกต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (เฉพาะบางประเด็น)

ข้อสังเกต

หลักการ
1. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน
โดยทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่-แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน
ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
2. การร้องเรียนจากประชาชน
3. เจ้าพนักงานจราจรประสบปัญหาในการจัดการจราจร
4. คำวินิจฉัยศาลปกครอง ว่าทางเดินเท้าสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ ของ
การใช้เพื่อประโยชน์สำหรับสาธารณะในการสัญจร
ประกาศไม่ใช้บังคับกับพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ทำการค้า
- มีช่องทางจราจรตั้งแต่ 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป เมื่อจัดวางแผงค้าแล้วต้องมี
ทีว่ ่างให้ประชาชนสัญจรไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไม่อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ ไม่
กระทบการจราจร ไม่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างผู้ค้ากับกรุงเทพมหานคร ไม่เป็น
พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการจราจรและกีดขวางการจราจร
- ได้รับความเห็นชอบโดยส่วนใหญ่จากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสีย
ในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียง โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จาก
(1) เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่อยู่ในพื้นที่ทำการค้า (2)
ประชาชนผู้สัญจรและใช้ทางเท้าในบริเวณนั้น (3) ประชาชน
ผู้พักอาศัย ในรัศมี 500 เมตร ของพื้นที่ทำการค้า (4) ประชาชนผู้มีสถานที่
ทำงานในรัศมี 500 เมตร ของพื้นที่ทำการค้า กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ให้ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขต
การจัดผังแผงค้าในพื้นที่ทำการค้า
- แผงค้ามีขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตร โดยความลึกของแผงค้าต้องไม่เกิน
1 เมตร
- ให้จัดผังแผงค้าได้เพียงฝั่งเดียว โดยให้ชิดกับด้านถนนและพื้นที่ทำ
การค้าต้องห่างจากผิวการจราจรอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพื่อให้มีระยะ
ปลอดภัยด้านการจราจร
- ให้เว้นระยะห่าง 5 เมตร ทุกระยะ 10 แผงค้า เพื่อเป็นทางเข้าออกและ
ทางฉุกเฉิน
- ให้จัดผังแผงค้าโดยจำแนกประเภท ชนิดของสินค้า เช่น อาหาร เสื้อผ้า
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
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หลักการสะท้อนถึงความพยายามในการประสาน
เชื่อมโยง ระหว่างการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของ
ประชาชน การลดปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาการจราจร
และ การเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์จากการค้าขาย
และประโยชน์สาธารณะ

พื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน และ ส่งเสริมท่องเที่ยวมี
เกณฑ์เฉพาะ ในทางปฏิบัติบางพื้นที่อาจ “ยกระดับ” เป็น
พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ใน
ปี 2555
- กระบวนการกำหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในพื้นที่ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ทั้ง
การคัดเลือกผู้ดำเนินการ การดำเนินการ และความ
ครอบคลุม เนื่องจากในแต่ละเขตอาจมีพื้นที่
ที่สาธารณะที่เป็นไปตามเกณฑ์มากกว่า 1 พื้นที่ จึงควร
ต้องดำเนินการทุกพื้นที่

- การจัดแผงค้าชิดกับด้านถนนแม้จะมีข้อดีด้าน
ความปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกพื้นที่ บางพื้นที่
ฝั่งตรงข้ามถนนอาจเป็นราวหรือรั้ว ซึ่งอาจเหมาะกับ
การตั้งแผงมากกว่า และ มีความปลอดภัยกว่า
- การจัดผังค้าตามประเภทสินค้าตามหลักการ Zoning
อาจทำให้ดูเป็นระเบียบ แต่ในทางปฏิบัติอาจสร้างปัญหา
เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกระจุกตัวของผู้ค้าในบางโซน
บางเวลา นอกจากนั้น หากผู้ค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ขาย
ซึ่งในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้สูง หากผู้ค้าพบว่าไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (เฉพาะบางประเด็น)
บริเวณที่ห้ามจัดผังแผงค้าโดยเด็ดขาด
รูปแบบ ลักษณะแผงค้าและสิ่งประกอบแผงค้า เช่น ร่ม หลังคาแผงค้า
เป็นต้น ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่นั้นๆ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
ระดับเขต

พื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่ทำการค้า เป็นการอนุญาตเป็น
การชั่วคราว โดยสำนักงานเขตทบทวนความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่
ให้ทำการค้าในทุกรอบระยะเวลา 1 ปี โดยผ่านคณะกรรมการจัดระเบียบ
หาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณายกเลิกหรือกำหนดเป็น
พื้นที่ทำการค้าต่อไป แล้วแต่กรณี โดยให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนด 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
คุณสมบัติของผู้ทำการค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- เป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยหรือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

วิธีการคัดเลือกผู้ทำการค้า
- ประกาศให้มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่ต่ำกว่า 15 วัน
นับถัดจากวันที่ประกาศ
- ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ทำการคัดเลือก
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ข้อสังเกต
- การมอบอำนาจตัดสินใจให้คณะกรรมการหาบเร่แผง
ลอยระดับเขตเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
แต่อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้แทนผู้ทำการค้าเพียงไม่
เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งสัดส่วนของผุ้แทนผู้ทำ
การค้าเทียบไม่ได้กับจำนวนของคณะกรรมการ
โดยองค์ประกอบของกรรมการได้แก่ ผู้แทนจากสถานี
ตำรวจในเขต ผู้แทนสำนักงานเขต ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบ ลักษณะแผงค้า ไม่ควรสร้างภาระทางการเงิน
ให้แก่ผู้ทำการค้ามากเกินไป และโดยเฉพาะเมื่อมี
การกำหนดให้ผู้ค้าเป็นผู้มีรายได้น้อย
- การกำหนดให้ทบทวนพื้นที่ทำการค้าและ
ผู้ประกอบการค้าทุกรอบระยะเวลา 1 ปี อาจทำให้เกิด
ความไม่มั่นคงในอาชีพ และยังเป็นอุปสรรคต่อการ
สะสมทุนเพื่อสร้างความมั่นคงรายได้ และหากผู้ค้าต้อง
มีภาระด้านการจัดหาแผงค้าตามรูปแบบที่กำหนด

- การกำหนดให้ผู้ค้าเป็นผู้มีรายได้น้อย แม้จะเข้าใจได้ว่า
ต้องการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย แต่ในทางปฏิบัติเป็น
การตัดโอกาสผู้ที่ไม่ได้มีรายได้น้อย แต่มีความสามารถ
ในการประกอบการ ในขณะเดียวกัน ความสำเร็จใน
การประกอบการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ดังได้กล่าว
แล้วข้างต้นและต้องการเวลาในการสะสมทั้งด้านปัจจัย
และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการประกอบการ
และไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้แม้จะ
ได้รับโอกาสก็ตาม ในทางปฏิบัติจึงควรกำหนดสัดส่วน
ระหว่างผู้มีรายได้น้อยและที่ไม่ได้มีรายได้น้อย
- หลักเกณฑ์บางข้อก่อนหน้าไม่ได้สนับสนุนผู้ค้าที่มี
รายได้น้อย ดังได้กล่าวแล้ว
- ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าขั้นตอนทั้งหมด
ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด
- การกำหนดให้การคัดเลือกผู้ทำการค้าใช้วิธีการจับ
สลาก ไม่ได้คำนึงถึงผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าเดิมที่ประกอบการค้า
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (เฉพาะบางประเด็น)
หากไม่มีผู้คัดค้านภายใน 7 วัน ให้สำนักงานเขตคัดเลือกบุคคลลงตามผัง
ค้า หากจำนวนผู้แจ้งความประสงค์มีมากกว่าแผงค้าให้จับสลาก
- กรณีมีผู้คัดค้านการประกาศรายชื่อให้สำนักงานเขตพิจารณาทบทวน
และวินิจฉัย และให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
- ประกาศผลการคัดเลือก

เงื่อนไขการทำการค้า
- ทำการค้าได้คราวละ 1 ปี นับถัดจากวันประกาศผลการคัดเลือก และ
เมื่อครบกำหนด หากผู้ทำการค้ามีความประสงค์ทำการค้าต่อ ต้องเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกใหม่
- ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้เช่า โอนหรือให้บุคคลอื่น

ข้อปฏิบัติในการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้า
- ในการขายหรือจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
และความเดือดร้อนรำคาญ และห้ามปรุงประกอบอาหารโดยวิธีผัด ทอด
หรือต้ม
มาตรการควบคุม
- ให้สำนักงานเขตดำเนินการคัดเลือกผู้แทนผู้ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า
จำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 10 คน เพื่อควบคุมดูแลผู้ทำการค้าใน
พื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ข้อสงวนสิทธิ
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่นั้นเพื่อการใดๆ หรือมีเหตุ
อื่นใดกรุงเทพมหานครสามารถยกเลิกพื้นที่ทำการค้าหรือห้ามเข้าทำ
การค้าในพื้นที่ทำการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว
โดยกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าขาดรายได้
ค่าขาดประโยชน์ ค่าชดเชย และ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ทำการค้า
ในที่สาธารณะทั้งสิ้น

ที่มา: กรุงเทพมหานคร, 2563.
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ข้อสังเกต
อยู่ก่อน และ ผู้ค้าใหม่ ซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักในพื้นที่
ย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้ค้าเดิมซึ่ง
ประกอบการค้าอยู่ก่อนและถูกยกเลิก หรือได้ใช้
ความพยายามในการต่อรองกับภาครัฐเพื่อให้ได้พื้นที่
ขายกลับมา นอกจากนั้นการจับสลากอาจทำให้ผู้ค้าที่
ไม่ได้มีความคุ้นเคยกัน เข้ามาประกอบการค้าในพื้นที่
เดียวกันโดยอาจส่งปัญหาต่อการกำกับดูแล
- การกำหนดให้ทำการค้าได้คราวละ 1 ปี เป็นการจำกัด
โอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย และยังทำให้ผู้ทำการค้า
ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนใดๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน
แต่ในทางกลับกัน จะทำให้ผู้ทำการค้าใช้ความพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะสร้างกำไร เพื่อให้คืนทุนให้เร็วที่สุด
ซึ่งอาจหมายถึงการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นยังเป็นการตัดโอกาสในการสร้าง
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
- การห้ามปรุงประกอบอาหารโดยวิธีผัด ทอด หรือต้ม
ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารของไทย และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
- การกำหนดให้สำนักงานเขตเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนผู้ทำ
การค้าไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ค้าจัดการตนเองทาง
ปฏิบัติอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้วย หากผู้ที่สำนักงาน
เขตเลือกไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ค้า นอกจากนั้นไม่ได้
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้แทนผู้ทำการค้า
- ข้อสงวนสิทธินี้ปกป้องสิทธิของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ขาดใน
การจัดการพื้นที่สาธารณะแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้
คำนึงถึงสิทธิในการประกอบอาชีพของประชาชน
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ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นตามประกาศฉบับนี้จำกัดการประกอบอาชีพมากกว่าลดข้อจำกัด
ด้ านอาชี พ แก้ ไขปั ญ หาการดำรงชี วิ ต ของประชาชน รวมทั้ งไม่ ได้ ส นั บ สนุ น บทบาทให้ วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยช่ วยลดปั ญ หา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการ เมื่อพิจารณาจากบทเรียนการกำกับดูแลการค้าแผงลอยในอดีต
รวมทั้งจำนวนผู้ค้าในปัจจุบันซึ่งยังมีอยู่มากกว่าหนึ่งแสนคนดังได้กล่าวแล้ว ทั้งที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้มีผู้ค้าในจุดผ่อน
ผันที่เหลืออยู่ 175 จุด ซึ่งมีผู้ค้าประมาณแปดพันคนเท่านั้น ทำให้คาดเดาไม่ยากถึงปัญหาในการบังคับใช้ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
นัยต่อการเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนให้แผงลอยมีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ในทางปฏิบัติ กรุงเทพมหานครได้ประกาศจุดนำร่องให้ประกอบการค้าได้ 3 จุด คือ ที่ซอยอารีย์ (เขตพญาไท)
เขตบางขุนเทียน 69 (เขตบางขุนเทียน) และ ปากซอยอ่อนนุช 70 (เขตสวนหลวง) ตั้งแต่เ ดือนกันยายนที่ผ่านมา เขตที่มี
ความก้าวหน้าในการดำเนินการมากที่สุดคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งกำหนดจับสลากในวันที่ 8 ธันวาคม เนื่องจากจำนวนแผงมี
เพียง 45 แผง ในขณะที่ผู้แสดงความจำนงเข้าทำการค้ามีเกือบ 200 คน และมีทั้งผู้ค้าดั้งเดิมและผู้ค้าใหม่
แผงลอยและโรคระบาด: วิกฤตและโอกาส
เช่นเดียวกับแรงงานนอกระบบกลุ่มอื่น ผู้ค้าแผงลอยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับผู้ค้าแผงลอยในประเทศอื่น ๆ ด้วย รัฐบาลแต่ละประเทศมีมาตรการเยียวยา เพื่อลด
ผลกระทบจากวิกฤตนี้ ผู้ค้าในแต่ละประเทศมีวิธีการต่างๆ กันในการปรับตัว ในอีกด้านหนึ่งในหลายประเทศ แผงลอยได้รับ
การสนับสนุนให้มีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่าในวิกฤตนี้ แรงงานนอกระบบเผชิญผลกระทบรุนแรงที่สุด (International
Labour Organization, 2020a, p. 4) ผู้ ค้าแผงลอยใด้รั บผลกระทบอย่ างรุนแรงเช่ นกัน (Women in Informal Employment:
Globalizing and Organizing, 2020a; 2020) ผลกระทบที่รุนแรงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากต้นทุนชีวิตที่ต่ำ ไม่ว่าจะเป็นรายได้
เงินออม โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นผลจากการไม่ได้รั บการคุ้มครองทางสังคม กล่าวได้ว่า COVID-19
เป็นประเด็นปัญหาการพัฒนา (Development issue) ไม่น้อยกว่าประเด็นสาธารณสุข และมีบทบาทสำคัญในการ“เปิดแผล”
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ ความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังมานาน แรงงานที่เปราะบางอยู่แล้วเผชิญความเสี่ยงมากขึ้ น
อีก (นฤมล นิราทร, 2563) ในการเยียวยาผลกระทบนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศเสนอแนวทางในการรับมือและลด
ผลกระทบ เช่ น ลดความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้อ ดู แ ลผู้ ติ ด เชื้ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ ยั งชี พ และให้
ความช่วยเหลือด้านอาหารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ส่วนการช่วยเหลือด้านการทำงานนั้น แนวทางที่สำคัญ คือสร้างงาน
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่าย และ สร้างความมั่นคงในชีวิตประจำวัน จึงหมายถึงการกำหนดมาตรการรักษาระดับ
การจ้างงาน ให้ความสำคัญกับอาชีพที่มีความเปราะบาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ให้ความช่วยเหลือด้านรายได้
และอาหาร ขยายการคุ้มครองทางสังคม ลดต้นทุนในการประกอบการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้าง เช่น ลดค่าน้ำ
ค่ า ไฟ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบางด้ า น เช่ น ค่ า โทรศั พ ท์ สนั บ สนุ น เงิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ ำ เป็ น ต้ น (International Labour
Organization, 2020b) ความช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นผลในทางปฏิบัติได้ เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนของแรงงานนอกระบบกลุ่ม
ต่างๆ หรือ มีกลุ่มหรือองค์กรซึ่งเป็นผู้แทนของแรงงานนอกระบบ ทำหน้าที่ประสานความช่วยเหลือระหว่างรัฐและแรงงาน
สำหรับ ผู้ค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี 2557 ความเปราะบางที่ มีอยู่เดิมจาก
มาตรการของกรุงเทพมหานคร ผนวกกับ การระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 19 ส่ งผลโดยตรงต่อ ความสามารถใน
การรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นการศึกษาของ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้อยู่ประมาณเกณฑ์ค่าจ้าง
ขั้นต่ำและต่ำกว่า (กลุ่มระดับรายได้ ต่ำกว่า 6,000-9,000 บาทต่อเดือน) และ ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ได้รับผลกระทบ
จากการปิดเมืองมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 9,000 ต่อเดือนนั้น ฐานข้อมูลระดับครัวเรือน (household socio-
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economic survey) ระบุว่าเป็นแรงงานที่มีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า แรงงานกลุ่มนี้มักขาดสภาพคล่อง
ในการบริหารรายจ่ายที่จำเป็น เช่น อาหาร ค่าเช่าบ้าน โดยรวมแรงงานในกลุ่มนี้มีจำนวนกว่าร้อยละ 20 ของคนในกลุ่มที่
ได้รับกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมือง (เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู , ศุภนิจ ปิยะพรมดี, พรพจน์ ปรปักษ์ขาม และ นฎา วะสี ,
2020) การขาดฐานข้อมูล คือ สถิติที่ชัดเจน รวมทั้งตำแหน่งแห่งที่ของแรงงานแต่ละกลุ่ม เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึง
มาตรการเยียวยาของรัฐ ดังพบว่าในเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลประเมินตัวเลขแรงงานนอกระบบที่เป็น “แรงงานลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีประกันสังคม” ที่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ไว้ต่ำกว่าความ
เป็นจริงมาก คือสามล้านคน จนเมื่อถูกทักท้วง จึงต้องขยายฐานผู้ได้รับการช่วยเหลือเป็น 9 ล้านคนในเวลาต่อมา ในขณะที่
ลูกจ้างของสถานประกอบการเอกชนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม แรงงานได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมจากการทำงาน และมีต้นทุนด้านอื่นๆ จึงมีความเปราะบางน้อยกว่า ส่วนผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระและ
นายจ้างในระบบได้รับความช่วยเหลือด้านภาษี และส่งเสริมเสถียรภาพการจ้างงาน (นฤมล นิราทร, 2563)
มาตรการเยียวยาของรัฐบาลไทย นอกจากการเยียวยาเบื้องต้นแล้ว ยังประกอบด้วยมาตรการลดค่าใช้จ่าย เช่น เงิน
ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า 300 บาท เงินค่าโดยสารสาธารณะ รถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาท ผ่านระบบ e-ticket รถ บขส. รถไฟ
500 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อเดือน น้ำประปา 100 บาทต่อเดือน ไฟฟ้า 100 บาทต่อเดือน มาตรการ
เหล่านี้กำหนดไว้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กล่าวได้ว่าแนวทางจัดการกับวิกฤตของรัฐบาลไทย ซึ่งดำเนินมาโดยต่อเนื่อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อเสนอขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ สอดคล้ องกับสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในภาพรวมผู้ค้าแผงลอยมีรายได้ลดลง
ร้ อ ยละ 73 (Komin, Thepparp, Subsing, & Engstrom, 2020) แต่ ป ระเด็ น ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจนสำหรั บ การค้ า แผงลอย
ในกรุงเทพมหานครก็คือ นโยบายชัดเจนที่สนับสนุนการมีงานทำ ในขณะที่มาตรการจำกัดการประกอบอาชีพปรากฏชัดเจน
ดังได้กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤต ก็มีโอกาสเกิดขึ้น เมื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจลามไปทั่วโลก
ทุกประเทศเผชิญปัญหาการว่างงาน เป็นที่หวั่นเกรงกันว่าการว่างงานเป็นเวลานานจะนำไปสู่ปัญหาสังคมและวิกฤตสังคมใน
ระยะยาว ในช่วงที่การค้า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ เช่น ประเทศจีนใช้หาบเร่แผงลอยเป็นเครื่องมือใน การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ บางเมืองในบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาก็มีดำริในแนวทางเดียวกัน (Fabian, 2020)
หลังจากที่จีนเริ่มประสบความสำเร็จในการจัดการกับวิกฤตด้านสุขภาพ แต่ต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาคือ
วิกฤตเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีจีนประกาศนโยบายสนับสนุนให้หาบเร่แผงลอยเป็น กลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจ แนวคิดนี้ในระยะแรก
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เนื่องจากจีนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานเทคโนโลยี และต้องการให้เมืองมีความ
เป็นระเบียบ การสนับสนุนการค้าแผงลอยซึ่งเป็นการค้าดัง้ เดิม ไม่ได้ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับสนับสนุนการทำธุรกิจ
สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ทั้งยังมีความยากในการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะอาหาร
(Wang, 2020; Shangcong, 2020) แต่ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ป ระเทศจี น จำเป็ น ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสร้า งงาน
มากกว่าการสร้างเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ประชาชนมีรายได้ ลดแรงกดดัน ทางสังคม หาบเร่แ ผงลอยเป็ น
เศรษฐกิจฐานราก มีความสำคัญเช่นเดียวกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การปิดตัวลงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก
ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์การว่างงานทำให้คนในวัยทำงานต้องหาอาชีพที่ลงทุนน้อย ได้ผลตอบแทนเร็ว
(ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2563) ในเมืองเฉิงตู แผงลอย 36,000 แผง สร้างงานถึง 100,000 งาน การค้าแผงลอยนอกจากจะช่วย
ทำให้ผู้ค้ามีงานทำแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตมีตลาดสำหรับสินค้าด้วย (Allinson, 2020)
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หลังการประกาศสนับสนุนชัดเจน ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น Alibaba, JD.Com, Tencent และ Meituan-Dianping
ประกาศสนั บ สนุ น ผู้ ค้ าแผงลอยด้ ว ยมาตรการต่ างๆ เช่ น สนั บ สนุ น ด้ านเทคโนโลยี แ ละเงิน กู้ ณ เดื อ น มิ ถุน ายน 2563
เมืองใหญ่ 27 เมืองในประเทศจีนรวมเซี่ยงไฮ้หันมาใช้มาตรการนี้ ความสำเร็จในการใช้แผงลอยสร้างงานทำให้ผู้บริหารเมือง
ต่างๆ หันมาให้การสนับสนุนการค้าแผงลอย ในเดือนตุลาคม ผู้บริหารเมืองเป่ยจิงอนุญ าตให้มีการค้าแผงลอยในเมืองได้
เนื่องจากพบว่านโยบายนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างงานและกระตุ้นการบริโภคในหลายเมือง (Asianews.it, 2020)
กรณี ของจีนเป็นกรณี ตัวอย่างที่ น่าสนใจสำหรับประเทศไทย เนื่องจากลักษณะที่มีร่วมกันหลายด้าน เช่น ความ
จำเป็นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ทัศนะของผู้บริหารเมืองต่อการค้าแผงลอยวิถีการ
บริโภคของประชาชน รวมถึงความสะดวกในการหาซื้ออุปกรณ์ ประกอบอาชีพ และโดยเฉพาะหากพิจารณ าถึงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจดังได้กล่าวแล้ว
แผงลอยในกรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการ “ฟื้นฟู” เศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการณ์น้ำมันสองครั้ง ในช่วงปี
2522-2524 เมื่อกรุงเทพมหานครทั้งผ่อนปรนและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อลดปัญหาการว่างงานและสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร (นฤมล, 2548) บทบาทนี้นอกจากจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักแล้ว ยังถูกมองข้ามด้วย กรุงเทพมหานครใช้
มาตรการจัดระเบียบและไล่รื้อหาบเร่แผงลอยตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ต ามการสนับ สนุ น ให้แผงลอยเข้ามามีบ ทบาทในการฟื้ นฟู เศรษฐกิจต้อ งอยู่ ภายใต้ เงื่อนไขสำคัญ เช่ น
การสื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การกำกับดูแล การสนับสนุน และ การพัฒนา รวมถึงการคำนึงถึงมิติต่าง ๆ
ของแผงลอยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในรายละเอียด เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วย
1. การสื่อสารกับสาธารณะอย่างชัดเจนถึงเหตุผล ความจำเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้
พื้นที่ และ มาตรการของกรุงเทพมหานครในการกำกับดูแล
2. การกำกับดูแล หมายถึงการกำหนดพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้า และเงื่อนไข
2.1 พื้นที่ทำการค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะทางเท้าเท่านั้น แต่ยังรวมพื้ นที่ที่เป็นชุมชนด้วย พื้นที่ที่เป็นทางเท้าสามารถ
ใช้เกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ได้ แต่พื้นที่ชุมชนอาจจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน
2.2 รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ตามประกาศ)
2.3 กำหนดพื้นที่ที่สามารถประกอบการค้าได้ในเขตต่างๆ ให้ชัดเจน ระบุจำนวนแผงที่สามารถตั้งได้
2.4 กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ค้าทั้งเกณฑ์และวิธีการซึ่งจำเป็นต้องมีความชัดเจน ระหว่างผู้ค้ารายได้น้อย
และรายได้ไม่น้อย ผู้ค้าที่มีทุนและต้องการทุนสนับสนุนการประกอบอชีพ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ ผู้ค้า
ดั้งเดิมและผู้ค้าใหม่ และวิธีการในการคัดเลือก
2.5 จดทะเบียนผู้ค้า และสินค้าที่ขาย
2.6 กำหนดเงื่อนไขการค้า ข้อปฏิบัติในการประกอบการขาย ซึ่งอาจใช้แนวทางตามประกาศ ยกเว้นบางข้อ เช่น
รูปแบบ ลักษณะแผง ระยะเวลาประกอบอาชีพ และ ข้อจำกัดการขายอาหารประเภทที่ต้องผัด ทอด และ ต้ม
2.7 กำกับดูแลแผงค้าอาหารตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร
2.8 กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมการทำการค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้ค้าคัดเลือกผู้แทนผู้ทำการค้าเอง และ กำหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ทำการค้าให้ชัดเจน เชื่อมโยงกับการกำกับดูแลโดยภาครัฐและคณะกรรมการเครื อข่ายแผงลอย
ระดับเขต
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4. การสนับสนุน
4.1 ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นและเร่งด่วน เช่น การจัดการขยะ น้ำประปา และ ไฟฟ้า
4.2 สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ งแหล่ ง ทุ น ด้ ว ยการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ งอาจดำเนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รของผู้ ค้ า
การรับรองสิทธิในการประกอบอาชีพ สำหรับเงินกู้ระยะสั้น
5. การพัฒนา
5.1 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะการประกอบอาชี พ ซึ่ งรวมถึ ง การผลิ ต การตลาด การเงิ น บั ญ ชี และ
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
5.2 สนับสนุนการรวมกลุ่มและความเข้มแข็งขององค์กรผู้ค้า
6. ประเมินผล และใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยต่อเนื่อง
สรุป
การค้าแผงลอยเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีบทบาทชัดเจนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมมาเป็นเวลานาน
แต่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นกิจกรรมดั้งเดิม ทำให้เมืองดูล้าสมัย ความซับซ้อนในการบริหารจัดการจากมิติที่
หลากหลายของแผงลอย และปัญ หาการบริหารจัดการจากจำนวนผู้ค้าและปัญ หาธรรมาภิบาล และ แนวคิดการใช้พื้นที่
สาธารณะที่มุ่งเน้นเพื่อการตอบโจทย์วัตถุประสงค์เดียวแทนการใช้ประโยชน์รว่ ม ทำให้เกิดความขัดแย้ง และ ลดทอนศักยภาพ
ด้านต่างๆ ของแผงลอย วิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาดน่าจะเป็นโอกาสที่แผงลอยจะมีบทบาทในการฟิ้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้
เงื่อนไขการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล สนับสนุน และ พัฒนา
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Abstract
This research aims to study the value and essential core competencies of professional social
workers in the government agencies that relevant to social change and to find out the Increase of core
competency guidelines of professional social workers. The quantitative research was used to survey the
1,250 samples and the qualitative research was used to in-depth interview 15 key-informants.
The study reveals that human dignity is the most important of professional social work in
government agencies, the top five core competencies of professional social work include: 1. Cautiously in
fact-finding, 2. Knowing the updated situation including logically in thinking /analysis, 3. Evaluation of the
clients' condition, family, risk, and violation that might be happening to clients, 4. Holistic view and able
to integrate problems that related to a holistic approach, 5. Understanding of a variety of social and
cultural of clients. The most important of guidelines to increase the core competency of professional
social workers is systematical of data collection on the casework that can create the program for
developing data-based online social work services in all ministry including developing digital data. The
most important of producing professional social workers is through the dynamic of the social situation to
respond to the need of society towards professional social workers. The recommendations include the
government should promote professional social workers and pay additional compensation to the
professional social workers the same as the other professional, the Council of Social Work should train
up-skill and re-skill the professional social workers, the curriculum in academic institutions should focus
on practical training, increase the time of skill training. There should be developed the tools manual of
social work, and information systems management at the provincial, ministry, and national levels
Keywords: Value of professional social workers, core competency of professional social workers, guidelines
to increasing core competency of professional social workers.
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาคุณ ค่าและสมรรถนะหลั ก ของวิชาชี พ สั งคมสงเคราะห์ ที่ จ ำเป็ น ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักในการทำงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงาน
ภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยใช้แบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,250 คน ใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ในหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดคือการมีศักดิ์ ศรีและคุณ ค่าความเป็นมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สมรรถนะหลักของวิชาชีพ
สั งคมสงเคราะห์ ที่ จ ำเป็ น มากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก คื อ (1) การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ งและการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อย่ า งรอบด้ า น
(2) การรู้เท่ าทันสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ /คิดเชิงเหตุผล (3) การประเมินสภาวะผู้ ใช้บริการ ประเมิน ครอบครัว
ความเสี่ย งและความรุน แรงที่ ก่ อ ผลกระทบต่อ ผู้ใช้บ ริก าร (4) การเห็ น ภาพองค์ รวมสามารถเชื่ อมโยงมิ ติ ของปั ญ หาเชิ ง
บู รณาการการมองภาพองค์ รวม และ (5) ความเข้ าใจความหลากหลายในมิ ติ ท างสั งคมและวั ฒ นธรรมของผู้ ใช้ บ ริก าร
แนวทางการเพิ่ มสมรรถนะหลัก ในการทำงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ในหน่ วยงานภาครัฐที่สำคัญ มากที่สุด คือ การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล รายกรณี ให้ เป็ น ระบบสามารถสร้ า งโปรแกรมพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล บริ ก ารสั งคมสงเคราะห์ อ อนไลน์
ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัลมากที่สุด ข้อเสนอแนะ รัฐควรส่งเสริมให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้มีความก้าวหน้า
และได้รับค่าตอบแทนเหมือนวิชาชีพอื่นๆ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสถาบันวิชาการ ควรส่งเสริมการจัดอบรมทบทวน
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ๆ สม่ำเสมอ หลักสูตรการเรียนการสอน ควรเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงเพิ่มระยะเวลาการฝึกทักษะ
มากขึ้น ควรมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ และการจัดทำระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด ระดับกระทรวง
และระดับประเทศ
คำสำคัญ: คุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , สมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ , การเพิ่มสมรรถนะหลักในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
บทนำ
ประเทศไทยมีการบังคับ ใช้ กฎหมายสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการนิยาม
ความหมายสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพ (มาตรา 3) โดยผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่มีคุณวุฒิสัง คมสงเคราะห์ศาสตร์ก่อนวันที่ 6
มิถุนายน 2556 ต้องมาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตภายใน 4 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อนไขที่ ค ณะกรรมการสภาวิชาชี พ กำหนด ปัจ จุบั นมี นั กสังคมสงเคราะห์ ขึ้น ทะเบี ยนกับ สภาวิชาชีพ สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ประมาณ 3,200 คน
ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดค่างานสังคมสงเคราะห์
ถือเป็นสายงานประเภทวิชาการ ปัจจุบัน ก.พ. ยังคงกำหนดค่างานสังคมสงเคราะห์เป็นประเภทวิชาการเช่นเดิม และค่างาน
สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการก็แตกต่างกัน ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสให้หน่วยงานตามประกาศกำหนดค่างาน การทำงานไม่น่าอภิรมย์
ยากลำบาก เคร่งเครียด กดดัน (ค่าตอบแทนเพิ่ม 3,500-5,500 บาทต่อคน) การทำงานที่มีความเสี่ยง (ค่าความเสี่ยงภั ย
ในเรือนจำ 6,500 บาทต่อคน) ปัจจุบันยังขึ้นกับแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา มาตรา
14 กำหนดให้ มีคณะกรรมการวิชาชีพ ในสาขาการแพทย์แ ผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุ กต์ กายภาพบำบั ด เทคนิ ค
การแพทย์ เป็นวิชาชีพ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563
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มาตรา 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานสาขาสังคมสงเคราะห์คลินิก (สาขา
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ) ไม่ถูกจัดอยู่ในกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ จึงส่งผลให้ขาดโอกาสความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ที่ เท่ าเที ยมกับ สายวิชาชี พ อื่น ๆ ในสายวิท ยาศาสตร์สุข ภาพ ดั งจะเห็ น ได้ จากการบรรจุข้าราชการใหม่ กระทรวง
สาธารณสุขในปี 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ไม่มีการบรรจุตำแหน่งสายงาน
สังคมสงเคราะห์แต่อย่างใด
ในทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมไทย (7 สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ได้มีการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มคอ.1) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดให้หลักสูตรปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาปรับจากประเภทวิชาการเป็น
ประเภทวิชาชีพ
เมื่อพิจารณาความเป็นจริงของการปฏิบัติงานสั งคมสงเคราะห์พ บว่า มีสาขาการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายและขึ้นกับหน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานที่มีจำนวนนักสังคมสงเคราะห์มากที่สุดคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ร องลงมาคื อ กระทรวงสาธารณสุ ข และกรุ งเทพมหานคร การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายวิ ช าชี พ
สังคมสงเคราะห์บางหน่วยงานกำหนดให้ตำแหน่งงานใหม่นักสังคมสงเคราะห์เป็นวุฒิปิดเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เท่านั้น เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น แต่
หลายหน่ วยงานยังเปิ ดรับผู้ที่ ไม่ได้จบสังคมสงเคราะห์เข้าไปทำงานแทนนักสังคมสงเคราะห์ จึงส่งผลให้ กระทบต่ อการ
ปฏิบัติงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนที่ไม่ควรมอบหมายให้ผู้ที่ไม่ได้จบสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการ
ปัจจุ บัน สภาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ยังไม่ได้มีก ารกำหนดสาขา แม้ ว่าพระราชบั ญ ญั ติวิชาชีพ สั งค มสงเคราะห์
พ.ศ. 2556 มาตรา 23 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ (4) ออกข้อบังคับว่าด้วย (ฉ) การกำหนดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาตสาขาต่างๆ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซึ่งต้องมีใบอนุญาตใน
การประกอบวิชาชี พ แต่ ล ะสาขา แต่ ก็ ยังไม่ มี การดำเนิ น งานตามมาตรานี้ แต่ อ ย่างใด เส้น ทางความก้ าวหน้ าทางวิ ชาชี พ
สังคมสงเคราะห์จึงเป็น ไปตามบริบ ทการทำงานของแต่ละหน่วยงานของภาครัฐและมีความแตกต่างกัน มาก จึงส่งผลให้
นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายงานจากสายงานระดับปฏิบัติการไปเป็นระดับบริหาร ทั้งที่มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญมากขึ้น งานสังคมสงเคราะห์จึงเกิด “ภาวะสมองไหล” เนื่องจากเส้นทางความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพไม่ชัดเจน
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาคุณค่าและสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานรัฐ และ
ทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะเป็นในอนาคต โดยหวังว่า
ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่างานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่ อศึกษาสมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่จำเป็ น ทัน สมัยและทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
หน่วยงานของรัฐ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ
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การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ วิจั ย ได้ ท ำการทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ าของนั ก สั งคมสงเคราะห์ พ บว่า คุ ณ ค่ า ของนั ก สั งคมสงเคราะห์
ถูก กำหนดขึ้ น ครั้งแรกในปี 1960 ซึ่ งเอกสารของ National Association of Social Work (NASW) กล่ าวว่า “นั ก สั งคม
สงเคราะห์คือผู้อุทิศตนเพื่อจัดบริการสวัสดิการของมนุษยชาติ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ”
NASW ได้มีการทบทวนแนวคิดนี้เป็นระยะๆ จนกระทั่งในปี 2018 สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมาที่มีผลต่อการปฏิบัติด้านจริยธรรม รวมทั้งรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร
และการสร้ างความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งบุ ค คล NASW จึงได้ ตี พิ ม พ์ เอกสารเรื่อ ง Social Work Core Values and Code of
Ethics ซึ่งกล่าวถึงคุณค่าหลักของนักสังคมสงเคราะห์ 6 ประการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำวันของนักสังคม
สงเคราะห์ คือ
1. การจัดบริการ (Service) คือ การบริการประชาชนตามความต้องการและทำงานเพื่อจัดการปัญหาทางสังคม
2. ความเป็นธรรมทางสังคม (Social justice) คือ การเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม และทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในนามของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ถูกกดขี่
3. ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ าของบุ ค คล (Dignity and worth of the person) คื อ การให้ ค วามเคารพคนทุ ก คนและ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์
4. ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Importance of human relationships) คือ การตระหนักและ
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้การกินดีอยู่ดี
ของบุคคลและชุมชนดีขึ้น
5. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คือ การมีความซื่อสัตย์และส่งเสริมพันธกิจของวิชาชีพ ค่านิยม หลักจริยธรรม
และมาตรฐานทางจริยธรรม
6. ความสามารถ (Competence) คือ การพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และอุทิศตน
ให้กับการพัฒนาความรู้ของวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์และค่านิยมหลักเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และพิธีสาร
(Protocol) เท่านั้น ในทางวิชาชีพที่ผู้ รับบริการมักจะมีความเปราะบาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสริมพลังให้กับผู้ที่ไม่สามารถปกป้องตนเอง ถูกกดขี่ หรืออับจน
ส่วนการทบทวนแนวคิดสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ผู้วิจัยพบว่า The Council on Social Work
Education (CSWE) ได้กำหนดสมรรถนะหลักที่นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต้องมี 10 ประการ คือ
1. ต้องพิสูจน์ตนเองในฐานะการเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพและประพฤติตนอย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการประยุกต์ความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อแจ้งและสื่อสารการตัดสินใจทางวิชาชีพ
4. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่แตกต่างและหลากหลาย
5. มีความสามารถในการทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคม
6. มีส่วนร่วมในการวิจัยที่สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์การวิจัย
7. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้พฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคม
8. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของการอยู่ดีกินดีทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อส่งมอบ
บริการสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
9. มีความสามารถในการตอบสนองต่อบริบทที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
10. มีส่วนร่วม ประเมิน สอดแทรก และให้การศึกษาแก่ ปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของข้าราชการไทยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2553) พบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
ข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่งทั้งระบบประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
(2) การให้บริการด้วยใจ (Service Mind) (3) การมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Expertise) (4) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
และ (5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ผู้วิจัยยังพบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558) ได้กำหนดสาย
งานนักสังคมสงเคราะห์คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องปฏิบัติ ได้แก่ การศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์
การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และ สาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ
ให้ความรู้ การจัดบริการ ให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญ หาทางสังคม เช่น เด็กและเยาวชน คนพิ การ คนไร้ที่พึ่ง หญิ งอาชีพโสเภณี
ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพิบัติ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว อันจะมี
ผลกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยยังพบว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2556) ได้กำหนดภารกิจของ
นักสังคมสงเคราะห์ว่าเป็ นการจัด บริการทางสั งคมซึ่ งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปั ญ หา การพั ฒ นา และการส่งเสริม
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองได้อย่างทั่วถึง
เหมาะสม และเป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่ อาศัย การทำงานและการมี
รายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(2556) ที่กำหนดให้สังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชนเพื่อให้กระทำหน้าที่ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขสำหรับแนวคิดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ได้จัดทำมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ โดยมี 6 มาตรฐาน 31 องค์ประกอบ 87 ตัวบ่งชี้
สำหรับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานจรรยาบรรณ
(2) มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (3) มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (4) มาตรฐาน
การสื่อสารทางวิชาชีพ (5) มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ (6) มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ประเทศไทยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าและสมรรถนะหลักของนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพในระดั บสากลมาปรับใช้ในประเทศไทยทั้งในการจัดการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิก ารสั งคมในสถาบัน การศึก ษา การกำหนดเกณฑ์ ในการปฏิ บั ติงานในส่วนราชการ และการกำหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดเหล่านี้ไปสร้างตัวชี้วัดในการทำวิจัยในครั้งนี้
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
คุณค่าของนักสังคมสงเคราะห์ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลอื่นที่มีต่อคุณค่าการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
ได้แก่ (1) ค่านิยมร่วมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (2) การให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ การเสริมพลังอำนาจ พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ และพัฒนา
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องบุ ค คล กลุ่ ม ชุ มชน และสั งคม (3) การปฏิ บั ติงานตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และ (4) การให้ คุณ ค่ า
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ต่อสังคม และต่อองค์กรที่สังกัด
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สมรรถนะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หมายถึง คุณลักษณะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
การใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้ใช้ความสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น
กว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร” ได้แก่
1. สมรรถนะด้ านการบริก าร คื อ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมที่ บั งคั บ เฉพาะตำแหน่ งประเภทอำนวยการ เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารโดยตรงต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมายร่ว มกั น ของนั ก สั งคมสงเคราะห์ ที่ เป็ น ข้ า ราชการพลเรือ นทั้ งระบบ
เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน เป็นสมรรถนะที่จำเป็น และสมรรถนะประจำสายงานหลัก
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไดแก (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation (2) การให้บริการด้วยใจ (Service
Mind) (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(Integrity) (5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม และ
(6) สภาวะผู้นำ (Leadership) เพื่อทำหน้าที่ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2. สมรรถนะด้านการบริหาร คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บังคับเฉพาะตำแหนงประเภทบริหาร เป็นคุณลักษณะ
การให้บริการโดยอ้อมเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหนงและส่งผลให้เกิดผู้นำ
ที่ เป็ น เลิ ศ ในส่ ว นราชการ อั น ไดแก (1) สภาวะผู้ น ำ (2) วิสั ย ทั ศ น์ (3) การวางกลยุ ท ธ์ ภ าครัฐ (4) ศั ก ยภาพเพื่ อ นำการ
ปรับเปลี่ยน และ (5) การควบคุมตนเอง และ (6) การสอนงานและมอบหมายงาน
3. สมรรถนะด้านวิชาการ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บังคับเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นคุณลักษณะ
การให้ บริการโดยอ้อมที่ใช้การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์มาสนั บสนุน ปรับ ปรุง พั ฒ นาการให้บริการ การบริห ารองค์การ
สวัสดิการสังคม นโยบายสังคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาระบบ กลไกในหน่วยงาน
ภาครัฐ อันไดแก (1) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับนานาชาติ (2) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับชาติ (3) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับ
ภู มิ ภ าค (4) ความเป็ น ผู้ น ำวิ จั ย ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ (5) ความเป็ น ผู้ น ำวิจั ย ในระดั บ ชุ ม ชน (สำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2553, 2558)
กรอบแนวคิดในการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปของนักสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงานรัฐ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- การมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์
- ตำแหน่งในสายงาน
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- บทบาทหน้าที่
- ปัญหา อุปสรรคการทำงาน
- การประเมินความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์

คุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงานภาครัฐ
- ค่านิยมร่วมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- การให้คุณค่าต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ หน่วยงานและเพือ่ นร่วมงาน
ส่วนรวม และสังคม
สมรรถนะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่พึงประสงค์
- สมรรถนะด้านการบริการ การบริหาร วิชาการ
แนวทางการเพิ่ ม สมรรถนะหลั กการทำงานกั บ นั กสั ง คมสงเคราะห์
วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ
- เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
- การพัฒนาพัฒนาความรู้ ความสามารถ
- การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการ
ทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกัน
2. ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อการผลิตนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในปัจจุบันแตกต่างกัน
3. ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อการประสานความร่วมมือกับศูนย์
Training center สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสู่การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
4. ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อการสอนสังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้มี
ความทันสมัยในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แตกต่างกัน
5. การมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่แตกต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะ
หลักในการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพแตกต่างกัน
6. การมีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่แตกต่างกันทำให้
ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ แตกต่างกัน
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed methods) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสำรวจความคิดเห็นของ
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 1,250 คนเกี่ยวกับคุณค่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมรถนะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ
แนวทางในการเพิ่มสมรรถนะหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 คน กรรมการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน และผู้บริ หาร
ระดับกรมจากทุกกระทรวงที่มีนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะลึกซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ค่าแอลฟ่า 0.90 และผลการทดสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (The Index of item Objective Congruence – IOC) ได้ค่า IOC=1.00 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้การขอรับรองจริยธรรมวิจัยในคน คณะอนุกรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์โดยได้อนุมัติหนั งสือรับรองเลขที่ 059/2563 เมื่อวันที่รับรอง 21 สิงหาคม 2563 ถึง
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ ใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สำหรับข้อคำถามเกี่ยวกับการจำแนกระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะงานเฉพาะที่จำเป็นทางสังคมสงเคราะห์ และความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่ม
สมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ใช้มาตรวัดของ Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น
5 ระดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ได้เกณฑ์การวัดระดับ และการแปลผลภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายถึง อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
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นอกจากนี้ ยั งใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Analysis) คื อ one-way ANOVA (F-test) ทดสอบสมมติ ฐ าน
ตำแหน่งในสายงานที่ แตกต่างกัน สามารถส่งผลต่ อระดับ ความคิดเห็ นต่อแนวทางการเพิ่ มสมรรถนะหลักการทำงานกั บ
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกัน ใช้ t-test ทดสอบสมมติฐานการมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการทำงานสังคมสงเคราะห์
ที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพใน
หน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกัน และใช้ Scheffe’ ในการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อ
แนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ
บทความนี้จะนำเสนอเฉพาะผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผลการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ งร้ อ ยละ 82.2 รองลงมาคื อ เพศชาย ร้ อ ยละ 15.5 และเป็ น
เพศทางเลือก ร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 37.5) อายุสูงสุด 72 ปี อายุต่ ำสุด 20 ปี และอายุเฉลี่ย 38 ปี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 61.1) ส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (ร้อยละ 40.0) และอยู่ในสายงานตำแหน่งด้านวิชาการมากที่สุด (ร้อยละ 53.0) ส่วนใหญ่ มีใบรับอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 77.4) และไม่เคยใช้ประโยชน์จากใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มากที่สุด
(ร้อยละ 65.1) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ทางเลือก
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ
อายุสูงสุด = 72 ปี, อายุต่ำสุด = 20 ปี และ อายุเฉลี่ย = 38 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงยุติธรรม
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จำนวน

ร้อยละ

194
1028
28

15.5
82.2
2.3

341
469
275
164
1

27.3
37.5
22.0
13.1
.1

764
471
15

61.1
37.7
1.2

500
313
123
49

40.0
25.1
9.8
3.9
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ข้อมูลทั่วไป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
องค์กรสาธารณประโยชน์
หน่วยงานอื่นๆ และไม่ระบุ เช่น นักวิชาการอิสระ
ตำแหน่งในสายงาน
ด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย
ด้านการบริหาร
การมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มี
ไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ในการทำงานสังคมสงเคราะห์
ไม่เคย
เคย
รวม

จำนวน
73
112
11
3
6
54
6

ร้อยละ
5.8
9.0
0.9
0.2
0.5
4.3
0.5

662
419
169
968

53.0
33.5
13.5
77.4

282

22.6

814
436
1250

65.1
34.9
100.0

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับคุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ในหน่ วยงานภาครัฐ มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้แ ก่ อั น ดับ ที่ 1 คื อ การมี ศั ก ดิ์ ศ รีและคุณ ค่าความเป็ น มนุ ษ ย์ อัน ดั บ ที่ 2
มี 3 ประเด็น คือ (1) หลักความยุติธรรมสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรั บความหลากหลาย (2) นักสังคมสงเคราะห์ต้องประพฤติ
ตนภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ (3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ และ อันดับที่ 3 คือ ความมีคุณค่า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.83, 4.76 และ 4.74 ตามลำดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
คุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นข้อคำถาม
ค่านิยมร่วมในการให้บริการสังคมสงเคราะห์การมีศักดิศ์ รีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
หลักความยุติธรรมสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับความหลากหลาย
นักสังคมสงเคราะห์ต้องประพฤติตนภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบงานทางวิชาชีพภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อประโยชน์ของ
ประชาชนและสังคม
ความมีคุณค่า
การให้บริการต้องทั่วถึง เป็นธรรม
ความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ
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ค่าเฉลี่ย
4.83
4.76
4.76

S.D.
.462
.502
.495

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

.499

มากที่สุด

4.74
4.72
4.71

.542
.539
.559

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ประเด็นข้อคำถาม
นักสังคมสงเคราะห์พยายามเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางวิชาชีพเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
การมีคุณค่าของงานสังคมสงเคราะห์เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาคนและ
สังคมอย่างเท่าเทียมกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การมีคุณค่าของงานสังคมสงเคราะห์มุ่งส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมและ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
นักสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการตระหนักและเข้าใจปัญหาของตน และ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ใช้บริการกับนักสังคมสงเคราะห์ถือเป็นแนวปฏิบัติ
สำคัญในการเข้าถึง เข้าใจ นำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง บุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
และสังคม
เป้าหมายการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทางสังคม ฟื้นฟู
เยียวยาผู้ประสบปัญหาที่มีความซับซ้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นักสังคมสงเคราะห์ควรสร้างโอกาสและทางเลือกเพิ่มสมรรถนะและโอกาสเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
นักสังคมสงเคราะห์ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ คุม้ ครอง พัฒนาเพื่อ เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
ชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์ควรปฏิบัติงานภายใต้กรอบเกณฑ์ความสามารถ พัฒนา และเพิ่ม
ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
ความสามารถ
นักสังคมสงเคราะห์ต้องท้าทายกับปัญหาความอยุติธรรมในสังคม โดยสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการและความเท่าเทียม
ทางโอกาสของประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุม่ เปราะบาง
นักสังคมสงเคราะห์มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ครอบครัวและต่อสังคม รวมทั้ง
สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
หรือของสังคมโดยรวม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.71

S.D.
.544

แปลผล
มากที่สุด

4.71

.517

มากที่สุด

4.71

.516

มากที่สุด

4.69

.558

มากที่สุด

4.67

.548

มากที่สุด

4.65

.580

มากที่สุด

4.65

.582

มากที่สุด

4.65

.582

มากที่สุด

4.65

.577

มากที่สุด

4.64
4.62

.582
.598

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

.591

มากที่สุด

4.70

.422

มากที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงานภาครัฐทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้
จรรยาบรรณต่อตนเอง กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณต่อตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ
การประพฤติตนในกรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ผู้อื่น และวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย
4.78) รองลงมา คือ การตระหนั กในบทบาทหน้ าที่ ของตนเอง และปฏิบั ติห น้าที่ด้วยความรับผิดชอบขององค์ กรที่ สังกั ด
(ค่าเฉลี่ย 4.77) และ การพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.74)
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณต่อวิชาชีพในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ
ไม่นำวิชาชีพไปแสวงหาประโยชน์ต่ อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและกระทำการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
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วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 4.84) รองลงมา คือ ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์
และคำนึงถึงมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 4.76)
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการมากที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ
การเคารพ สิท ธิ ศักดิ์ ศรีและคุณ ค่าความเป็ นมนุษ ย์ ความแตกต่าง ความหลากหลาย และคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของ
ผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.83) รองลงมา คื อ การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลเพื่ อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.82) และการยึดหลักการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เคารพในการตัดสินใจ ของผู้ใช้บริการและ
รักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพทางวิชาชีพในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.80)
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพในระดับมากที่สุด คือ
การให้เกียรติ เคารพในสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิชาชีพ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในการทำงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.77)
จรรยาบรรณต่อ สังคม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณต่อสังคมในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ
การยอมรับ และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
การป้องกัน แก้ไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ค่าเฉลี่ย 4.71) และความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.70)
จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัดในระดับมากที่สุดทั้ง
2 ตัวชี้วัด คือ การมีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สังกัด (ค่าเฉลี่ย 4.72) และการส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.70)
ตารางที่ 3
ความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นข้อคำถาม
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ประพฤติตนในกรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และวิชาชีพ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบขององค์กรที่
สังกัด
พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ไม่นำวิชาชีพไปแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและกระทำการใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ และคำนึงถึง
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
เคารพ สิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง ความหลากหลาย และ
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ
รักษาความลับของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ
ยึดหลักการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เคารพในการตัดสินใจ ของผู้ใช้บริการและรักษาไว้
ซึ่งสัมพันธภาพทางวิชาชีพในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ
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ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
4.76 .438 มากที่สุด
4.78 .470 มากที่สุด
4.77

.483 มากที่สุด

4.74
4.80
4.84

.501 มากที่สุด
.422 มากทีส่ ุด
.420 มากที่สดุ

4.76

.496 มากที่สุด

4.82
4.83

.395 มากที่สุด
.413 มากที่สดุ

4.82

.431 มากที่สุด

4.80

.441 มากที่สุด
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ประเด็นข้อคำถาม
จรรยาบรรณต่อสังคม
ยอมรับ และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน แก้ไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง ที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระชาชน
เข้าใจสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการทางสังคม
จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด
มีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สังกัด
ส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ให้เกียรติ เคารพในสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ ของผูร้ ่วมวิชาชีพ สห
วิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในการทำงาน
รวม

ค่าเฉลี่ย S.D.
4.72 .458
4.75 .483
4.71 .525

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.71
4.72
4.70
4.77
4.77

.516
.522
.531
.562
.484
.484

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

.453

มากที่สุด

ผลการศึกษาเปรียบเที ยบภาพรวมความคิด เห็ นต่ อจรรยาบรรณของวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบั ติงาน
สังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านได้แก่ ต่อผู้รับ บริการ ต่อ วิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และต่อผู้ร่วมวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.82, 4.80, และ 4.77 ตามลำดับ (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1
การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลัก วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในหน่วยงานของรัฐ
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมในหน่วยงานของรัฐแบ่งออกเป็น 3 ด้าน มีดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า สมรรถนะหลั ก วิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ที่ จ ำเป็ น ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงานของรัฐด้ านการปฏิบั ติ 5 อัน ดับแรก คือ อันดับ ที่ 1 การแสวงหาข้อเท็ จจริงและ
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การสืบค้นข้อมูล อย่างรอบด้านร้อยละ 27.8 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับ ที่ 2 การรู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์/
คิดเชิงเหตุผลร้อยละ 15.9 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 3 การประเมินสภาวะผู้ใช้บริการ ประเมินครอบครัว ความเสี่ยงและ
ความรุนแรงที่ก่อผลกระทบต่อผู้ใช้บริการร้อยละ 13.6 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 4 การเห็นภาพองค์รวมสามารถเชื่อมโยงมิติ
ของปัญหาเชิงบูรณาการการมองภาพองค์รวมร้อยละ 11.0 ของกลุ่มตัวอย่าง และอันดับที่ 5 ความเข้าใจความหลากหลายใน
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการร้อยละ 6.6 ของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลัก วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่จำเป็น ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงาน
ของรัฐ: ด้านการปฏิบัติ

2. ด้านการบริหาร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่จำเป็นในหน่วยงานของรัฐด้าน
การบริหาร 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 การระดม แสวงหาและบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และโปร่งใส ร้อยละ
19.0 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 2 การทำงานเป็นทีม ร้อยละ 13.1 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ร้อยละ 12.4 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 4 การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสภาวะ
แวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ร้อยละ 12.3 ของกลุ่มตัวอย่าง และ อันดับที่ 5 การผลักดันให้
เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในสังคม ร้อยละ 11.0 ของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงานของรัฐ:
ด้านการบริหาร
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3. ด้านการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า สมรรถนะหลั ก วิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ที่ จ ำเป็ น ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงานของรัฐด้านการวิจัย 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 การพัฒ นานวัตกรรมที่นำมาใช้
ประโยชน์ในการทำงานได้ ร้อยละ 36.2 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในแต่ละระดับ รวมทั้งเชิงนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 18.8 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 3 การสร้างองค์ความรู้ใหม่จา
กกงานวิจัย ร้อยละ 17.8 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 4 การจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่บริการใหม่ๆ ร้อยละ 12.2 ของ
กลุ่มตัวอย่าง และ อัน ดับที่ 5 การส่งเสริม สนั บสนุ นงานวิจัยในองค์ กรและร่วมมื อกับภายนอกองค์กร ร้อ ยละ 8.2 ของ
กลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงานของรัฐ:
ด้านการวิจัย

ตอนที่ 5 ลักษณะงานเฉพาะที่จำเป็นทางสังคมสงเคราะห์
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะงานเฉพาะที่จำเป็นทางสังคมสงเคราะห์ในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
เป็นการทำงานที่เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมา
คือ การรวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อเท็จจริงสัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตามสืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน
และประเมิ นสภาวะทางสั งคมเบื้ องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.78) การคำนึงถึงความปลอดภั ย และประโยชน์ สูงสุด ของผู้ใช้บ ริการ
หลักการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงโอกาส
ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.77) การประสาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานการประชุมรายกรณี หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพโดยเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ หลักการ
และกระบวนการสังคมสงเคราะห์ อันนำไปสู่การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.73) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5
ลักษณะงานเฉพาะที่จำเป็นทางสังคมสงเคราะห์
ประเด็นข้อคำถาม
1. เป็นการทำงานที่เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค
เท่าเทียม เป็นธรรม
2. การรวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม
สืบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชนและประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้น
3. คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ หลักการมีส่วนร่วม
ตระหนักถึงความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงโอกาสทางสังคม
4. ประสาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
การประชุมรายกรณี หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพโดยเป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ หลักการและกระบวนการ
สังคมสงเคราะห์ อันนำไปสู่การคุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้เข้าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.80

S.D.
.452

แปลผล
มากที่สุด

4.78

.475

มากที่สุด

4.77

.481

มากที่สุด

4.73

.502

มากที่สุด

4.73

.501

มากที่สุด

4.77

.419

มากที่สุด

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
นักสั งคมสงเคราะห์ วิชาชี พ ในหน่ วยงานภาครัฐ นั กสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพ ของสถาบั น การศึกษา ความร่วมมื อกั บศู นย์
Training center ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสู่การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การสอนสังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้มีความทันสมัยในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ผลการศึกษาพบว่า
การเพิ่มสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับ
มากที่สุ ดเรื่อง การเก็บ รวบรวมข้อมูล รายกรณี ให้เป็ นระบบสามารถสร้างโปรแกรมพัฒ นาระบบฐานข้อมูล บริการสังคม
สงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล (ค่าเฉลี่ย 4.69) รองลงมา คือ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมิน
ผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้ม าตรฐานสากล ทุกกระทรวง (ค่าเฉลี่ย 4.68) การจัดทำคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อที่เป็นปัจจุบันเสมอ ตำราสื่อและคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ แบบ E-learning ทุกกระทรวง (ค่าเฉลี่ย 4.66) การมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้จัดการอบรมในลักษณะ
on the job training (ค่าเฉลี่ย 4.65) การทำหลักสูตรอย่างเป็ นระบบให้ทุกกระทรวงและจัดอบรมรวมให้ ทุกหน่วยงาน
เป็นรุ่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.64)
การเพิ่มสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของสถาบันการศึกษา กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับ
มากที่สุดในเรื่อง การวางแผนการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการจำเป็นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ การออกแบบหลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักของ
การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤต (ค่าเฉลี่ย 4.65)
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ความร่วมมือกับ ศูนย์ Training center ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพั ฒนาอัตลักษณ์ ท างวิชาชีพสู่การเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.67)
รองลงมา คือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าถึง
ฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ และการสร้างทักษะชีวิตและอาชีพผ่านการออกแบบปฏิบัติการ
การร่วมคิด ตัดสินใจในการร่วมกิจกรรม รวมกลุ่ม ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัตจิ ากสถานการณ์ปัญหาในชีวิต
ผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.66)
การสอนสังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้มีความทันสมัยในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีค วามสามารถในการบู รณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่ อพัฒ นาหรือแก้ไขปั ญ หาสังคม มีคุ ณ ลั กษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศ และ Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและ เสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม และ ประชาคมโลก (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.64) รองลงมา คือ Learner เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้
ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.63) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6
ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
ประเด็นข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ
4.63
- การเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรมพัฒนา
4.69
ระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนา
ข้อมูลระบบดิจิทัล
- สร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน
4.68
วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือ
ประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล กลุม่ ครอบครัว และชุมชนที่ได้
มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง
- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อที่เป็นปัจจุบันเสมอ ตำราสื่อ
4.66
และคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกีย่ วกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แบบ E-learning ทุกกระทรวง
- มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้จดั การอบรมในลักษณะ on the job
4.65
training
- ทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบให้ทกุ กระทรวงและจัดอบรมรวมให้ทกุ หน่วยงาน
4.64
เป็นรุ่นๆ
- ทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบของแต่ละกระทรวงและจัดอบรมให้ทกุ หน่วยงาน
4.49
ในแต่ละกระทรวงเป็นรุ่นๆ
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มากที่สุด

.558

มากที่สุด

.572

มากที่สุด

.571

มากที่สุด

.696

มากที่สุด
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ประเด็นข้อคำถาม
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของสถาบันการศึกษา
- วางแผนการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เป็น
พลวัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของสังคมที่มตี ่อวิชาชีพ
- ออกแบบหลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในภาวะวิกฤต
ความร่วมมือกับศูนย์ Training center สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพสูก่ ารเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้บริการ
- การสร้างทักษะชีวิตและอาชีพผ่านการออกแบบปฏิบัติการ การร่วมคิด
ตัดสินใจในการร่วมกิจกรรม รวมกลุ่ม ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการและ
การปฏิบัตจิ ากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตผู้ใช้บริการ
การสอนสังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้มีความทันสมัยในสถาบันการศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
- Co-creator เป็นผูร้ ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้าง โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
- Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพือ่ สร้างสรรค์
การพัฒนาและ เสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม และ ประชาคมโลก
- Learner เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ใน
การสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผูม้ ีคุณธรรม ความเพียร
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.67
4.68

S.D.
.511
.530

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.65

.564

มากที่สุด

4.66

.498

มากที่สุด

4.67

.520

มากที่สุด

4.66

.546

มากที่สุด

4.66

.561

มากที่สุด

4.64

.527

มากที่สุด

4.64

.550

มากที่สุด

4.64

.550

มากที่สุด

4.63

.561

มากที่สุด

4.65

.465

มากที่สุด

ตอนที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิ จั ย ได้ ท ำการทดสอบสมมุ ติ ฐานการวิจั ย ทั้ ง 6 ข้ อ โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว One-way
ANOVA (F-test) ทดสอบตำแหน่งในสายงานที่แตกต่างกัน ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ

183

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่หลังจากมีการทดสอบค่าความแปรปรวน (ทดสอบค่า F) แล้วพบว่ามีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ โดยนำค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ มตั วอย่างมาเปรีย บเที ยบกั น ว่ามี คู่ใดที่ มี ค วามแตกต่ างอย่ างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิติ โดยวิธีข อง
เชฟเฟ (Scheffe’s method) จากวิธีการทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวพบว่า สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 5 และ
ข้อที่ 6 เป็นจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ ต่างกันทำให้ความคิดเห็ นต่อแนวทางการเพิ่ ม
สมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .005
ความแตกต่างของตำแหน่งในสายงานทำให้ ความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็น ระบบสามารถ
สร้ า งโปรแกรมพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล บริ ก ารสั งคมสงเคราะห์ อ อนไลน์ ทุ ก กระทรวง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ระบบดิ จิ ทั ล
(p = .004*) และการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือ
โปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล
ทุกกระทรวง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .004*) แสดงว่า นักสังคมสงเคราะห์ที่มีตำแหน่ง
ในสายงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล และการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์
การช่วยเหลือรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง แตกต่างกัน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐจำแนกตามตำแหน่งในสายงาน
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้าง
โปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์
ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล:
ระหว่างกลุม่
3.489
2
1.745 5.646 .004*
ภายในกลุ่ม
385.330 1247
.309
รวม
388.819 1249
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรม
บำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือ
รายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล
ทุกกระทรวง :
ระหว่างกลุม่
3.637
2
1.818 5.611 .004*
ภายในกลุ่ม
404.083 1247
.324
รวม
407.719 1249
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เพื่อให้ทราบว่า ตัวแปรใดทำให้ความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรม
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล และความคิดเห็นต่อ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัด
ทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล กลุ่ ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง
แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe’) ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับ
ความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณี ให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสังค ม
สงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล พบว่า ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
นักสังคมสงเคราะห์ที่มีตำแหน่งในสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถ
สร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัลมากกว่า
นักสังคมสงเคราะห์ที่ตำแหน่งในสายงานบริหาร (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถ
สร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล
ด้านบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านบริการ
ตำแหน่งในสายงาน
xˉ
4.56
4.71
4.63
ด้านบริหาร
4.56
-.14*
.06
ด้านวิชาการ
4.71
.08
ด้านบริการ
4.63
และตำแหน่งในสายงานกับความคิดเห็นต่อการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน
วิ นิ จ ฉั ย และทบทวนเครื่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมบำบั ด ทางสั ง คม เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ รายบุ ค คล
กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง พบว่า ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
นักสังคมสงเคราะห์ที่มีตำแหน่งในสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล
กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง มากกว่านักสังคมสงเคราะห์ ที่ตำแหน่งในสายงานบริหาร
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับความคิดเห็นต่อการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล
กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง
ด้านบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านบริการ
ตำแหน่งในสายงาน
xˉ
4.53
4.69
4.61
ด้านบริหาร
4.53
-.15*
-.08
ด้านวิชาการ
4.69
.07
ด้านบริการ
4.61
-
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สมมุติฐานข้อที่ 2 ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ ความคิดเห็นต่อการผลิตนักสังคม
สงเคราะห์วิชาชีพของสถาบันการศึกษาในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการทดสอบความมี
นัยสำคัญ (ค่า F-test) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตำแหน่งในสายงานกับ การผลิตนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบด้วยสถิติค่ าเอฟ (F-test) พบว่า ตำแหน่งในสายงานกับ
ความคิ ดเห็ น ต่ อ วางแผนการผลิ ต นั ก สังคมสงเคราะห์ ผ่ านสถานการณ์ ปั ญ หาทางสังคมที่ เป็ น พลวัต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการจำเป็นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .002*) แสดงว่า นักสังคมสงเคราะห์ที่มี
ตำแหน่งในสายงานต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรม
พัฒ นาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง การพัฒ นาข้อมูลระบบดิจิทัล การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการประเมิน วินิจฉัย และทบทวนเครื่องมือหรือโปรแกรมบำบัดทางสังคม เครื่องมือ
ประเมินผลลัพธ์การช่วยเหลือรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ที่ได้มาตรฐานสากล ทุกกระทรวง (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นต่อการผลิตนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P
1. การวางแผนการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์
ปัญหาทางสังคมที่เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
จำเป็นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพ :
ระหว่างกลุม่
3.482
2
1.741 6.255 .002*
ภายในกลุ่ม
347.065 1247 .278
รวม
350.547 1249
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อให้ทราบว่า ตัวแปรใดทำให้ความคิดเห็นต่อการวางแผนการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์ปัญหาทาง
สั งคมที่ เป็ น พลวั ต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการจำเป็ น ของสั ง คมที่ มี ต่ อ วิ ช าชี พ แตกต่ า งกั น ผู้ ศึ ก ษาจึ งได้ ท ดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe’) ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับการวางแผนการผลิตนักสังคม
สงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพ พบว่า
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักสังคมสงเคราะห์ที่มีตำแหน่งในสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อ
การวางแผนการผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ผ่านสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็น
ของสังคมที่มีต่อวิชาชีพมากกว่านักสังคมสงเคราะห์ที่ตำแหน่งในสายงานบริการ (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11
การเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู่ ร ะหว่ า งตำแหน่ งในสายงานกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การวางแผนการผลิ ต นั ก สั งคมสงเคราะห์
ผ่านสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพ
ด้านบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านบริการ
ตำแหน่งในสายงาน
xˉ
4.67
4.73
4.61
ด้านบริหาร
4.67
-.06
.06
ด้านวิชาการ
4.73
.12*
ด้านบริการ
4.61
สมมุติฐานข้อที่ 3 คือ ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ ที่ต่างกันทำให้ ความคิดเห็ น ต่อการประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์ Training center สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสู่การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance) และการทดสอบ
ความมี นั ย สำคั ญ (ค่ า F-test) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างระหว่ างตำแหน่ งในสายงานกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์ Training center สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสู่การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งโดยทดสอบด้ วยสถิ ติ ค่ าเอฟ (F-test) พบว่ า ตำแหน่ งในสายงานกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิต
อย่างเหมาะสม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .023*) แสดงว่า นักสังคมสงเคราะห์ ที่มีตำแหน่งในสายงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่างกันในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วของความคิ ด เห็ น ต่ อ การประสานความร่ วมมื อ กั บ ศู น ย์ Training center สร้ า ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพสู่การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
P
1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่าง
เหมาะสม:
ระหว่างกลุม่
2.033
2
1.016 3.777 .023*
ภายในกลุ่ม
335.487 1247 .269
รวม
337.520 1249
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อให้ทราบว่า ตัวแปรใดทำให้ความคิดเห็นต่อการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe’) ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม พบว่า ที่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักสังคมสงเคราะห์ที่มีตำแหน่งในสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อการการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
มากกว่านักสังคมสงเคราะห์ที่ตำแหน่งในสายงานบริการ (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ระหว่างตำแหน่งในสายงานกับความคิดเห็นต่อ การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมควร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
ด้านบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านบริการ
ตำแหน่งในสายงาน
xˉ
4.63
4.71
4.63
ด้านบริหาร
4.63
-.08
.01
ด้านวิชาการ
4.71
.08*
ด้านบริการ
4.63
สำหรับสมมติฐานข้อที่ 4 คือ ตำแหน่งในสายงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อ การสอน
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้มีความทันสมัยในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 คื อ การมี ใบรั บ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ที่ ต่ า งกั น ทำให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
แนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบด้วยสถิติค่าที (t-test) พบว่า การมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์กับความคิดเห็นต่ อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริ ก ารสั งคมสงเคราะห์ อ อนไลน์ ทุ ก กระทรวง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ระบบดิ จิ ทั ล และความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาความรู้
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าถึ งฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้ บริการ มี นั ยสำคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 (p = .014*, p = .047* ตามลำดั บ) แสดงว่านั กสั งคมสงเคราะห์
ที่มีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถ
สร้างโปรแกรมพัฒ นาระบบฐานข้อมูลบริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง และพัฒ นาข้อมูลระบบดิจิทัล และ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าถึง
ฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14
ความแตกต่างระหว่างการมีใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะ
หลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
แหล่งความแปรปรวน
การมีใบรับอนุญาต N
ˉx
S.D.
t
p
ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบ
ไม่มี
282 4.62 .593 -2.701 .014*
สามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มี
968 4.71 .502
บริการสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ ทุกกระทรวง
และพัฒนาข้อมูลระบบดิจิทัล
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แหล่งความแปรปรวน

การมีใบรับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
2. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ไม่มี
มี
เครื่องมือสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสร้างการ
เรียนรู้และเข้าถึงฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ

N

ˉx

S.D.

t

p

282
968

4.60
4.68

.584
.534

-2.095

.047*

สมมติฐานข้อที่ 6 คือ การมี ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใน
การทำงานสังคมสงเคราะห์ที่ต่างกันทำให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบด้วยสถิติค่าที (t-test) พบว่า การมีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับ
อนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ สั งคมสงเคราะห์ ในการทำงานสั งคมสงเคราะห์ กั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ Learner เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บาก บั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .028) แสดงว่า นักสังคมสงเคราะห์ที่ มีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ในการทำงานสั ง คมสงเคราะห์ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ Learner เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
แตกต่างกัน (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15
ความแตกต่างระหว่างการมีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการทำงาน
สังคมสงเคราะห์กับความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มสมรรถนะหลักการทำงานกับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
แหล่งความแปรปรวน
การมีประสบการณ์ N
ˉx
S.D.
t
p
ในการใช้ประโยชน์
ในใบรับอนุญาตฯ
1. Learner เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ไม่มี
814 4.61 .579 -2.134 .028*
ความรอบรูด้ ้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
มี
436 4.68 .524
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบั่น
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
การอภิปรายผล
คุณค่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับค่านิยมร่วมในการให้บริการสังคมสงเคราะห์การมีศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ National Association of Social Work (NASW) ซึ่งกล่าวถึง
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Social Work Core Values and Code of Ethics (2018) ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้อง
เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของบุคคล (Dignity and worth of the person) คือการให้ความเคารพคนทุกคนและตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์
สมรรถนะหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็น ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหน่วยงานของ
รัฐด้านการปฏิบัตงิ านมากกว่าด้านการวิจัยและด้านบริหาร
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นมากที่สุด
คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบค้นข้อมูลอย่างรอบด้าน การรู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์/คิดเชิงเหตุผล
การประเมินสภาวะผู้ใช้บริ การ ประเมินครอบครัว ความเสี่ยงและความรุนแรงที่ก่อผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ การเห็นภาพ
องค์รวมสามารถเชื่อมโยงมิติของปั ญ หาเชิงบูรณาการการมองภาพองค์รวม และความเข้าใจความหลากหลายในมิติทาง
สังคมและวัฒ นธรรมของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนถึงแนวคิด สมรรถนะของข้า ราชการไทยของสำนั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) พบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core
competency) ของข้ า ราชการพลเรื อ นทุ ก ตำแหน่ ง ทั้ ง ระบบประกอบด้ วย 5 สมรรถนะ ได้ แก่ (1) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
(Achievement motivation) (2) การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยใจ (Service mind) (3) การมี ความเชี่ ยวชาญในวิ ชาชี พ (Expertise)
(4) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Integrity) และ (5) การทำงานเป็ น ที ม (Teamwork) ผู้ วิ จั ยยั งพบว่ า สำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2558) ได้กำหนดสายงานนักสังคมสงเคราะห์คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องปฏิบัติ
ได้แก่ การศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ การจัดบริการ ให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และดำเนินการ
สังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและ
เยาวชน คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง หญิงอาชีพโสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพิบัติ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว อันจะมีผลกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่า แนวคิดและการปฏิบัติของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในหน่วยงานรัฐของประเทศไทยมีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของ National Association of Social Work (NASW) ทั้ง 6 ด้าน และ
สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะหลักของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพของ The Council on Social Work Education (2018)
ทั้ง 10 ประการ ข้อสังเกตหน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ค่างานพิเศษให้ชัดเจนกับการทำงาน
กับงานที่ไม่น่าอภิรมย์และงานที่มีความเสี่ยงภัยในกระบวนการยุติธรรมหรืองานที่ปฏิบัติใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
การเพิ่มสมรรถนะหลักในการทำงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพท้าทาย
แนวทางการเพิ่ ม สมรรถนะหลั ก ในการทำงานสั งคมสงเคราะห์ วิ ชาชี พ ในหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ ส ำคั ญ มากที่ สุ ด
ในความคิดของนักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลรายกรณีให้เป็นระบบสามารถสร้างโปรแกรม
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล บริ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ อ อนไลน์ ทุ ก กระทรวง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ระบบดิ จิ ทั ล มากที่ สุ ด ก็ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของข้าราชการไทยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ใน
ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement motivation) การมี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ชาชี พ (Expertise) การทำงานเป็ น ที ม
(Teamwork) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (2556) ที่กำหนดให้สังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ต้อง
ใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน
หรือชุมชนเพื่อให้กระทำหน้าที่ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และแนวคิดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า สภาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ได้จัดทำมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ โดยมี 6 มาตรฐาน 31 องค์ ประกอบ 87 ตัวบ่ งชี้ สำหรับ มาตรฐานการให้ บ ริการของผู้ ประกอบวิชาชี พ
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สังคมสงเคราะห์ 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานจรรยาบรรณ (2) มาตรฐานความเป็นวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์
(3) มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (4) มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ (5) มาตรฐานการบันทึก
ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ (6) มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ และสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคมไทย ควรร่วมกันผลักดันให้มีการจ่ายเงินค่างานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบัติการ ตามระเบียบ ก.พ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้กับสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าสู่กระบวนการสอบให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
2. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ควรจัดอบรม
ทบทวนความรู้ เ ก่ า (Re-skill) และความรู้ ใ หม่ ๆ (Up-skill) ให้ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยเฉพาะ
นักสังคมสงเคราะห์ที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม เพิ่มช่องทาง
การส่งข่าวสาร การติดต่อ การประชาสัมพันธ์ การจัดส่งหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ทราบก่อนล่วงหน้า
เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ
3. สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การสื่อสาร เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง เพิ่มระยะเวลา
การฝึกทักษะมากขึ้น
4. หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี นั ก สั ง คมสงเคราะห์ วิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ควรให้ ค วามสำคั ญ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
นักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่มีอัตลักษณ์ มีความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงาน จึงไม่ควร
มอบหมายให้ผู้ที่ไม่จบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทำงานแทนนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
5. ควรมีการพัฒ นาการใช้เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ และการจัดทำระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานทั้งในระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และระดับประเทศ
6. รัฐควรส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะพนักงานราชการ เช่นค่าตอบแทนสำหรับ
ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ เช่น เดียวกับวิชาชีพ อื่ นๆ หรือ การได้รับการพิ จารณาบรรจุเป็ นข้ าราชการหากมี
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ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส:
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Effect of the lifestyle of lobster farmers in the situation of the coronavirus outbreak: A case
study of ban sam liam, bang ta then subdistrict, song phi nong district, Suphanburi province
รัชฎาภรณ์ ทันบุตร, ภัทร โน้ตสุภา, สิรินดา อนุสรณ์, ศุภกิจ มาลาวงษ์1
อาทินันท์ แซ่เหง่า, นาวิน บุญนำมา, พุทธิพงษ์ แบนใจวาง
Ratchadaporn Thanbut, Phatthara Notesupha, Sirinada Anusorn, Suphakit Malavong2
Artinun Saengow, Nawin Boonnumma, Puttipong Baenjaiwang

Abstract
In early 2020, people have faced the coronavirus pandemic worldwide. As a result, the lockdown
rules have been enforced by the governments. This caused the global economy to halt, including
Thailand where industrial and agricultural sectors had been affected. Especially, giant freshwater prawn
farming and export problems that affected shrimp prices. This research studied the effect of the
coronavirus pandemic on the livelihood of giant freshwater prawn farmers in Baan Sam Liam, Song Phi
Nong, Suphanburi, Thailand. The objectives of the research are to study the way of life of giant freshwater
prawn farmers under normal circumstances and to study the effect of the pandemic on freshwater prawn
farmers’ lives. This research is a qualitative research, and the in-depth interview is used to collect the
data from five key informants.
The research results found that the farmers had been doing rice farming regarding their traditional
way of life. However, aphid infestation in the rice fields turned rice farming into giant freshwater prawn
farming. According to the giant freshwater prawn farming, most farmers do their prawn farming in a
rotational way to balance farming and save the cost of farming. In terms of economic condition, it found
that giant freshwater prawn farming became both their main and additional incomes. Also, there were
financial loans from financial institutions for farming investment and profits from selling prawns. The
impact of the coronavirus pandemic on prawn farmers was shrimp export. Therefore, they adapted their
farming strategies and planned for their timing management in accordance with the curfew. Additionally,
most of them received social welfare and financial aid from the government.
Keywords: The traditional way of life, giant freshwater prawn farming, coronavirus
บทคัดย่อ
ช่วงต้นปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญ กับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมและทุกมิติ
เป็นเหตุให้ภาครัฐจะต้องออกมาตรการปิดเมือง และมาตรการห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปัญหาการส่งออกที่ส่งผลต่อราคาของกุ้ง โดยการศึกษานี้จะเป็นการศึกษา
ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้ าน
สามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ในสถานการณ์ปกติ และเพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร
ผู้เลี้ยง กุ้งก้ามกราม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 5 คน
1
2

นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
Bachelor’s students of Social Work Program, Faculty of Social Administration, Thammasat University Lampang Campus
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ผลการศึกษา พบว่า ด้านวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรภายในชุมชนเคยประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่เกิดปัญหา
เพลี้ยระบาดในนาข้าวทำให้ต้องเปลี่ยนอาชีพ มาเป็นการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้านวิธีการเลี้ยงกุ้ง พบว่า วิธีการเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกร โดยส่วนใหญ่จะเลี้ ยงแบบหมุนเวียน สลับกันจับกุ้ง เพื่อให้เกิดความสมดุลกับต้นทุน และด้านสภาพการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ พบว่า อาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม รวมถึงมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน
เพื่อนำมาใช้ลงทุน และรายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากการส่งออกกุ้งมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการส่งออกผลผลิต โดยมีการปรับตัว
ในด้านการเลี้ยงกุ้ง และการวางแผนเรื่องเวลาเพื่อให้ตอบรับกับมาตรการห้ามออกบ้านยามวิกาล และเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
สวัสดิการ และเงินเยียวยาจากทางภาครัฐ เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากมาตรการปิดเมืองของภาครัฐ
คำสำคัญ: วิถีชีวิต, เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, โคโรนาไวรัส
บทนำ
ท่ามกลางสังคมที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงกระแสของโลกาภิวัตน์ทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นโล กที่ไร้ซึ่ง
พรมแดน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว แม่นยำ และทันท่วงที ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และวิถี
ชีวิตชาวบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตของทั้งในชุมชนเมื องและชุมชนห่างไกลมากยิ่งขึ้น กุ้งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นอาหารที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ทำให้ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลสามารถส่งออกอาหารทะเลไปทั่วโลกได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกุ้งทะเลที่มีรสชาติอร่อย สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ในส่วนของประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดกับ
ทะเลก็สามารถเลี้ยงกุ้งได้ ซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดที่เลี้ยงในบ่อกุ้ง โดยรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำในระดับที่พอดี กุ้งน้ำจืดที่นิยม
เลี้ยงมากที่สุดคือ กุ้งก้ามกราม ในประเทศไทยมีการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยไปยัง ตลาดต่างประเทศของปี พ.ศ. 2562
มีปริมาณ 4,202.2 ตัน มูลค่า 478 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 9.5
(จั นทิ ม า เพี ยรผล, 2563) สาเหตุ สำคั ญ ที่ท ำให้ มู ลค่ าของการส่งออกกุ้ งลดลง คือ กำลั งการผลิ ตมี มากกว่ากำลังการซื้ อ
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
ที่ลุกลามไปทั่วโลกนั้น เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาและมูลค่าของกุ้งที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่มีระยะเวลาสั้นลง ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งต้องรีบจับกุ้ง เพื่อทำการส่งต่อไปยังบ่อเลี้ยงในระดับ
ที่โตกว่า ทำให้กุ้งไม่มีคุณภาพ และได้ราคาที่น้อยลง อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชน และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
ด้ วยเหตุ ผ ลที่ ก ล่ าวไปข้ างต้ น จึ งทำให้ ค ณะผู้ ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิถี ชีวิ ต ของเกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกราม
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และผลกระทบที่ เปลี่ย นแปลงวิถี ชีวิต ของเกษตรกรผู้เลี้ ยงกุ้งก้ามกราม
เพื่ อ ทำความเข้ า ใจให้ ก ระจ่ า งชั ด มากยิ่ งขึ้ น ทางคณะผู้ ศึ ก ษาจึ งได้ เลื อ กพื้ น ที่ ชุม ชนบ้ านสามเหลี่ ย ม ตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่ น้ อ ง จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ เลี้ ย งกุ้ งก้ า มกรามคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90
และเลี้ ย งกุ้ งก้ า มกรามมาอย่ า งยาวนาน รวมถึ งมี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการส่ งออกกุ้ งก้ า มกรามมากที่ สุ ด ในจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี
ทั้งนี้เพื่อนำลักษณะวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและผลกระทบที่เปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรัส มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนจัดการหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเหมาะสม และครอบคลุมปัญ หาที่เคยประสบมาแล้วในอดีตเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญต่อไป
ในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสถานการณ์ปกติของชุมชน บ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตา
เถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีวิวัฒนาการ
ทฤษฎีวิวัฒนาการในความหมายทางสังคมศาสตร์ ที่นักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ ได้นำมาปรับปรุง และประยุกต์ใช้
เพื่ออธิบายสังคม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความคล้ายคลึง กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
กล่าวคือ สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์จะเริ่มจากสังคมโบราณที่มีความล้าหลัง มีโครงสร้างทางสังคมอย่างง่าย ไม่มีความ
ซับซ้อน และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมและวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากขึ้น และดำเนินต่อไป
โดยไม่มีจุดสิ้นสุด (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, น. 70)
ทฤษฎีวิวัฒนาการ สรุปได้ว่า ทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาลส์ ดาร์วิน และความหมายทางสังคมศาสตร์ มีความจำเป็น
ต่อการศึ กษาของคณะผู้ ศึกษา กล่ าวคื อ ด้านวิถีชีวิต ของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้งก้ามกรามในชุ มชนฯ ที่อ าจจะมีวิวัฒ นาการ
บางอย่างซึ่ งนำมาสู่การเลี้ย งกุ้งดังเช่น ในปัจ จุบัน รวมถึงวิวัฒ นาการในด้ านการปรับตัวเพื่อ ให้สามารถอยู่รอดท่ ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสได้ เพื่อให้สังคมและชุมชนดำรงอยู่ต่อไป
ทฤษฎีการปรับตัว
Andrews (1971) กล่าวว่า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขัน และการวางกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มีผู้ประกอบการใดที่สามารถอยู่รอดได้ตลอด โดยไม่มีการปรับตัว ผู้ประกอบการ
จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งระดับของการปรับตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การปรับตัวมี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลายๆ มิติ เช่น การผลิตสินค้า บริการ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย บุคลากร การเงิน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่ างๆ นอกจากนั้ น การปรับ ตัว นำมาซึ่ ง การเปลี่ ยนแปลงอย่ างต่ อ เนื่ อ งของกิจ การในบริบ ทของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้ว การปรับตัวขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
การจัดการหลายๆ อย่าง เช่น กลยุทธ์การแข่งขันโครงสร้างองค์กร เป็นต้น (มีเดียน จูมะ, 2563)
Miller (1996) กล่าวว่า การปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็กมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ขององค์กร
(Organization learning) ในบริบทของผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้ว การเรียนรู้ หมายถึง การสรรหาความรู้ใหม่ๆ โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นในการตัดสินใจต่างๆ (มีเดียน จูมะ, 2563)
ทฤษฎีการปรับตัว สรุปได้ว่า ทฤษฎีการปรับตัวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่า วคือ การศึกษา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส และผลกระทบของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสว่ามีการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างไร
บ้าง ทำให้ทฤษฎีการปรับตัวมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาของคณะผู้ศึกษา
ทฤษฎีโดมิโน่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
ลิขิต ธีรเวคิน (2532, น. 2-4) กล่ าวว่า ทฤษฎีโดมิ โน่ คือ ทฤษฎี ที่ ยกอุท าหรณ์ จ ากเกมไพ่ ต่ อแต้ม ซึ่งถ้ามี ไพ่ ล้ ม
หนึ่งใบ ไพ่ใบอื่นๆ จะล้มเป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่ เกิดจากความเชื่อ ถือที่ว่า เมื่อประเทศใดตกอยู่ภายใต้ระบอบ การปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์จะทำให้ประเทศอื่นๆ กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วย
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ทฤษฎี โดมิโนในยุค สงครามโลกครั้งที่ 2 สรุปได้ ว่า ทฤษฎีโดมิ โนมี ความจำเป็น ต่ อการศึ กษา ของคณะผู้ ศึก ษา
กล่าวคือ ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม หากเกิดสภาวะกุ้ง ติดโรคก็จะทำให้กุ้งตัวอื่น ๆ ในบ่อเลี้ยงติดพาหะนำโรคไปด้วยรวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หากมีประเทศใดประเทศหนึ่งติดไวรัส ประเทศอื่นหรือประเทศใกล้เคียงก็จะติด
ไวรัสตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่าว ทำให้คณะผู้ศึกษาได้นำเอาทฤษฎีนี้มาประกอบใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น ทำให้เห็น องค์ความรู้และแนวคิ ดต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็ นแนวทางและ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโคโรน่าไวรัส: กรณีศึกษา ชุม ชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินวิถีชีวิตในสถานการณ์ ปกติของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
การศึ ก ษานี้ จ ะทำให้ เห็ น ถึ งวิ ถี ชี วิต ของเกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ งก้ ามกรามในสถานการณ์ ป กติ และในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผล
กระทบในเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองที่ส่งผลให้มูลค่าของ
กุ้งก้ามกรามมีอัตราที่ลดลง หากภาครัฐมีมาตรการที่ช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด
จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรฯ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
งานศึก ษานี้ใช้ วิธีการวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative research) และการเก็ บ ข้อ มูล โดยใช้วิธีก ารสัม ภาษณ์ แ บบ
เชิงลึก (In-depth interview) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล (Snowball sampling)
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่อาศัยและมีบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่ภายในเขต
ชุนชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
ลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล (Snowball sampling) จำนวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ค ณะผู้ ศึ ก ษาใช้ ในการศึ ก ษาครั้งนี้ คณะผู้ ศึ ก ษาได้ ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ในการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ 1) คณะผู้ศึกษาในฐานะเครื่องมือศึกษาเป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์
โดยคณะผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการศึกษาเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และผลกระทบของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรนา ไวรัสเพื่อให้เห็ น
ภาพรวมของประเด็นการศึกษา และเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแนวสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกมีลักษณะเป็นการสนทนา
ตอบคำถามกั น ระหว่ างผู้ สั ม ภาษณ์ และผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ในประเด็ น หั ว ข้ อ ต่ า งๆ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ได้ ก ำหนดไว้ โดยมี
การจัดเรียงคำถามให้เป็นไปตามลำดั บขั้นตอน เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาในประเด็นต่างๆ อีกทั้งคำถามในแต่ละคำถาม
ต้ อ งได้ รั บ เหตุ ผ ลประกอบที่ เหมาะสมกั บ ประเด็ น นั้ น ๆ จากผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ รวมไปถึ งมุ ม มอง ทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะ ที่ทำให้คณะผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในประเด็นต่างๆ ในการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ได้ และ 3) การ
สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) นี้ จ ะเป็ น การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า งแบบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง โดยเกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ ง
ก้ามกรามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเลือกจากคนรู้จัก เพื่อน ญาติและการอ้างอิงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยกัน เอง
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สถานที่นัดหมายในการสัมภาษณ์จะเป็นสถานที่ ที่สะดวกต่อผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมีการติดต่อ นัดหมายกันผ่านโทรศัพท์มือถือ
ก่อนที่จะถึงวันนัดหมายจริง
ผลการศึกษาด้านวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านสามเหลี่ยม
ชุมชนบ้านสามเหลี่ยมตั้งอยู่ที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเริ่มต้นจากการที่มีคนจาก
หลากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณนี้ โดยชื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยมมาจากการที่หมู่บ้านนี้มีต้นสามเหลี่ยมที่
ใช้ ท อเสื่ อ จึ งทำให้ เป็ น ที่ ม าของชื่ อ ชุ ม ชนบ้ า นสามเหลี่ ย ม ซึ่ งมี ต้ น ตระกู ล คื อ ผู้ ใหญ่ แ ชมป์ ในอดี ต พื้ น ที่ ชุม ชนแห่ งนี้ มี
การประกอบอาชีพ เกษตรกรรมโดยการทำนา และทำสวน ต่อมาเมื่ อปี พ.ศ. 2528 เริ่มมีคนนำกุ้งก้ามกรามเข้ามาเลี้ย ง
ณ ขณะนั้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่ไม่กี่คน โดยมีนายณรงค์ พุทธโอวาท เริ่มนำเอากุ้งก้ามกรามเข้ามาเลี้ยง เนื่องจากการไป
สำรวจ และลงชุมชนในพื้นที่อื่นพบว่าประสบผลสำเร็จ จึงได้ริเริ่มการนำเอากุ้งก้ามกรามมาเลี้ยงที่ชุมชนสามเหลี่ยม เมื่อเลี้ยง
กุ้งก้ามกรามแล้วประสบความสำเร็จ จึงเป็นแรงผลักดันทำให้เกษตรกรรายอื่นที่ทำนา และทำสวนหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกัน
มากขึ้น โดยชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ มีประชากรในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม มีทั้งหมด 275 หลังคาเรือน จำแนกเป็น ผู้ชาย 305
คน และผู้หญิง 327 คน (ศักดิ์ศรี โน้ตสุภา, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2563)
2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านสามเหลี่ยม เป็นพื้นที่ภูมิอากาศร้อน ร้อนแห้ง เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ
เมื่อถึงปีน้ำท่วมจะดูดน้ำเข้ามาในพื้นที่นี้ เป็นแหล่งเก็บน้ำก่อนจะลงสู่กรุงเทพคือเป็นแก้มลิงเก็บน้ำ ติดกับแม่น้ำท่าจีน ออกไป
ประมาณ 30-40 กิโลเมตร คือแม่น้ำเจ้าพระยา คือจากอยุธยาเข้ามาสุพรรณอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลเมตร
3. วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม
การประกอบอาชีพของคนในชุมชน คือ การเลี้ยงกุ้งคิดเป็นร้อยละ 90 และการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10
ในช่วงแรกมีการทำเกษตรกรรมแบบโบราณ กล่าวคือ มีการใช้สัตว์ในการไถนา เช่น วัวและกระบือ หลังจากนั้นรอถึงฤดูฝน
เพื่อให้มีน้ำในการทำเกษตรกรรมในบริเวณหมู่บ้านสมัยก่อน มีการทำนาที่ปลูกข้าวโดยใช้ต้นกล้าที่หว่านไว้ในแปลงขนาดเล็ก
มาปั กดำ เรียกว่า นาดำ แต่ในปั จจุบั นมี การเปลี่ ยนแปลงเป็ น การทำนาแบบหว่าน คื อ การหว่านไม่ ต้อ งถอนกล้าปั กดำ
หลังจากที่ข้าวออกรวงแล้ว ก็จะนำไปจำหน่ายให้กับโรงสีข้าว โดยในช่วงนั้นมีปัญหาสำคัญคือเพลี้ยระบาดในนาข้าว และกำไร
จากการทำนาไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และการลงทุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ก็เ ริ่มมีการนำกุ้งก้ามกรามเข้ามาเลี้ยง หากจะ
เลี้ยงกุ้ง ต้องทำการจัดการกับพื้นที่เดิมเพื่อเตรียมเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งก่อน
“ก่อนที่จะมาเลี้ยงกุ้ง พี่เคยเป็นชาวนามาก่อน สาเหตุของการย้ายมาเลี้ยงกุ้ง เพราะว่าการทำนามีรายได้ที่ไม่มั่นคง
แต่หลังจากเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้ง มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม พี่ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งอย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน” (ธัญธิมา บุญลือ
พันธ์ภากร, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2563)
กระบวนการ/ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ
กระบวนการ/ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถจำแนกได้ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การแบ่งพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง (2) การเตรียมบ่อเลี้ยง (3) การเตรียมน้ำ
(4) การเตรียมพันธุ์กุ้ง (5) ความหนาแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยเลี้ยง (6) ระหว่างการเลี้ยงกุ้ง และ (7) การจับกุ้ง
จากวิธีการเลี้ยงกุ้งดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในชุมชนฯ
โดยพบว่า วิธีการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงแบบหมุนเวียนสลับกันจับกุ้งเพื่อให้เกิดความสมดุลกับต้นทุน
หากใครที่มีบ่อเดียวทำให้ต้องเลี้ยงกุ้งชำอย่างเดียว การหว่านอาหารจะเหมือนกันหมด คือเดินหว่านรอบบ่อ หากกุ้งตัวเล็ก
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ก็จะพายเรือ ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเพื่อหว่านอาหาร แต่จะใช้ภูมิปัญญา คือการเปิดเครื่องให้ออกซิเจน หรือเครื่องตี
น้ำ โดยจะเปิดหลังจากที่ให้อาหารประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับกุ้งในบ่อ หากมีปัญหาหรือโรคของกุ้ง
ก็จะต้องหาปูน หรือจุลินทรีย์มาช่วยปรับสภาพและความสมดุลของดิน ในส่วนของพิธีกรรมจะมีการไหว้เจ้าที่เพื่อบอกกล่าว
ทั้งตอนปล่อยกุ้งและจับกุ้ง ตามประเพณี ที่สืบ ต่อกันมาอย่างยาวนาน และเกษตรกรผู้เลี้ ยงกุ้งก้ามกรามบางท่านยังได้ให้
ความคิดเห็นว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดค้นหาวิธีการยับยั้งโรคในกุ้งให้หายขาด เนื่องจากหากมีกุ้งตัวหนึ่งติดโรค
กุ้งทั้งบ่อก็จะติดตามไปด้วย ทำให้เสียรายได้ และขาดทุนอย่างหนัก อีกทั้งทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ ยงกุ้งครั้งต่อไป
ได้
“วิธีการเลี้ยงกุ้งของพี่ก็จะต้องวางแผนในการเลี้ยงว่าจะปล่อยกุ้งอย่างไรเพื่อไม่ให้ขาดทุน และเพื่อให้เกิดความสมดุล
ของบ่อกุ้งของเราด้วย ต้องคอยตรวจเช็คค่า pH และค่าอัลคาไลน์ของน้ำ รวมถึงค่าดินให้สมดุลกัน ซึ่งเราก็จะต้องดูให้เป็นด้วย
ว่าตอนนี้กุ้งต้องการอะไร อาหารพี่ก็จะหว่านเองเช้ากลางวันเย็น และต้องเปิดเครื่องตีน้ำด้วย เพราะอัตราที่หนาแน่นทำให้กุ้ง
ต้องการออกซิเจน พี่จะเปิด 9 โมง ถึง 11 โมงครึ่ง เปิดไว้ประมานชั่วโมงครึ่งก่อนจะให้อาหารมื้อต่อไป ช่วงบ่ายก็เปิดเที่ยงปิด
บ่ายสาม ตอนนี้พี่เลี้ยงกุ้งชำอยู่ 70 วันก็ปล่อย ก็จะมีเกษตรกรจากที่นครปฐมเอาไปเลี้ยงต่อเพื่อให้มันตัวใหญ่ โดยเราก็จะมี
นายหน้าที่คอยติดต่อมา เราก็เตรียมให้เขาไว้เท่านั้น ซึ่งพี่ก็มีพิธีกรรมเหมือนกัน มีไหว้ตามเทศกาล เช่น ตรุษจีน , สาร์ทจีน,
วันปีใหม่ และไหว้ทุกครั้งที่เราปล่อยกุ้งหรื อจับกุ้ง ถวายของให้เจ้าที่ พอทำแล้วก็รู้สึกสบายใจ และบ้านพี่ให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้มาก” (มนัชนก หิรัญวัฒน์, สัมภาษณ์, 6 กันยายน 2563)
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ มีลักษณะเป็นครอบครัว กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจสามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ ต้องเริ่มจากหน่วยครอบครัวก่อน โดยหน่วยครอบครัวเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและ
ดำเนินกิจกรรม หากรวมหน่วยครอบครัวหลายๆ หน่วยเข้าด้วยกัน จะกลายเป็นหน่วยชุมชน ซึ่งหน่วยครอบครัวสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (2) แหล่งทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้ง
และ (3) รายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรภายในชุมชน มีลักษณะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเริ่มต้นจากภายในครอบครัวก่อนอันดับแรก มีการพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาจากแหล่งทรัพยากรภายนอก รวมถึงรายได้
หลักของครอบครัวหรือมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงกุ้ง กล่าวคือ รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพการเลี้ยงกุ้ง และอาชีพ
เลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพเสริม โดยมีอาชีพประจำและมั่นคงอยู่แล้ว
“รายได้หลักมาจากการรับราชการ อาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพเสริม ก่อนไปทำงานก็ให้อาหารเช้า หลังจากกลับมา
ก็ให้อาหารเย็น เหนื่อยแค่ตอนให้อาหารอย่างเดียว เพราะตอนที่ล้อมกุ้งเราจ้างคนงาน” (มนตรี พุ ทธโอวาส , สัมภาษณ์ ,
7 กันยายน 2563)
2. แหล่งทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้ง
สภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อนที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้ง คือการทำนา หรือการปลูกข้าว แต่รายได้
จากผลผลิตในการทำนานั้นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น หรือ
เปลี่ยนจากการทำนาเป็นอย่างอื่นแทน ในระยะแรกนั้นอาจจะต้องมีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินมาก่อน เนื่องจากกำไรใน
การขายข้าวเกวียนไม่ได้มีมากพอถึงขนาดที่จะไปลงทุนในการประกอบอาชีพอื่น โดยสถาบันการเงินที่เกษตรกรสามารถไปกู้ยมื
เงินทุนมาก่อนได้ ในประเทศไทยมีอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2) ธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านประมง (3) ธนาคารออมสิน และ (4) สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไป
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“ในตอนเปิดกุ้งครั้งแรกเลยพี่ก็ไปกู้เงินมาจากธกส. เพราะทำนาในสมัยนั้นมันลำบาก ไม่ได้กำไรมากมาย พอเรา
เปิดบ่อแล้วถ้าเจอกับสถานการณ์ขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งก็ต้องพึ่งสถาบันการเงินบ้าง” (มนัชนก หิรัญวัฒน์ , สัมภาษณ์ , 6
กันยายน 2563)
3. รายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด
รายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด คือ ราคาของกุ้งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงระยะเวลานั้น ๆ
ซึง่ เป็นความเสี่ยงในการลงทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่จะต้องพบเจอทุกครั้ง หากมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อกลไกของตลาดและราคาของกุ้งที่มีแตกต่างกัน
อาหารกุ้ง มีอาหารทั้งในรูปแบบละเอียด และรูปแบบเม็ด โดยเกษตรกรฯ จะต้องเลือกใช้อาหารให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อ แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหามาอย่างยาวนานนั้นคือ ราคาของอาหารกุ้งอยู่ใน
ระดับที่สูงมาก และไม่มีการลดราคาให้กับเกษตรกร ทำให้บางรายต้องทำสินเชื่อในการซื้ออาหาร และเมื่อขายกุ้งในครั้งนั้น ๆ
ได้แล้วก็จะนำเงินที่ขายกุ้งได้มาจ่ายค่าอาหารกุ้งที่ได้ทำสินเชื่อไว้ แต่การทำสินเชื่ออาหารกุ้งไม่สามารถทำได้ทุกคน เนื่องจาก
อาหารกุ้งมีราคาสูง ทำให้ทั้งผู้ให้สินเชื่อ และผู้สินเชื่อต้องมีความไว้วางใจกันอยู่มากพอสมควรถึงจะให้ทำสินเชื่ออาหารกุ้งได้
รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางท่าน ยังได้ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการควบคุมราคาของอาหารกุ้ง เพื่อให้สมดุลกับ
ราคาส่งออกและต้นทุน เนื่องจากราคาอาหารพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่เหมือนกับราคากุ้งที่เป็นไปตามกลไกของตลาด
“แต่ก็มีการไปเชื่ออาหารมาก่อนบ้าง พอเก็บกุ้งได้ถึ งจะเอาเงินไปจ่าย ราคาอาหาร ถ้ามันขึ้นก็คือขึ้นเลย ไม่มี
ราคาลงเหมือนกุ้ง สำหรับอาชีพนี้ก็มีความมั่นคง เพราะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอะไรแล้ว” (มนตรี พุทธโอวาส, สัมภาษณ์,
7 กันยายน 2563)
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนพบว่า สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสามารถ แบ่งออกได้เป็น
3 ลักษณะคือ 1. การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กล่าวคือ เป็นการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากหน่วย
ครอบครั ว โดยสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ รายได้ ห ลั ก ของครอบครั ว และอาชี พ เลี้ ย งกุ้ งเป็ น อาชี พ เสริ ม
2. แหล่งทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้ง เป็นการพึ่งพาแหล่งทรัพยากรภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน และ 3. รายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งฯ และ สินเชื่อ ในการซื้ออาหาร โดยพบว่า อาชี พการเลี้ยงกุ้ งมี ทั้งเป็น อาชีพ หลั กและอาชี พเสริม หากเป็น อาชีพ หลั ก
จะเลี้ยงแค่กุ้งเพียงอย่างเดียว และหากเป็นอาชีพเสริมก็จะมีอาชีพหลักที่มั่นคง เช่น รับราชการ เป็นต้น ทำให้อาชีพเลี้ยงกุ้ง
กลายเป็นอาชีพเสริมที่เป็นสร้างรายได้เสริมรองจากอาชีพหลัก ซึ่งมีความมั่นคงมาก เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ ที่คณะผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ ประกอบอาชีพนี้มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่เพิ่งเปิดบ่อกุ้ง
เป็นครั้งแรก แต่ก็เคยผ่านการล้อมกุ้งมาแล้ว และจากการล้อมกุ้ง ครั้งล่าสุดมีทั้งได้กำไรและได้ทุนคืน โดยส่วนใหญ่แล้วได้กำไร
น้อยลง เนื่องจากค่าอาหารราคาเท่าเดิม แต่ราคาขายกุ้งลดลงเรื่อยๆ
ผลการศึกษาด้านผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ส่งผลต่อด้านมิติเศรษฐกิจ ในส่วนของภาคประชาชน
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบในเกือบทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม และจาก
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ งก้ามกราม
ในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ พบว่า ผลกระทบที่หนักที่สุดคือด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ส่งผล
ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการปิดเมืองเป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่มีการส่งออกกุ้ง ตลาดที่รับซื้อกุ้งถูกปิด แรงงานข้ามชาติต้อง
กลับประเทศ และกุ้งล้นตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาถูกลง เป็นผลกระทบที่สำคัญต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

199

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

“ผลกระทบที่ได้รับเกิดขึ้นทันทีเลยแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ปิดประเทศ ทั้งแพกุ้งที่รับซื้อและพ่อค้าคนกลาง หลังจากที่
ปิดประเทศไปแล้ว แรงงานต่างชาติก็ถูกส่งกลับประเทศหมด ส่งออกไปทางไหนก็ ไม่ได้ ทำให้กุ้งมันค้างอยู่อย่างนั้น พอกุ้ง
มันค้างเยอะๆ ราคามันก็ถูกลงเรื่อยๆ แต่เกษตรกรไม่ได้หยุดผลิตกุ้ง ทำให้กุ้งยิ่งล้นตลาดเพิ่มขึ้นราคาก็ถูกลงจนแทบไม่ได้
ทุนคืน” (มนัชนก หิรัญวัฒน์, สัมภาษณ์, 6 กันยายน 2563)
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในชุมชนฯ จะต้องมีการปรับตัวตามมาตรการ
ของรัฐบาล กล่าวคือ เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของระยะเวลาที่ล้อมกุ้ง จากปกติมีการล้อมกุ้งในช่วงระยะเวลากลางคืน
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการห้า มออกนอกบ้านยามวิกาลของรัฐบาลที่ประกาศ และมีการลดจำนวนกุ้งที่เลี้ยง เนื่องจาก
การปิดตลาดทำให้ไม่สามารถส่งออกกุ้งได้ และส่งผลให้ราคาของกุ้งถูกลง
“ก็ ต้อ งปรับ เรื่อ งลดจำนวนของกุ้ งลง และต้ องหาตลาดเพื่ อ เอากุ้งไปลงขายให้ ม ากขึ้น ส่ วนในเรื่อ งของต้น ทุ น
ก็ไม่สามารถลดขนาดของต้นทุนลงได้ เพราะถ้ายิ่งลดก็จะยิ่งขาดทุนมากกว่าเดิม ต้องเลี้ยงกุ้งเหมือนเดิมทุกอย่าง ขนาดของ
อาหารก็ให้เท่าเดิม” (ธัญธิมา บุญลือพันธ์ภากร, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2563)
มาตรการเยียวยาที่ได้รับจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ
เป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ จำนวนรายได้ที่ลดลง และรายจ่ายคงเดิม ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นที่จะต้อง
รีบ เร่ งให้ เกิ ด การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ งก้ า มกรามในชุ ม ชนบ้ านสามเหลี่ ย มฯ ดำรงชี วิ ต อยู่ ได้ ท่ า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เช่น รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง โดยมีมาตรการเยียวยา
และช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
1. มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือจากรัฐบาล
รัฐบาลได้ อ อกมาตรการช่ วยเหลื อเยี ย วยา 5,000 บาท ต่ อ เนื่ อง 3 เดื อน ในโครงการ “เราไม่ ทิ้ งกั น ” เป็ น
โครงการที่ช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เพื่อ
แก้ไขปัญหา พื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาประชาชนจากความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมีเกษตรกร 2 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ที่
ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ และต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงได้รับผลกระทบ
ต่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน เพราะมาตรการเยียวยานี้เป็นการเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโร
น่าไวรัส และเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา เช่น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับจังหวัดจะไม่ได้รับ เงินเยียวยาใน
โครงการนี้
“พี่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน จำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามเดือนของรัฐบาล และเงินเยียวยา
จาก อสม.” (ธัญธิมา บุญลือพันธ์ภากร, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2563)
2. มาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้ ชื่อโครงการว่า “โครงการเยีย วยา
เกษตรกร” ซึ่ งโครงการนี้ จั ดอยู่ในคนที่ ไม่ เข้าเงื่อ นไขของโครงการเราไม่ ทิ้ งกั น สำหรับ คนที่ เข้ าเงื่อ นไขโครงการเยี ยวยา
เกษตรกร จะได้รับเงินจำนวน 15,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน เป็นจำนวน 9 ครัวเรือน โดยตรวจสอบได้จากการขึ้นทะเบียน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น
“พี่ได้รับเงินเยียวยาของเกษตรกร 15,000 บาท ได้แค่อย่างเดียวเพราะเรามีใบของเกษตรกร ทำให้เราไม่ได้อะไร
เพิ่มอีก” (ดวงพร บุญประกอบ, สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2563)

200

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

3. มาตรการช่วยเหลือจากกรมประมง
กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชน โดยมีการระดมพล
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ ยงกุ้งก้ ามกรามที่ ได้รับ ผลกระทบจากโคโรน่ าไวรัส มีการเปิด ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพ รรณบุ รี
เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการระบายกุ้งก้ามกรามที่ค้า งบ่อ และทำให้เกษตรกร
สามารถจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง ผู้บริโภคได้รับกุ้งในราคาที่ถูกและยังทำให้เกษตรกรได้ทุนคืน ซึ่งเป็นการพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส อีกทั้งเป็นการกระจายสินค้าภายในประเทศ
“ทางกรมประมงก็ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด และระบายกุ้งที่ ล้นตลาดให้พอขายได้ โดยการ
สร้างตลาดเพื่อกระจายสินค้าภายในประเทศ เป็นการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเราได้ส่งกุ้งให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่ไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง กุ้งที่ได้ราคาก็จะไม่แพงมาก เราได้ต้นทุนคืน ผู้บริโภคได้บริโภคกุ้งในราคาถูก มันทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่
ขาดรายได้ไปนาน กลับมามีรายได้อีกครั้ง ถือว่าเป็นวิกฤติที่ยังพอมีโอกาสบ้าง” (มนัชนก หิรัญวัฒน์ , สัมภาษณ์, 6 กันยายน
2563)
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนพบว่า มาตรการเยียวยาที่ได้รับจากภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน่วยงานได้แก่ รัฐบาล ได้มีโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส โดยจำกัดสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
ทางกระทรวงฯ ได้จัดโครงการเยียวยาเกษตรกรซึ่งโครงการนี้จัดอยู่ในคนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีการ
เยียวยาเป็นเงินให้กับเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเกษตรจังหวัด รวมถึงกรมประมงและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องระดม
พลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลีย้ งกุ้งก้ามกราม โดยการเปิดตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตทำ
ให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการระบายกุ้งและมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกเหนื อจากมาตรการเยี ยวยาจากทางภาครัฐและหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ งดังกล่าวข้ างต้น เกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ ง
ก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการอื่น ๆ ในการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้น ในด้านมิติ
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับประเทศ ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ (1) การประกันราคาขั้นต่ำ สำหรับกุ้งชำ 150 บาท/กิโลกรัม
สำหรับกุ้งใหญ่ 280 บาท/กิโลกรัม ซึ่งระดับราคานี้เป็นระดับที่เกษตรกรและผู้บริโภคพึงพอใจ (2) การส่งเสริมการส่งออก เช่น
การมีตลาดที่ช่วยกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค และไม่ทำให้ผ่านพ่อค้าคนกลางมากเกินไปจนทำให้ราคาสูงกว่าปกติหรือ
ต่ำกว่าปกติ และ (3) การเพิ่มนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีตลาดรองรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยเกษตรกรผู้เลี้ย งกุ้ งก้ามกรามในชุ มชนบ้ านสามเหลี่ยมเชื่อ ว่า หากภาครัฐ และหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ งสามารถปฏิ บั ติ
ตามข้อเสนอแนะได้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชน
บ้านสามเหลี่ยม ให้ดำเนินชีวิตและสามารถเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อไปในอนาคตได้
จากผลการศึกษาดังกล่าวเบื้องต้น สามารถแสดงข้อมูลได้ดังตารางที่ 1 การแสดงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบ
วิถีชีวิตก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัสของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1
การแสดงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบวิถีชีวิตก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสของเกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยม
ตารางการเปลี่ยนแปลง
ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
โคโรนาไวรัส
มีตลาดรองรับสินค้า
1. มีตลาดรอรับสินค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
1. ตลาดทำการปิดตัวเนื่องจากมาตรการปิดเมือง
ราคาของกุ้งก้ามกรามอยู่ในเกณฑ์ที่
ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
เหมาะสม สามารถทำให้ทั้งเกษตรกรเลีย้ ง ของโคโรน่าไวรัส ทำให้ไม่มตี ลาดที่จะสามารถ
กุ้งและผู้บริโภคอยู่ได้
กระจายสินค้า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
การจ้างแรงงานล้อมกุ้ง 2. การจ้างแรงงานล้อมกุ้งเพื่อสร้างงาน
2. แรงงานต่างชาติถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง
สร้างอาชีพให้กับสมาชิกภายในชุมชน
แรงงานในการล้อมกุ้ง และแรงงานในตลาดหรือท่า
รวมถึงยังถือว่าเป็นการทุ่นแรงให้กับ
แพที่รับซื้อกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรฯ ถูกส่งตัว
เกษตรกรฯ บางท่านที่ไม่สามารถล้อมกุ้ง กลับประเทศในทันที
เองได้อีกด้วย
การลงทุน
3. การลงทุนในแต่ละรอบมีราคาทีเ่ ฉลี่ย
3. เกษตรกรยังคงเลี้ยงกุ้งเช่นเดิม ราคาอาหารที่ใช้
แล้วเท่ากัน แต่กำไรที่ได้มาคุม้ ค่ากับสิ่งที่ ในการเลี้ยงกุ้งไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่เกษตรกร
ลงทุนลงไป เพราะความต้องการ
ไม่ได้หยุดผลิตกุ้ง ทำให้กุ้งยิ่งล้นตลาดเพิม่ ขึ้น
ในการบริโภคกุ้งมาก จึงทำให้ได้รบั กำไรใน ราคาการขายกุ้งถูกลงจนแทบที่จะไม่ได้รับทุนคืน
ระดับที่น่าพึงพอใจ
กุ้งขาดตลาด
4. กุ้งขาดตลาดทำให้ราคากุ้งนั้นสูงขึ้นตาม 4. กุ้งล้นตลาด เนื่องจากกุ้งตกค้าง ทำให้ราคากุ้ง
ฤดูที่แตกต่างกัน
ถูกลง
การส่งออกกุ้งก้ามกราม 5. ส่งออกทั้งภายในประเทศและ
5. การส่งออกทั้งภายในประเทศและภายนอก
ต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีกุ้ง ประเทศหยุดชะงัก เพราะกังวลว่าในสินค้าอาจจะ
ตกค้างในคลังสินค้า และทำให้เกษตรกรฯ เป็นตัวนำเชื้อโรคและทำให้เกิดการระบาดครั้ง
สามารถเลีย้ งกุ้งเพื่อส่งขายและส่งออกได้ ใหญ่ภายในประเทศของตนเองได้
ตลอดทั้งปี
วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ 6. วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรภายใน 6. ผลกระทบดังกล่าวทำให้ต้องปรับเปลี่ยนจาก
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ชุมชน ในการดำรงชีวิตประจำวัน
วิถีชีวิตเดิม เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เน้นการดูแลตนเอง
มากยิ่งขึ้น
การอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปในการเลี้ยงกุ้ง
จากสภาพปัญหาเพลี้ยระบาดในนาข้าวเมื่อปี พ.ศ. 2525 ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้า
ทำให้ประสบกับปัญหาขาดทุน และไม่มีเงินในการหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายต่อ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องมองหาอาชีพอื่น
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนมาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง และเมื่อมีคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
ทำให้ คนอื่น ๆ ได้ เปลี่ย นอาชี พ มาด้วยเช่น กัน ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจัย ของ มาชุรี ฐานะตระกูล (2550, น. 90-93) ที่ ว่า
ประชาชนมีการปรับตัวภายหลังเหตุอุทกภัย โดยการหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการดำเนินชี วิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีพ
โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ เช่นกัน จากปัญหาเพลี้ยระบาดทำให้ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
แทน ซึ่งได้ผลผลิตที่ดีกว่า กำไรมากกว่า และใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า หากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันนั้นไม่เปลี่ยนมาประกอ บ
อาชีพเลี้ยงกุ้ง อาจจะไม่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ ดำรงชีวิตอยู่ได้ภายในชุมชน และอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปที่
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อื่น รวมถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน ในความหมายทางสังคมศาสตร์ที่ว่า สังคมหนึ่ง ๆ สามารถอยู่รอดได้ ต้องมี
การปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อให้สามารถสังคมดำรงอยู่ต่อไปได้
กระบวนการ/ขั้นตอนในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ
การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ นั้น มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป ตามจำนวนของบ่อเลี้ยง
กุ้ง หากใครมีบ่อเลี้ยงแค่บ่อเดียวก็จ ะต้องเลี้ยงกุ้งได้เพียงประเภทเดียว แต่ถ้าใครมีบ่อเลี้ยงกุ้งจำนวนหลายบ่อก็จะสามารถ
เลี้ยงกุ้งตามลำดับขั้นตอน หรือการเลี้ยงกุ้งแบบหมุนเวียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการปรับตัวของ Miller (1996, อ้างถึงใน
มีเดียน จูมะ, 2563) ที่ว่า การปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ขององค์กร กล่าวคือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีจำนวนหลายบ่อจะต้องใช้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยประสบการณ์ ของตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับ
ผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้ไปนั้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งครั้งต่อไป และเพิ่มศักยภาพรวมถึงผลผลิตให้มากขึ้น
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (2) แหล่งทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้ง และ (3) รายได้จากการขายกุ้ง
ตามกลไกของตลาด ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการพึ่งพาตนเอง เป็นทฤษฎีในการพัฒนาจากทุนทางสังคมที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนเป็นหลัก รวมถึงการดึงศักยภาพของสมาชิกหรือกลุ่มภายในชุมชนเพื่อนำมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญ หาทางสังคม
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 182-184) กล่าวคือ เกษตรกรฯ มีการมองหาทุนทางสังคมภายในชุนชน รวมถึงตัวทางเลือกอื่นที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ตนเองกำลังประสบพบเจอได้ โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยน และการประชุมประจำเดือนที่จะสามารถ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรฯ ได้ อีกทั้งเป็นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ ที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรัส
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
มีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ (1) ตลาดทำการปิดตัวเนื่องจากมาตรการปิดเมืองของรั ฐบาล (2) แรงงานต่างชาติถูกส่งตัวกลับประเทศต้น
ทาง (3) การส่งออกทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศหยุดชะงัก และ (4) กุ้งล้นตลาด ทำให้ราคาของกุ้งลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผลกระทบทั้งหมดมีความสอดคล้องตามทฤษฎีโดนมิโน่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ของ ลิขิต ธีรเวคิน (2532 ,
น. 2-4) เพราะหากมีโดมิโน่ตัวใดตัวหนึ่งล้ม ตัวอื่น ๆ ที่เหลือจะล้มตามทั้งหมด ในด้านของผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามฯ ก็เช่นเดียวกัน โดยจะเห็นได้ว่า การปิดตลาดและท่าแพที่รับซื้อกุ้งต้องทำการปิดชั่วคราวเนื่องจากมาตรการปิด
เมืองของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ส่งผลให้ต้องส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศต้นทาง
รวมไปถึงการส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบทางตรงต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย และประสบกับสภาวะขาดทุน
การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรัส
จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ว่า
เกษตรกรฯ จะไม่มีการปรับตัวที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ เช่น ยังคงให้อาหารกุ้งในปริมาณที่เท่าเดิม การลงทุนเท่าเดิม
แต่ ก ารล้ อ มกุ้ งต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเวลาให้ เร็ ว ขึ้ น รวมถึ งต้ อ งขออนุ ญ าตขนส่ งกุ้ ง ทำให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งกุ้ ง ต้ อ งมี
การวางแผนอย่ างรัด กุม มากขึ้น เพื่ อไม่ ให้ ผิ ดพระราชกำหนดฉุก เฉิน ฯ ที่ อ อกมาเพื่ อควบคุ ม การระบาดของโรคดังกล่า ว
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการปรับตัวของ Andrews (1971, อ้างถึงใน มีเดียน จูมะ, 2563) ที่ว่าไม่มีผู้ประกอบการใดที่สามารถ
อยู่ ร อดได้ ต ลอดโดยไม่ มี ก ารปรั บ ตั ว ผู้ ป ระกอบการจำเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั งคม กล่ า วคื อ
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ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้วิกฤตการณ์โรคระบาด โดย
ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันมากเท่าที่ควร
มาตรการเยียวยาที่ได้รับจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการเยียวยาจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 3 หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่ รัฐบาล
ได้มีโครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส โดยจำกัดสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็น
แรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ ส่วนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ทางกระทรวงฯ ได้จัดโครงการเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่
ได้ลงทะเบียนไว้กับ เกษตรจังหวัดแล้วเท่ านั้ น รวมถึงกรมประมงและส่วนราชการในพื้ นที่ ที่เกี่ยวข้องระดมพลช่วยเหลื อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยการเปิดตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตทำให้เกษตรกร
ได้มีช่องทางในการระบายกุ้งและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของ มาชุรี ฐานะตระกูล (2550, น. 92) ที่ว่า
การเข้ ามามี ส่ วนร่ว มช่ ว ยเหลื อ ขององค์ ก รภาครั ฐ ในยามที่ ป ระชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากเหตุ ก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบลง ทางภาครัฐต้องจัดแผนฟื้นฟู
เยียวยา ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคประมง และภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลับมาตั้งตัวได้ต่อไปในอนาคต
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการศึกษา พบว่า ในสถานการณ์ปกติเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้เปลี่ยนจากการทำนามา
เป็นเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากปัญหาเพลี้ยระบาดในนาข้าว หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงกุ้งแล้ว ก็จะมีวิธีการเลี้ยงกุ้งที่แตกต่างกัน
ออกไปตามจำนวนบ่อที่เกษตรกรฯ โดยส่วนใหญ่จะมีหลายบ่อ โดยต้องใช้วิธีการเลี้ยงแบบตามลำดับหรือหมุนเวียน เพื่อ
ป้องกันการขาดเงินทุนระหว่างเลี้ยง และมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินในสถานการณ์เดือดร้อน และในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฯ ได้รับ ผลกระทบอย่างมากเกี่ยวกับราคาของกุ้งที่ถูกลง เนื่องจากกุ้งล้น
ตลาด และตลาดที่กระจายสินค้าถูกปิด รวมถึงการไม่ให้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับเวลาล้อมกุ้งให้เร็วขึ้น และการรับเอกสารราชการเพื่อขออนุญาตกระทำการในเวลาที่ถูกห้าม
ออกจากเคหะสถาน ในส่วนของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือจะเป็นการออกมาตรการและโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น การเยียวยาเงินเกษตรกรโครงการเราไม่ทิ้งกัน ตลาดกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคของกรมประมง และการรับซื้อกุ้งชำ
เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติของกระทรวงเกษตรที่พอจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในชุมชนฯ นั้น มีรายได้
เพื่อช่วยเหลือ และใช้จ่ายภายในครอบครัวและธุรกิจได้บ้าง แต่การช่วยเหลือเยียวยานั้นยังไม่สามารถทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
บางกลุ่มอยู่ได้ และภาครัฐต้องมีการกระตุ้ นเศรษฐกิจผ่านแผนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกมิติ เพื่อความอยู่รอดของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในชุมชนฯ ที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
ทุกคนในประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต
สรุป
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกร คือ การทำเกษตรกรรม แต่พบปัญหาเพลี้ยระบาด
ในนาข้าว ทำให้ต้องเปลี่ยนมาเป็นอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่ 1. การประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากหน่วยครอบครัว 2. การพึ่งพา
แหล่งทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้ง และ 3. รายได้จากการขายกุ้งตามกลไกของตลาด โดยพบว่าอาชีพเลี้ยงกุ้ง
เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสามเหลี่ยมฯ
ด้านผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรั สพบว่า ด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เนื่องจากนโยบายการปิดเมืองของภาครัฐทำให้ไม่สามารถส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังตลาดต่างประเทศได้ ส่งผลให้
ราคากุ้งตกต่ำ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจำเป็นจะต้องปรับตัวในด้านระยะเวลาการล้อมกุ้งให้ตรงตามมาตรการห้ามออกนอกบ้าน
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ยามวิกาลของรัฐบาลอีกด้วย รวมถึงปรับลดจำนวนกุ้งเพื่อให้ตรงความต้องการของตลาด และเพื่อป้องกันไม่ให้กุ้งก้ามกราม
ล้นตลาดไปมากกว่านี้ อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือ เช่น (1) โครงการเรา
ไม่ทิ้งกันของรัฐบาล (2) โครงการเยียวยาเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ (3) ตลาดกระจายสินค้าเกษตร
โดยกรมประมง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะผลการศึกษา
1. เสนอให้ภาครัฐเข้ามาจัดการเกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามฯ ให้ราคาส่งออกมีความ
มั่นคงมากขึ้น เพื่อความเป็นมาตรฐานและเป็นการประกันราคาสินค้า รวมถึงดูแลปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกรามฯ ที่ได้รับ
ผลกระทบในด้านต่างๆ และหาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ได้มากที่สุด
2. เสนอให้หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มากขึ้นในทุกๆ ด้านที่เกษตรกรได้มีการเสนอมาในงานศึกษา
3. รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องควรเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้เข้ามามีบ ทบาทใน
การกำหนดแผน นโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยตรง
ข้อเสนอแนะในการทำศึกษาครั้งต่อไป
1. การทำศึกษาในครั้งต่อไป นักศึกษามีความประสงค์ที่จะใช้การวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วย เพื่อสามารถรับข้อมูลใน
การศึกษาที่มีความหลากหลาย และมีความครอบคลุมในประเด็นเนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้ในการต่อยอดการศึกษา การวิจัย และ
พัฒนาประเด็นศึกษาดังกล่าวได้อย่างรอบด้าน รวมถึงทำการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของชุมชน 2 แห่งที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตหรือการปรับตัว รวมถึงมีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ชุมชนบ้านสามเหลี่ยมมีประเด็นเรือ่ งโรคเรื้อรังของกุ้งที่ไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถาวรทางคณะผู้ศึกษาจึง
อยากให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ประสบกับภาวะขาดทุนน้อยลง และสามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
3. ชุ ม ชนบ้ า นสามเหลี่ ย มมี ก ลุ่ ม เกษตรกรประกอบอาชี พ เกษตรกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น ทำนาและทำสวน
คณะผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เข้ามาศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
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กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
The Socialization Process for Youth Development of Ban Bo Jet Look
Tourism Management Group in Satun Province
สมพงษ์ หลีเคราะห์1
Somphong Leekroh2

Abstract
"Socialization training process for youth development of Ban Bor Jed Luk Community Tourism
Group, Satun Province" to study the process of socialization training for youth development of the group.
And to analyze the results of socialization training in youth development. Target groups are leaders,
youth groups, community leaders, religious leaders, using document study methods. In-depth interviews
Issues of inheritance Youth development process And working support Data analysis, find analytical
conclusions, achievements, socialization for youth development Connect and find relationships of each
subject. Use the concept of systematic thinking Compare the model of solving problems of youth and
human learning processes. And the participation of children and youth
The study found that Youth change occurs There is a change of behavior from the Motorcycle
gang and drug addiction to be interested in community activities Interested in studying more Work skills
Able to design the activity process itself Role play and divide their work, assertive, ask questions, dare to
speak, children have social status, gain the trust of people in the community. Children understand and
know the potential of the community. To inherit knowledge, have skills, be aware of the value that exists
in the community. The group work skills were developed using the community as a learning base in line
with the meaning of socialization training. There is a working model by community organizations.
Maintain resources, traditions, cultures, lifestyles, coastal communities Have a mentor working Step by
step child Step walking with child And a step to encourage children to walk Able to extend the
development of the agency to adjust its role to support the community to operate Create mentors in the
youth development community
Keywords: Socialization process, youth development, tourism management
บทคัดย่อ
“กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล”
เพื่ อ ศึก ษากระบวนการอบรมขัด เกลาทางสังคมเพื่ อพั ฒ นาเยาวชนของกลุ่ม ฯ และเพื่ อ ศึก ษาเชิ งวิเคราะห์ผ ลสำเร็จ ของ
การอบรมขัดเกลาทางสังคมในการพัฒนาเยาวชน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มกลุ่มเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก แกนนำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ
ศาสนา โต๊ ะอีห ม่ าม โดยมี การเก็บ และบั น ทึ กข้ อมู ล ความต้ องการสื บทอด (วัฒ นธรรม ค่านิ ยม) ในประเด็ น คุณ ค่ าและ
1
2

นักศึกษาปริญญาโท เอกพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Master’s student of Family and Social Development Program , School of Human Enology, Sukhothai Thammathirat Open University
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ความสำคั ญ และจากประเด็ น มี ก ระบวนการในการพั ฒ นาเยาวชน มี กิ จ กรรม วิธี ก าร ขั้ น ตอน และการสนั บ สนุ น จาก
กระบวนการ เช่น ครอบครัว องค์กรภายนอก
วิธีการศึกษา คือ การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำการอ่านเอกสารการดำเนินงานของกลุ่มจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล เอกสารข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน จากการดำเนิ นโครงการ เอกสารเป็นเอกสาร
สรุ ป การดำเนิ น งานโครงการ การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ประชากรเป้ าหมาย ในการศึ กษาผู้ ศึก ษาได้ ท ำการสัม ภาษณ์ บุ ค คล
กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการพูดคุยแบบเจาะลึก ใช้วิธีการสอบถามข้อมูล โดยมีแนวประเด็นการสัมภาษณ์ จัดประชุมกลุ่มย่อย
(Focus group) ผู้ศึกษาได้ชักชวนแกนนำเยาวชนมาพูดคุย เล่าเหตุการณ์ การดำเนินกิจกรรม ความรู้ ความรู้สึก โดยการนำ
ประเด็นหลักจากการสัมภาษณ์มาขยายผลต่อเนื่องเพื่อต้องการเป็นข้อสรุปร่วมกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปเชิงวิเคราะห์ผลสำเร็จการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยการนำประเด็นหลัก (Keyword) มาขยาย และทำการเชื่อมโยง ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเด็น คือ ผลที่เกิดขึ้นจากระบวนการกับเยาวชนทั้งเป็นรูปธรรม นามธรรม ความสำเร็จในเชิงกิจกรรมที่ต้องการสืบทอด
การเปลี่ยนแปลงเยาวชนในด้านพฤติกรรม ทักษะ และการพัฒนาเป็นแนวคิด รูปแบบ วิธีการพัฒนาเยาวชน และนำชุดข้อมูล
มาวิเคราะห์กับหลักการทฤษฎี คือ สถานการณ์ และวิธีการดำเนินงานปัญหาเยาวชน ผ่านแนวคิดกระบวนคิดเชิงระบบ โดยใช้
ภูเขาน้ำแข็ง อธิบายรูปแบบการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับกระบวนการทำงานของกลุ่มจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และนำกระบวนการมาเชื่อมโยง เปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผลการศึกษาพบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเด็กแว๊นซ์ ติดน้ำกระท่อม
มาสนใจกิจกรรมชุมชน สนใจการเรียนมากขึ้น เกิดทักษะการในทำงาน สามารถออกแบบกระบวนการกิจกรรมด้วยตนเอง
วางบทบาทและแบ่งหน้าที่การทำงาน กล้าแสดงออก กล้าซักถาม กล้าพูด เด็กมีสถานะทางสังคมได้รับความเชื่อถื อจากคนใน
ชุมชน เด็กเข้าใจรู้จักศักยภาพของชุมชน สืบทอดความรู้ มีทักษะ ตระหนักในคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน มีการพัฒนาทักษะ
การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ความหมายของการอบรมขัดเกลาทางสังคม มีรูปแบบ
การทำงานโดยองค์ก รชุม ชน ดำรงไว้ซึ่ง ทรัพ ยากร ประเพณี วัฒ นธรรม วิถี ชีวิ ตชุ ม ชนชายฝั่ งทะเล มี พี่ เลี้ ยงหรือ โค้ ชใน
การทำงานกับเด็ก โดยมี 3 ขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ (1) ขั้นเดินตามเด็ก (2) ขั้นเดินพร้อมเด็ก และ (3) ขั้นหนุนให้เด็ก
เดิน สามารถต่อยอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนให้ ชุมชนมาดำเนินการ สร้างพี่เลี้ยงในชุมชนใน
การพัฒนาเยาวชน
สิ่งที่ ต้องกลับมาคิดใหม่กับกิจกรรมโครงการที่ดำเนิ นการโดยภาครัฐ และเอกชน คือ เรารู้จักเด็กแค่ไหน เขามี
ความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วหรือยัง เราได้ให้เด็กมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจกรรมเหล่านั้นอย่างไร เป็นคำถามสำหรับผู้หวังดีที่
อยากทำงานเด็กและเยาวชน สามารถกระบวนการไปปรับใช้ ต่อยอดการพัฒนาเยาวชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เริ่มต้นจากการ
สร้างพี่เลี้ยงชุมชนที่มีความรู้ในกระบวนการทำงานเด็กเยาวชน มีเครื่องมือ วิธีการปฏิบัติ และมีการถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพียงแต่ละภาคส่วนต้องปรับบทบาทของตัวเอง เปลี่ยนจากผู้สอน ให้ความรู้ เป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมด้วยตนเองมาเป็น
ผู้สนับสนุนให้ชุมชนมาดำเนินการ สร้างพี่เลี้ยงในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ: กระบวนการขัดเกลาทางสังคม, การพัฒนาเยาวชน, การจัดการการท่องเที่ยว
บทนำ
บ้านบ่อเจ็ดลูกตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นพื้นที่ติดกับชายทะเล และลำคลอง สภาพทางภูมิศาสตร์
เป็นเกาะเล็กๆ ในตำบลปากน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองจากเกาะต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
เป็นหลัก ในช่วงก่อนปี 2540 การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้รับผลจากการประกอบอาชีพประมงใช้เครื่องมือประมง
ประเภททำลายสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น อวนรุน ยาเบื่อปลา อวนลาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากนอกพื้นที่ชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก และเป็นคนส่วนน้อย แต่พื้นที่ทำการประมง ที่ทำเครื่องมือประเภทดังกล่าว ทำให้คนพื้นที่บ้านบ่อเจ็ดลูก และ
บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ทรัพยากรเสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ำลดลง รายได้จึงลดตามไปด้วย
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ความพยายามในการแก้ปัญหาของคนพื้นที่ คือ การรวมกลุ่มจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ร่วมกับเครือข่ายชมรม
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ขอร้อง ห้ามปรามผู้ประกอบการ ในกรณีอวนรุน และยาเบื่อปลา กำหนดกติกาชุมชนในการใช้
เครื่องมือประมง เช่น ประเภท ขนาดตาอวน จนในที่สุดใช้มาตรการทางกฎหมายจับกุมผู้กระทำผิด ร่วมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จนการทำประมงแบบดังกล่าวได้ลดน้อยลง
ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้รูปแบบการรวมกลุ่มนั้นคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมพูดคุย เพื่อพัฒนาชุมชน
โดยในระยะต่ อ มามี ก ารทำกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ประมง และการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งขณะเดี ย วกั น กระแส
การท่องเที่ยวตอนนั้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี คือ มีรายได้เสริมจากการพา
นักท่องเที่ยวไปดำน้ำ ตกปลา ในช่วงเทศกาล และวันสำคัญ ผลเสียคือมีนักท่องเที่ยวนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มใน
ชุมชน ซึ่งขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม จึงได้ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยกระบวนการวิจัย จึงเกิดงานวิจัย ภายใต้
โครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเทียวบ้านบ่อเจ็ดลูก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มจัดการท่องเทียวโดยชุมชน (รีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก)
เมื่อการท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้น บ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นสถานที่ที่หลายภาคส่วนมาศึกษาดูงาน มาเที่ยวตามที่
ชุมชนกำหนด มีการขยายงานที่มีกิจกรรมการนำเที่ยว โดยมีกลุ่มเรือเป็นผู้รับชอบต่อจากกลุ่มรีสอร์ทชุมชน มีการพัฒนากลุ่ม
ปลูกผัก ปลูกแตงโม ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อนำผลผลิตที่ปลอดภัย มาขายกับนักท่องเที่ยว และขายต่อใน
ตลาดสดอำเภอละงู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานไปในตัวไปด้วย
ภายหลังกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดำเนินงานที่มีคนมาเข้าร่วมหลากหลายมากขึ้น มีการพูดคุยกันมากขึ้น
มีระบบการทำงานที่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง จากทุกภาคส่วนของชุมชน อาทิ แกนนนำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ
ท้องที่ หมออนามัย บุคลากรสถานศึกษา เกิดเป็นสภากาแฟ ที่แกนนำเหล่านี้มาพูดคุยทุกเรื่องราวที่มีปัญหาหรือสิ่งที่อยาก
พัฒนาในชุมชน และได้เล็งเห็นปัญหาของลูกหลานในชุมชน เด็กเยาวชนในพื้นที่ ที่ไม่ค่อยสนใจ งานครอบครัว งานชุมชน ทั้งที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเขาได้ (ยูหนา หลงสมัน , สัมภาษณ์ 2562) ชีวิตประจำวันมีการจับกลุ่มมั่วสุมยาเสพติด เช่น
น้ำกระท่อม ขับรถซิ่ง เป็นความหนักใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน
ปัญหาข้างต้นนำมาสู่การพูดคุย หาแนวทางการจัดการปัญ หา และต้องสืบ ทอดเจตนาในการทำงานที่ผ่านมาที่
ต้องการให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ สืบทอดเรื่องของการจัดการทรัพยากร การจัดการท่องเที่ยว และอื่นๆ
การดำเนินงานเริ่มต้นจากการที่ผู้ใหญ่เข้าหาเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจ ลงพูดคุย ตีสนิท กินน้ำ
กระท่อมร่วมกับเด็ก จนทำให้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก ว่าในแต่ละวันเด็กทำอะไร เด็กอยู่อย่างไร
เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร จนทำให้ได้รู้ข้อมูลเชิงลึก และที่สำคัญยังทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจ ยอมที่จะพูดคุยด้วย ไม่ปิดบัง
ข้อมูล ซึ่งก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร
ต่อมาก็ชักชวนเด็กทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น ปัดกวาดโบราณบ่อเจ็ดลูก ทำความสะอาด
มัสยิด เก็บขยะชายหาด และชวนกลุ่มเยาวชนเสนอโครงการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอยู่ภายใต้โครงการสานพลัง
เยาวชน สร้างสุขภาวะชุมชนร่วมลดโลกร้อน เป็ น การนำกลุ่ม เยาวชนที่ ถูกมองว่าไม่เอาถ่านมาร่วมงาน ซึ่งทีม ได้จั ดทำ
โครงพั ฒ นาแหล่ งเรียนรู้ ฟื้ น ฟู ท รัพ ยากร ต้ านภั ยโลกร้อ น สืบ ทอดภู มิ ปั ญ ญา พั ฒ นาบ่ อ เจ็ด ลู ก โครงการนี้ ได้รับ รางวั ล
การท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนดีเด่น ซึ่งมีจุดเด่น คือ กลุ่มมีเยาวชนที่เป็นชายล้วน มีกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเป็นที่ปรึกษา
และโครงการวิจัยบทบาทของเยาวชน ในการจัดการท่องเที่ยวหาดกาสิง และโบราณสถานแบบมีส่วนร่วมบ้านบ่อเจ็ดลูก
โครงการดังกล่าว ทำให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เลิกน้ำกระท่อม หันมาสนใจงานชุมชน ช่วยเหลือ
ครอบครัวทำงาน เข้าใจการทำงานของแกนนำกลุ่มจัดการท่องเที่ยว และเป็นที่ยอมรับและชุมชน ให้ความสำคัญมากขึ้นใน
การมีส่วนร่วมการดำเนินงาน
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ซึ่งในอดีตสถาบันครอบครัว ชุมชน ถือเป็นรากฐานสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ กับลูกหลานผ่านกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิต วิถีผูกพันกับภูมินิ เวศที่เป็นป่าเขา ทะเล ทำให้เด็กได้สะสมจนเกิดความรู้ เช่น การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การทำไร่ ทำนา ทำสวน สืบทอดมาสู่ลูกหลาน บางครอบครัวมอบหมายงานด้านอาชีพ เป็นหน้าที่สำหรับ
ลูกหลานโดยตรง เป็นรูปแบบการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่เป็นธรรมชาติ การขัดเกลาให้เด็ กและเยาวชนผ่าน การเรียน
รู้วิถีการทำงานร่วมกัน การใช้เวลากิจกรรมในครอบครัวผ่านฐานชีวิตที่ดำรงอยู่
หากย้อนมอง ความคาดหวัง ความต้องการของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวฯ และจากผลการพัฒนาเยาวชน คือ การพัฒนาการ
เรี ยนรู้กั บ ลู ก หลาน เด็ก เยาวชน เป็ น รูป แบบการขัด เกลาทางสั งคม รูป แบบหนึ่ งที่ ด ำเนิ น การโดยองค์ กรชุ ม ชน ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน บทบาทการจัดการเรียนรู้เด็กเยาวชน มีระบบโรงเรียนเข้ามาทดแทนการเรียนรู้ของครอบครัว และชุมชน
การเรียนรู้ทั้งหมดต้องไปโรงเรียน ทั้งในด้าน อาชีพ วัฒนธรรม และวิชาความรู้ต่างๆ การอบรมขัดเกลาบางส่วน ถูกเบียดให้
หาย ผ่านการศึกษาในโรงเรียน ที่เน้นการเรียนรู้บทเรียนทางวิชาการ มากว่าการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรม บทบาทของ
ครอบครัว บทบาทของชุมชน ที่เคยทำหน้าที่สร้างการเรียนรู้กับลูกหลานก็ลดลง หรือหายไป กอรปกับสถาบันครอบครัวเข้าสู่
ยุคทุนนิยม เทคโนโลยี สภาพสังคมและวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปจากเดิม พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดู หลายครอบครัวต้องทำงานหาเงิน
เพื่อส่งเสียให้ลูกเรียน ต้องออกจากโรงเรียน หรือเด็กไปมั่วสุมกับเพื่อนในเรื่องยาเสพติด การพนัน จนทำให้การเรียนในระบบ
โรงเรียนไม่สามารถไปต่อได้
โดยกระบวนการการทำงานเด็กเยาวชนบ้ านบ่อเจ็ดลูก รูปแบบที่ทำโดยชุมชนเอง สามารถแก้ปัญหาเยาวชน ผู้วิจัย
สนใจศึ ก ษารู ป แบบการอบรมขั ด เกลาทางสั งคม ของกลุ่ ม จั ด การท่ อ งเที่ ย วบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก เพื่ อ ถอดบทเรี ย นแนวคิ ด
กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นแนวทางการอบรบรมขัดเกลาทางสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการความเป็ น มาของชุ ม ชนตั้ งแต่ ในอดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น ในมิ ติ ทุ น ทางสั งคมในด้ านสั งคมและ
สิ่ งแวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม และสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ของเยาวชนบ่ อ เจ็ ด ลู ก ตำบลปากน้ ำ อำเภอละงู จั งหวัด สตู ล
เพื่อศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้เยาวชน ผ่านให้การเรียนรู้ของแกนนำกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการการอบรมขัดเกลาทางสังคมกลุ่มเยาวชนในด้านความสำนึกต่อชุมชนในด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีเจตคติ จิตอาสา และการสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ปัญหาการวิจัย
(1) กระบวนการในการพัฒนาเยาวชน เช่น กิจกรรม วิธีการ ขั้นตอน การสนับสนุนจากกระบวนการ เช่น ครอบครัว
องค์กรภายนอก (2) การขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก สิ่งที่ต้องการสืบทอด
เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าและความสำคัญ (3) ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์ผลสำเร็จการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชน คือ
ผลที่เกิดขึ้นจากระบวนการกับเยาวชนเป็นรูปธรรม นามธรรม ความสำเร็จในเชิงกิจกรรมที่ต้องการสืบทอด การสืบทอดที่
เยาวชนที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นกับเยาวชนในด้านพฤติกรรม ทักษะ แนวคิด รูปแบบวิธีการพัฒนาเยาวชน
แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการในการวิเคราะห์เหตุและผล ได้นำเอาแนวคิดสำคัญมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ดังนี้
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1. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) สายฝน สุเอียน (2556) กระบวนการหล่อหลอมทางสังคม
วัฒนธรรม ที่กระทำผ่านกลไกของตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ โรงเรียน, องค์กรชุมชน ชุนชน, กลุ่มองค์กรอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์แห่งเรียนรู้, มหาวิทยาลัย,ศูนย์/สถาบันวิจัย เพื่อสร้างให้เกิดการ เรียนรู้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ การขัดเกลา
ทางสังคมนั้นต้องมีกระบวนการที่สำคัญคือการทำด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดมาแล้วต้องผ่านกระบวนการ
ทางสังคมด้วยหลากหลายวิธีที่ไม่สามารถกำหนดชัดเจนว่ากระบวนการใดที่ดี แต่จุดสำคัญคือกระบวนการที่ทำนั้นมุ่งไปสู่การ
ทำให้การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อตามคาดหวังทางสังคม และสามารถนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสุข และกระบวนการเรียนรู้
นั้นต้องผ่านการการขัดเกลาตั้งแต่เกิด และสังคมนั้นได้หล่อหลอม ซึ่งมีทั้งการเรียนรู้ในหลายๆ ทางหลายๆ ด้าน และหลาย
หลายการขัดเกลา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลา จากแนวคิดดังกล่าวที่นำมาอธิบายการทำงานพัฒ นาเด็กเยาวชนในพื้นที่
ที่เป็นการขัดเกลาทางสังคมของชุมน และอธิบายความต้องการสืบทอดต้นทุนนั้นอยู่คู่กับชุมชน ตามแนวคิดการขัดเกลาทาง
สังคม
2. แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participant) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน มักถูกกำหนดจากภายนอกในหลาย
รูปแบบตั้งแต่ผู้ใหญ่ข้าราชการนักการเมืองนักวิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่โครงการของหน่วยงานตนเองกำหนดขึ้นทั้งใน
แนวคิดวัตถุประสงค์การดำเนินงานงบประมาณกรอบเวลาผู้รับผิดชอบและผลที่เกิดขึ้น กลุ่มเด็กและเยาวชนจะมีส่วนร่วมใน
การคิ ด วางแผนตั้ งแต่ แ รกเริ่ม ต้ น น้ อ ยมาก ส่ ว นใหญ่ มั ก จะรั บ รู้ รับ ทราบและดำเนิ น กิ จ กรรมไปตามที่ ผู้ ใหญ่ คิ ด ไว้แ ทบ
ทุ กประการ มี บ ทบาทเป็ น เพี ย งองค์ ป ระกอบย่อ ยที่ ดำเนิ น กิ จ กรรมประเภท Event ตามวาระโอกาสต่างๆ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น
ความสำเร็จที่ตามมาจึงเป็ นผลงานและความภาคภู มิใจของผู้ใหญ่ มากกว่าเด็ก การทำงานของกลุ่มการจัดการท่องเที่ ยว
ซึ่งสอดคล้องกับการกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตามบันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของ Roger A Hurt (1992) อธิบาย
รูปแบบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในระดับขั้นสูงสุด
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการค้นคว้างานวิจัย พบว่า เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (2556) กล่าวว่า ต้นทุนชุมชนมีผลต่อ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นองค์ความรู้ต่อการขัดเกลาให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้ชีวิต และมิติทางด้าน
สร้างสรรค์ให้เกิดการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและการสร้างทุนให้เข็มแข็งขึ้นในชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นภูมิคุ้มกันทางด้าน
สังคมให้เยาวชนและคนอื่นๆ ได้ใช้ในการพัฒนาตนเองด้วย ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถอธิบายถึงประเด็นต้นทุนชุมชน
มาสร้างการเรียนรู้ที่นำมาสู่การสร้างพัฒนาคน เด็กและเยาวชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งไปด้วยกัน
กระบวนการวิจัย
จากที่ผู้วิจัยสนใจ การพัฒนาเด็กและเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก เป็นศึกษาเพื่อถอดบทเรียน
อธิบาย “กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม” ในแง่ความหมาย กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยคือ
กลุ่มเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 15 คน และส่วนแกนนำเยาวชน
จำนวน 15 คน ภายใต้การสร้างกลุ่ม “เยาวชนการจัดการป่าชายเลน” ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำ
กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มกลุ่มเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก แกนนำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ผู้นำ
ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด
การเก็บและบันทึกข้อมูล งานวิจัยการวิจัยเรื่อง “การขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล” เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลจึงได้มีการออกแบบ
และขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้มีการเรียงลำดับที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอ่านเอกสารการดำเนินงานของกลุ่มจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดสตูล เอกสารข้อมูล การดำเนิ นงานของกลุ่มเยาวชน จากการดำเนิ นโครงการ เอกสารเป็น เอกสารสรุป
การดำเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นการศึกษา คือ การก่อเกิดของกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดำเนินงานกลุ่ม
จัดการท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยขุมชน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมายโดย
รูปแบบการพูดคุยแบบเจาะลึก ใช้วิธีการสอบถามข้อมูล โดยมีแนวประเด็นการสัมภาษณ์ จาก เยาวชนเป้าหมายหลัก พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษาเยาวชน แกนนำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในชุมชน ซึ่งการสัมภาษณ์เน้นการพูดคุยแบบเล่าเรื่องของแหล่งข้อมูล บอกเล่าเหตุการณ์
และเจาะลึกถึงแนวคิด ความคิด สิ่งที่เกิดขึ้น และ มี การบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีชุดข้อมูลกระบวนการทำงานของ
เยาวชน ของพี่เลี้ยง ของกลุ่มจัดการท่องเที่ยว และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเด็ก และเยาวชน ข้อมูล
บทบาทการทำงานของพี่เลี้ยง แกนนำกลุ่ม ผู้ปกครอง
3. จั ดประชุม กลุ่ม ย่อ ย (Focus group) ผู้ศึ กษาได้ชัก ชวนแกนนำเยาวชนมาพู ด คุย เล่ าเหตุก ารณ์ การดำเนิ น
กิจกรรม ความรู้ ความรู้สึก โดยการนำประเด็นหลักจากการสัมภาษณ์มาขยายผลต่อเนื่องเพื่อต้องการเป็นข้อสรุปร่วมกัน เช่น
กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่ม สรุปแนวทางการดำเนินงาน
4. การใช้เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) คือ วิธีการที่ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่ลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ การทำความเข้าใจต่อประสบการณ์หรือมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดและทฤษฎีมาประกอบในการวิเคราะห์ การตีความเพื่อให้
เกิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ และนอกจากนั้ น นั ก วิจั ย ได้ ใช้ เทคนิ ค นอกเหนื อ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ การสั งเกตหรือ สอบถามจาก
ผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันรวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม ท่าทาง หรือ ลักษณะนิสัย การแสดงออก กระบวนการในการสังเคราะห์
ข้อมูลที่สำคัญ คือ การรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบความแม่นยำ ด้วยกระบวนการที่สำคัญคือ การถอดบทเรียน การเล่า
เรื่อง รวมทั้งการตั้งประเด็นแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปที่แม่นยำและนำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจัย ในส่วนของ
นักวิจัยค่อนข้างต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในบางครั้งต้องใช้คนจากภายนอกมาเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลเชิงลึก
เนื่องจากในฐานะที่มีความคุ้นเคยในพื้นที่ เปรียบเสมือนคนภายในในบางครั้ง จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากคนดำเนินเก็บ
ข้อมูลในอีกเครื่องมือหนึ่ง และในส่วนงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยคาดหวังนอกเหนือจากเป็นงานวิชาการ จะได้ใช้ประโยชน์ในทาง
กระบวนการทำงานในเครือข่ายชุมชน
ผลการศึกษา
การพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
บ้านบ่อเจ็ดลูกตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นพื้นที่ติดกับชายทะเล และลำคลอง ทางตะวันตกติดกับ
ทะเลอันดามัน ด้านทัศนียภาพของพื้นที่บ่อเจ็ดลูก ล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลสีเขียว มีชายหาด ถ้ำต่างๆ หน้าผา แหล่งปะการัง
แหล่งหอยตะเภาเป็นที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในปีหนึ่ง ๆ จำนวนไม่น้อย มีโบราณสถานบ่อเจ็ดลูกลูก บ้านบ่อ
เจ็ดลูก คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 97 และนับถือศาสนาพุทธอีกร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด ผู้คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และในช่วงเว้นว่างจากการทำประมง ประชากรจะทำเกษตร
“บ้ านบ่ อ เจ็ ด ลู ก คื อ ชุ ม ชนเล็ ก ๆ ที่ พื้ น ที่ เราติ ด ทะเล เรีย กว่ าฝั่ งอั น ดามั น มี ล ำคลองเชื่ อ มต่ อ สภาพทางด้ า น
ภูมิศาสตร์จึงเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ ในตำบลปากน้ำ คนในสมัยก่อนเรียกว่า “ตาลากาตูโหย๊ะ” มีความสวยงาม มีน้ำทะเล
สีเขี ย วมรกต แนวปะการั ง มีชายหาด และมี ถ้ ำ หน้ าผา นอกจากนั้ น ยังมี แ หล่ งหอยตะเภาที่ ส ามารถสร้างรายได้ ให้ กั บ
คนในชุมชน และเป็นกิจกรรมในครัวเรือนที่ทำร่วมกัน นอกจากนั้นเรามีโบราณสถานที่เรียกว่าบ่อเจ็ดลู ก ซึ่งมีตำนานในด้าน
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เรื่องเล่าว่า ชาวเลที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ใช้เป็นน้ำดื่ม ซึ่งต้องขุดถึง 7 บ่อ จึงจะมีตาน้ำออกมา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านบ่อเจ็ดลูก” (ยูหนา หลงสมัน, 2563)
ทุนทางสังคมของชนบ่อเจ็ดลูกในอดีต เมื่อมีสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การพัฒนาจากภายนอก
ชุมชนก็มีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทุกระดับ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
รวมทั้งระบบการจัดการเยาวชนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผ่านระบบการจัดการศึกษา มีสถานการณ์ด้านเยาวชนของ
บ้านบ่อ เจ็ดลู ก ขับ รถซิ่ ง การกิน น้ ำกระท่ อม เล่ นโซเซียล และนิยมความสุขสบาย ไม่ส นใจการเรีย นรู้ในครัวเรือน และ
การปฏิบัติตัวตามหลักการทางด้านศาสนา ไม่สนใจคำสั่งสอนของพ่อแม่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน การใช้ชีวิตร่วมกันใน
ครอบครัวมีน้อย มักมีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว ไม่เข้าใจกัน และบางครอบครัวเมื่อมีเรื่องด้านยาเสพติดมาเกี่ยวข้องพ่อแม่มัก
เกิดความทุกข์ใจ
บางครอบครัวต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เยาวชนห่างไกลและไม่ยอมรับครอบครัว
รวมทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชน ซึ่งได้มีการพูดคุยปรับทุกข์กันใน
เวทีชุมชน กลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ แต่ดูเหมือนจะมีสถานการณ์ด้านเยาวชนเพิ่มขึ้นทุกปี จนบางครั้งมองเป็นเรื่องปกติเมื่อเกิด
เหตุการณ์เยาวชนต้องถูกเจ้าหน้าที่ค้นตัวและถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องไปสถานีตำรวจ จนเกิดความเดือดร้อนในครัวเรือน
ภาพที่ 1
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน.
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
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ภายใต้ สถานการณ์ ที่เกิด ขึ้น ในชุมชนดั งกล่าว ในช่วงปี 2558 แกนนำกลุ่ มผู้ นำชุม ชน เห็ น สถานการณ์ เยาวชน
ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตตามกระแสนิยมดังกล่าวข้างต้น เริ่มวิตกกังวลต่อสถานการณ์เยาวชน
เมื่อวิเคราะห์การทำงานเยาวชนที่ผ่านมา โดยมองอย่างเป็นระบบของการดำเนินงานใช้ภูเขาน้ำแข็ง ตามแนวทาง
ปิยนาถ ประยูร ได้กล่าวใน จากแนวคิดกระบวนการระบบ เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นกระบวนการ (Systemic thinking is
a process thinking) มีดังนี้
1. ปรากฏการณ์ คื อ ปั ญ หาเยาวชนที่ เป็ น อยู่ ไม่ ตั้ งใจเรี ย น ไม่ ช่ ว ยเหลื อ งานในครอบครั ว มั่ ว สุ ม ยาเสพติ ด
ไม่รับผิดชอบ ไม่รับฟังการตักเตือน ไม่ยอมพูดคุยกับพ่อแม่ กับครู ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกระทำได้เพียงแค่การว่ากล่าวตักเตือน
2. แนวโน้ม คือ ความรุนแรงปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการนำมาตรฐานทางกฎหมาย พาเยาวชนไปดูงาน นำเยาวชน
ไปเข้าค่ายยาเสพติด ที่ดำเนินการโดย ฝ่ายปกครอง ในส่วนของด้านศาสนานำเด็กและเยาวชนไปอบรมจริยธรรม ส่วนใน
โรงเรียนก็มี การเพิ่มเนื้อหาสาระ เรื่องยาเสพติด จนทำให้จะเด็กหลุดจากระบบโรงเรียน ออกจากโรงเรียนกลางคัน
3. โครงสร้าง คื อ มี การกำหนด รูป แบบการจัดการปั ญ หาเยาวชนที่ ใช้ มาตรการทางกฎหมายที่ เข้ม แข็ งขึ้น มี
การตรวจจับ และนำเด็กเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เช่น สถานพินิจเด็กและเยาวชน มีกระบวนการการกวาดล้างยา
เสพติดในพื้นที่ชุมชน เช่น ตัดต้นกระท่อมในพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน มีมาตรการการจัดเวรยามตรวจตระเวรในพื้นที่ และมี
ข้อตกลงห้ามผู้นำใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันผู้ต้องหาเมื่อเกิดคดียาเสพติด
4. ชั้นวิธีคิด คือ การดำเนินงานที่ผ่านมาขาดขาดการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ที่ต้องการ อบรมบ่มนิสัยให้กับ
เด็ก กับตัวเด็กและเยาวชนเอง การทำงานที่ขาดการ ประสานความร่วมมือ และพูดคุยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมองให้เป็นระบบ
ที่ผ่านมาใช้รูปแบบ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีหน้าที่ ซึ่งเป็นชุดความเชื่อว่า “ทำไมคนไม่ทำหน้าที่ ทำไมครูไม่สอน ทำไม
ตำรวจไม่ จั บ ทำไมผู้ น ำในหมู่ บ้ า นไม่ ท ำงาน” รู ป แบบการทำงานยั งเป็ น การอบรมสั่ งสอนตั ก เตื อ นแบบเดิ ม ๆ ที่ ไม่ ใช่
กระบวนการ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หรือเรียกว่า Active learning ที่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้และมีพี่เลี้ยงหรือโค้ชเป็น
ผู้สร้างการเรียนรู้ โดยหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ไปยังกลุ่มเด็กและพี่เลี้ยง
กระบวนการการทำงาน
จุดเริ่มต้นการออกแบบทำงานเยาวชน โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหันกลับมาสู่งานสังคม ชุมชน
ที่กลุ่มดำเนินงานอยู่ เริ่มต้นจากการ เข้าหาเด็กเยาวชน เพื่อทำความคุ้นเคย ชวนพูดคุย ชวนทำกิจกรรมสาธารณะ การเก็บ
ขยะ การปลูกป่า การฟื้นฟูป่าชายเลนที่มีอยู่รอบหมู่บ้าน และการจัด ตั้งกลุ่ม ใช้ชื่อกลุ่ม “เยาวชนคนชายเลน” ประจวบ
เหมาะกับได้รับ การสนั บสนุ น จากโครงการพั ฒ นาเยาวชนเครือข่ายการท่อ งเที่ยวโดยชุม ชน ดำเนิ นการโดยสถาบัน การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทางเยาวชนได้คิดเริมต้นการสำรวจฟื้นที่ป่าชาย
เลน ขณะนั้นป่าที่อยู่รอบชุมชนกำลังฟื้นฟู แต่มีส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปจากชุมชน คือ ป่าจาก ซึ่งทางชุมชนชาวประมงใช้
ประโยชน์จากการนำส่วนต่างๆ ของต้นจากมาใช้ เช่น ใบจากทำหลังคาบ้าน ใช้ทำใบยาสูบมวนเอง ทำขนมจาก ผลจากนำมา
รับประทาน ทำน้ำตาลจาก คุณประโยชน์จากต้นจากมีมากมาย การเรียนรู้ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
และเริ่มวางแผนการฟื้นฟูป่าจากในพื้นที่ ตั้งแต่การสำรวจหาพื้นที่เหมาะสม เพาะพันธุ์ต้นกล้าสำหรับปลูก การเตรียมพื้นที่
สำหรับปลูก และการจั ดกิจกรรมปลู ก เป็ นสิ่งที่เยาวชนต้อ งดำเนินการเองโดยมีพี่ เลี้ย งที่ เป็ นแกนนำชุม ชนให้ คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา เปรียบเสมือนโค้ช คนในชุมชนที่อยากจะเห็นเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับพฤติกรรมและเข้ามาร่วม
ทำงานสร้างสรรค์ในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนา สนทนา แลกเปลี่ยนผลจากการวิจัยนำไปสู่ การคิดงานพัฒนาชุมชนและกลุ่มใน
ชุมชน ซึ่งเวทีนี้จุดสำคัญที่ได้รับฟังเยาวชนสะท้อนปัญหาของตัวเอง สะท้อนความคิด และการที่คนรอบข้างทำให้ตนเองมีพื้นที่
เรียนรู้ มีคนคอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ การที่ทีมเยาวชนได้คิดวางแผนกิจกรรม แบ่งภารกิจ และลงมือดำเนินการ และการ
สรุปหลังจากการดำเนินงานเสร็จแล้ว เพื่อที่ดำเนินงานกิจกรรมต่อไป
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กิจกรรมฟื้นฟูป่าจากที่จัดขึ้นโดยเยาวชน ต้องเป็นผู้ประสานผู้นำหมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม (ผู้นำศาสนา)
ครูโรงเรียน กำนัน นายอำเภอ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนต้องร่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และออก
เดินทางประสานงานด้วยตัวเอง เมื่อถึงวันทำกิจกรรมต้องกล่าวรายงาน สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา จากคนที่ไม่เคยมีใคร
ค่อยให้ความสนใจ คนที่หลายคนมองข้าม กลับกลายเป็นผู้ดำเนินการเอง เป็นผู้นำ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง
เป็นอย่างมาก
การถอดบทเรียนการทำงานเบื้องต้นของกลุ่มเยาวชน ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การตั้งโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหา โดยมองว่ารูปแบบการพัฒนาเยาวชนที่ต่างออกไปจากการทำงานแบบเดิม คือ รูปแบบการอบรมสั่งสอน เน้นการพูด
การบรรยาย การบอกให้เด็กฟัง การบอกให้เด็กทำ จะโดยครอบครัว หรือครูโรงเรียนในระบบโรงเรียน หรื อผู้นำศาสนา หรือ
กระบวนการพัฒนาเยาวชนของรัฐที่นำเด็กไปเข้าค่ายอบรม
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นรูปแบบสร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ให้เด็กได้คิดเอง ให้เด็กได้ทำงาน
ด้วยตังเอง หรือกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ระหว่างการทำงาน โดยมีพี่เลี้ยง หรือโค้ช ทำหน้าที่กระตุ้นการเรียนรู้ ที่สำคัญ คือ
โค้ชในชุมชนดำเนินการเองที่มีความต่างจากที่อื่นที่คนทำงานเยาวชนมาจากภายนอกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จบโครงการไม่มีการ
ดำเนินงานต่อเนื่องกิจกรรมเยาวชนเลยหยุดหายไปกับโครงการ แต่กรณีของบ้านบ่อเจ็ดลูก เด็กไม่หยุด กิจกรรมไม่หยุด
ด้วยเหตุผลที่พี่เลี้ยงเยาวชนเป็น “คนใน” สามารถทำงานต่อเนื่องให้คำปรึกษาได้ตลอด
กระบวนการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก (โค้ชชุมชน/พี่เลี้ยง) เป็นวิธีการอบรม
ขั ด เกลาทางสั งคม (Socialization) คื อ กระบวนการหล่ อ หลอมทางสั งคม วั ฒ นธรรม ที่ ก ระทำผ่ านกลไกของตั ว แทน
การขัดเกลาทางสังคมที่เป็นองค์กรชุมชน ตัวแทน ณ ที่นี้ คือ “พี่เลี้ยง” ที่เป็นคนในชุมชนเพื่อให้เยาวชนสืบทอดเจตนารมณ์
สิ่งที่ชุมชนกำลังรักษาไว้ รวมทั้งการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับชุมชนและสังคมห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการอบรมขัด
เกลาทางสังคมรูปแบบหนึ่งตามแบบฉบับของคนบ่อเจ็ดลูก
กระบวนการทำงานเด็กและเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก มีขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 เดินตามเด็ก มีเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ
เด็ก รู้ลึกปัญ หาภายใน วิธีการ เข้าหาเด็ก การทักทาย และสนใจสิ่งที่เขาสื่อสาร ชวนคุยเล่าเรื่องราวในช่วงวัยรุ่น หรือ
เรื่องราวที่เขาสนใจ บทบาทพี่เลี้ยง ทักษะการสังเกต ดูพฤติกรรมของเยาวชน มีเยาวชนกี่แบบ ชอบทำอะไร ไม่ชอบอะไร
รับฟังเด็กเล่าเรื่อง หรือกิจกรรมอย่างลึกซึ้ง และการตักเตือนเป็นบางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบมีจังหวะ มีเหตุผล
ขั้นที่ 2 เดินพร้อมเด็ก เป้าหมาย การเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อสาธารณะ ได้เรียนรู้ชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมและ
คอยชี้ แ นะ และนำเสนอตั วอย่ า งดี ๆ เพื่ อ ให้ เยาวชนได้ อ อกสู่ ส าธารณะ และมี การสร้า งความสั ม พั น ธ์กั บ บุ ค คลอื่ น ผ่ า น
การกิจกรรม สร้างความมั่นใจ สร้างความเป็นผู้นำที่ดี วิธีการทำงาน ชวนเยาวชนทำกิจสาธารณะให้เขาสู่ออกสังคมวงกว้าง
เช่น การปลูกป่า เก็บขยะ เพื่อเรียนรู้ศักยภาพชุมชน และปัญ หาชุมชนระหว่างการทำกิจกรรม การเสนอแนวคิดการทำ
กิจกรรม ชุมชน บทบาทพี่เลี้ยง เล่าเหตุการณ์ ปัญหาชุมชน สังคมที่กำลังขับเคลื่ อน และบทเรียนการใช้ชีวิต ประสานงาน
ทำความเข้าใจกับชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และแนะนำ ให้กำลังใจ
ขั้นที่ 3 หนุนเด็กเดิน เป้าหมาย ทักษะการทำงาน เช่น การทำงานผ่านกิจกรรมหรือโครงการ การทำงานโดยใช้
ข้อมูล การทำงานเป็นทีม การประชุมกลุ่ม การวางแผน การเป็นจิตอาสา วิธีการ การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นพื้นที่แสดง
ศักยภาพที่ส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมชุมชน ซึ่งเสนอไปยังหน่วยงาน
หรือทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การอบรมมัคคุเทศก์น้อย และการสร้างเด็กรุ่นใหม่ ฝึกทักษะ กระบวนการทำงานระหว่าง
การดำเนินโครงการ บทบาทพี่เลี้ยง ชักชวนให้เด็กคิด แลดะทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ต่อยอดกับสถานการณ์ที่มีอยู่ในชุมชน
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาบางประการของชุมชน ประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกมาสนับสนุน ชักชวนแกนนำเยาวชน
เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มจั ดการท่องเที่ยว เช่น การประชุมเพื่อปรึกษา หารือ การดูงาน ซึ่งมีวาระให้เยาวชน
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นำเสนอข้อมู ลความคืบ หน้ า การเข้ าหาแกนนำ ผู้น ำชุม ชน หรือ หน่ วยงาน เพื่อทำความเข้าใจและสนับ สนุน การทำงาน
ของเยาวชน ให้คำปรึกษา และการเสริมทักษะระหว่างการทำงาน เช่น การวางแผน ทำกิจกรรม สรุป และการคิดวิเคราะห์
(ทักษะของคนในอนาคต) สร้างภาวการณ์เป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกับสังคม การปรับตัว สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 2
กระบวนการทำงานเด็กและเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก

รูปแบบการอบรมขัดเกลาทางสังคม
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานด้านเยาวชนของกลุ่มจัดท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนิน งานเยาวชนอย่ างเป็ น ระบบ การทำงานเยาวชนที่ผ่ านมา โดยมองอย่างเป็ น ระบบของ
การดำเนินงานใช้ภูเขาน้ำแข็ง ตามแนวทาง ปิยนาถ ประยูร ได้กล่าวใน เอกสารสรุปย่อจากหนังสือ วิธีคำกระบวนการระบบ
เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นกระบวนการ (Systemic thinking is a process thinking)
2. ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดตั้งต้นในการทำงานกับเยาวชน ความไว้เนื้อเชื่อใจ เขารู้สึกปลอดภัยที่อยู่ข้าง ได้รับ
คำปรึกษาตลอด และการสนับสนุน ต่างกับอดีตที่ผ่านมาการคิดการแก้ปัญหาอยู่บนปรากฏการณ์ของปัญหาส่วนใหญ่ เช่นเมื่อ
เห็นเด็กปัญหา ก็ว่ากล่าวตักเตือน จนความสัมพันธ์ห่างหาย เกิดช่องว่างระว่างกันมากขึ้น ปัญหาหนักขึ้นถึงการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายมาบังคับ ซึ่งเป็นการแยกพวก แยกกลุ่ม อยู่กันคนละฝั่ง ไม่ว่า เด็กเยาวชนไปไหน เจอแต่โจทย์ หรือคู่ตรงข้าม
ที่ตัวเองไม่รู้ปลอดภัยที่จะอยู่ร่วม
3. เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ตามที่ สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ (2561) ได้กล่าวเรื่องการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชนตามบันได 8 ขั้นของ Hart (1992) ซึ่งการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่ 8 คือ เด็กริเริ่มเป็ นเจ้าของใน
การกำหนดการทำงาน เยาวชนเลือกเรื่องที่ทำด้วยตนเอง ตัดสินใจโดยรับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยง และที่สำคัญหน่วยงานที่
ดำเนิ น งานแก้ ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชน ดำเนิ น การอยู่ ใ นระดั บ ขั้ น ที่ เ ด็ ก มี ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยมาก หลายงานถู ก บงการ
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ทำตามสั่ง เกณฑ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีโรงเรียนเกณฑ์เข้ารับการอบรมยาเสพติด คุณธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ถ้าไม่เข้าถูก
บังคับด้วยคะแนน ซึ่งเด็กมองเป็นการถูกบังคบ ขาดการมีส่วนร่วมจากเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
ภาพที่ 3
การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตามบันได 8 ขั้นของ Roger A Hart (1992).

1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรง สอดคล้องกับ พัชรินทร์ สิรสุนทร (2556) ได้กล่าวว่า
“บุคคลที่จะเชื่อความรู้ที่ตนเองได้รับจากประสบการณ์ตรงของตนเองมากที่สุด เชื่อจากตัวอย่างที่พบเห็นเป็นอันดับรองลงมา
ส่วนความรู้ที่ได้จากการบอกเล่าของผู้อื่นบุคคลจะพิจารณาความเชื่อถือ (Credibility) ของผู้บอกเป็นสำคัญ” จึงสามารถสร้าง
การเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
2. พัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชน การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
1) เป็นการสร้างแนวคิดพลเมือง (Citizen) แก่เยาวชน ในด้านจิตสาธารณะหน้าที่ความเป็นคนกับงานจิตอาสา
ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความรับผิดชอบต่อชุมชน มีสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน คือ การเรียนรู้วิถีชุมชน (แนวคิด
การอนุรักษ์ ทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน) ให้เด็กได้ลงมือทำเองผ่านโครงการที่เด็กสนใจ การเย็บจาก การเลี้ ยงปู ที่ชุมชน
ใช้ประโยชน์ ความสัมพั นธ์กับ วิถีชีวิตชุมชน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคมและโลก จากตัวความรู้ ทั้งในด้าน
ทรัพยากร วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาชีพ ที่สัมพันธ์กบฐานทรัพยากรที่ได้จาการทำงานเชิงปฏิบัติการ ใช้ความรู้ต่อยอดพัฒนา
ชุมชนได้ การเรียนรู้ทักษะการทำงาน เช่น มีการบันทึกข้อมูล และเขียนรายงาน การนำเสนอเรื่องราว กล้าแสดงออก แสดง
ความคิดเห็นต่อที่ประชุม รู้จักการวางแผนการทำงาน การคิดโดยใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีการประสานงานภายในทีม
เยาวชน และการประสานกับบุคคลอื่น แบ่งบาทการทำงาน การเปลี่ยนแปลงความคิด จากการทำตามใจตัวเอง หรือเขาไม่ได้
ใส่ใจ ช่วงหลังมีความรู้สึกดี เข้าใจเรื่องราวที่กำลังทำอยู่ มีการความตั้งใจทำงานมากกว่าตอนเริ่มต้นทำ) มีการรับฟังมากขึ้น
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง หน้าที่ในครอบครัวที่ตัวเองมี รับผิดชอบหน้าที่ในชุมชน มีจิตสาธารณะ
2) เป็นการพัฒนาเยาวชนผ่านบทบาทคนในพื้นที่ จากการดำเนินงาน ค้นพบบทบาทการทำงานพัฒนาเยาวชน
ดังนี้ บทบาทพี่เลี้ยงเยาวชนพี่เลี้ยงต้องรู้ รู้จักทฤษฎี เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่หลากหลาย ทำความเข้าใจ
“ธรรมชาติของวัยรุ่น” รู้กระบวนการ เครื่องมือการทำงานกับเยาวชน รู้สถานการณ์ สถานการณ์ของเยาวชนระดับบุคคล และ
ระดับทีม รู้ข้อมูลบริบทชุมชน สังคมจังหวัด เพื่อเติมเต็มการทำกิจกรรมของเยาวชน รู้จักภาคี เพื่อสนับสนุนการทำงานของ
เยาวชน
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ภาพที่ 4
บทบาทพี่เลี้ยงเยาวชน

พี่เลี้ยงต้องทำ (ปฏิบัติ) ต้องทำอย่างตั้งใจ พร้อมที่จะลุย เสียสละเวลา และเงินทอง และรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขและ
ผลลัพธ์ระหว่างการทำงานเพื่อเป็นพลังให้ทำงานไปต่อได้เรื่อยๆ ต้องรับฟัง เด็กเยาวชน รับฟังอย่างลึกซึ่งปราศจากการโต้ตอบ
ปรับเปลี่ยนการโต้ตอบเป็นคำถามให้คิดต่อ ต้องกระตุ้น ให้เยาวชนทำกิจกรรม และถอดบทเรียนการทำงานผ่านการตั้ง
คำถาม ต้ อ งทำความเข้ า ใจ การทำของเยาวชนให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ น ำชุ ม ชน ผู้ น ำศาสนา พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง และคนในชุ ม ชน
ต้องประสานงานองค์กรภาคี มาสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชน ต้องสร้างการเรียนรู้ฝึกทักษะผ่านกิจกรรม เช่น
การเก็บข้อมูล การบันทึก การเขียน การนำเสนอ การประสานงาน
ภาพที่ 5
บทบาทพี่เลี้ยงต้องทำ
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บทบาทครอบครัว ช่วยสนับสนุน จัดหาของใช้ ขนม อุปกรณ์ ประสานงานลูกหลาน การติดตาม ให้ความสนใจ
ซักถามเห็นความเคลื่อนไหว จากเมื่อก่อนไม่รู้ว่าลูกทำอะไร เพื่อนมาหาที่บ้านบอกความจริงกับเพื่อน จากเมื่อก่อน บอกไม่ได้
ว่าลูกอยู่ที่ไหน ความต้องการ หรือคาดหวัง ให้มีการทำงานกับเยาวชนรุ่นต่อไป
บทบาทของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นแหล่งเรียนรู้ กับเยาวชน ในด้านการทำงานเป็ นกลุ่ม เป็นที ม
การประชุม การวางแผน การสรุ ปงาน เป็นแหล่งข้อมูล เมื่อเด็กต้องการข้อมูลในเรื่อง ทรัพยากร ป่าชายเลน ทะเล สัตว์น้ำ
วิถีชีวิต อาชีพ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแหล่งทุน สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม ค่าน้ำ อาหารและ
อุปกรณ์
ภาพที่ 6
บทบาทกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่าชุมชนบ่อเจ็ดลูก ชุมชนมีต้นทุนทางด้านทรัพยากรในพื้นที่ ที่เป็นทั้งทุนทางด้านวัฒนธรรม
ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ ที่ ยึด ถื อ กั น มา รวมทั้ งในด้ านวิ ถีข องชุ ม ชนกั บ การอยู่ ร่ว มแบบพึ่ งพิ งฐานทรัพ ยากร การสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ ผ่านเรื่องราวชุมชน เด็กเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เป็นเด็กแว๊นซ์ หรือเด็กติดยาเสพติด
น้ำกระท่อม ให้มาเป็นแกนนำกลุ่ม และชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรม สนใจจะเรียนมากขึ้น เกิดทักษะในการทำงาน เด็กสามารถ
ออกแบบกระบวนการกิจกรรมเองได้ มีการวางบทบาทและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน กล้าแสดงออก กล้าซักถาม เด็กกล้าพูด
มี ภ าวะการเป็ น ผู้ น ำ เด็ ก มี ส ถานะทางสั งคม น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากคนในชุ ม ชน ชั ก ชวนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เป็นแบบอย่างกับเด็กในชุมชน และได้รับโอกาสจากองค์กร หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
การนำต้ นทุ นชุม ชนมาสร้างการเรียนรู้ในการพั ฒ นาเยาวชน สอดคล้องกับ ความหมายของการอบรมขัดเกลา
ทางสังคม ที่เป้าหมายอนุรักษ์ทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล ที่ผ่านการทำงานในรูปแบบ
องค์กรชุมชน เป็นการสืบทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน อีกทั้งยังมีการพัฒนา
ทักษะการดำเนินงานเป็นกลุ่มกับเยาวชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ในประเด็นที่เด็กสนใจเป็นจุดตั้งต้น ที่สำคัญของการ
ดำเนินงาน คือ ตัวพี่เลี้ยง เป็นตัวขับเคลื่อน เปรียบเสมือนตัวพระเอกของเรื่อง ที่เป็น “คนในชุ มชน” ที่เป็นบทบาทหลัก
ของเรื่องที่ขั้นตอนดำเนินงานแบบอย่างที่ดี ดังนี้

218

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

ข้อค้นพบ กระบวนการขัดเกลาเยาวชนผ่านการเรียนรู้ต้องทำแบบสามเส้าคือ บทบาทพี่เลี้ยงที่เป็นแกนนำกลุ่ม
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และการส่งเสริมบทบาทเด็กจากการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชนบ้านบ่ อเจ็ดลูก เป็นการ
สร้างแนวคิดพลเมือง (Citizen) แก่เยาวชน ในด้านจิตสาธารณะหน้าที่ความเป็นคนกับงานจิตอาสาทางสังคม การอยู่ร่วมกันใน
สังคม ความรับผิดชอบต่อชุมชน มีการสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งผ่านการปฏิบัติการที่สำคัญ คือ การเรียนรู้วิถีชุมชน
(แนวคิดการอนุรักษ์ ทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน) ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติการเองผ่านโครงการที่เด็กสนใจ การเรียนรู้ทักษะ
การทำงาน เช่น มีการบันทึกข้อมูล และเขียนรายงาน การนำเสนอ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม รู้จักการวาง
แผนการทำงาน การคิดโดยใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีการประสานงานภายในทีมเยาวชน และการประสานกับบุคคลอื่น แบ่ง
บทบาทการทำงาน การเปลี่ยนแปลงความคิดเด็ก จากการทำตามใจตัวเอง หรือเขาไม่ได้ใส่ใจ ช่วงหลังมีความรู้สึกดี เข้าใจ
เรื่องราวที่กำลังทำอยู่ มีความตั้งใจทำงานมากกว่าตอนเริ่มต้นทำ มีการรับฟังมากขึ้น อยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้ เกิดความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตัวเอง หน้าที่ในครอบครัวของตัวเอง มี รับผิดชอบหน้าที่ในชุมชน มีจิตสาธารณะ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตนเองที่เป็น
ผลจากการเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ที่สำคัญจุดเปลี่ยนการพัฒนาเยาวชน คือ พี่เลี้ยง เป็นตัวขับเคลื่อน เปรียบเสมือนตัวพระเอกของเรื่อง ที่เป็น “คนใน
ชุมชน” มีขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เดินตามเด็ก ขั้นที่ 2 เดินพร้อมเด็ก ขั้นที่ 3 หนุนให้เด็กเดิน ทำให้เห็นถึงการพัฒนาเยาวชน
อย่างมีกระบวนการทำงาน สามารถนำไปเป็นรูปแบบการพัฒนาเยาวชนในอีกหลายพื้นที่ ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน
การแก้ ปั ญ หาเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง ส่ วนใหญ่ ใช้ วิธี น ำเด็ ก ไปเข้าค่ า ยยาเสพติ ด โดยฝ่ ายปกครอง นำเด็ กไปอบรม
จริยธรรม คุณธรรม โดยฝ่ายศาสนา และฝ่ายการศึกษาเป็นการอบรมสั่งสอน เป็นการดำเนินโดยบุคคลภายนอก ที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง คนในชุมชนคาดหวังการแก้ปัญหาลูกหลานตัวเอง เป็นการแก้ปัญหาที่สามารถใช้คำว่า “เอาไม่อยู่” คือ พ่อแม่
ผู้ป กครอง เอาลูกไม่ อยู่ โรงเรีย นเอานั กเรียนไม่อ ยู่ ผู้น ำศาสนา ผู้น ำฝ่ายปกครองเอาไม่ อยู่ กับ พฤติ กรรมเด็ก ที่สุ่ มเสี่ย ง
ต่อยาเสพติด
กระบวนการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวจึงแบบรูปแบบที่สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาเยาวชนให้
กลับมาสู่อ้อมกอดพ่อแม่ รู้จักเข้าใจวิถีชีวิต ตระหนักในคุณ ค่าที่มีอยู่ และสามารถต่อยอดการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพียงแต่ละภาคส่วนต้องปรับบทบาทของตัวเอง เปลี่ยนจากผู้สอน ให้ความรู้ มาเป็นพี่เลี้ยง หรือโค้ช สร้างการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ เปลี่ยนบาบาทจากที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมเป็นโครงการ หรือกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จไม่มี
การดำเนินการต่อเนื่อง ด้วยเหตุผู้ดำเนินการเป็นคนภายนอกชุมชน เด็กขาดพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา อาจจะหวนคืนสู่วางจรที่เคยเป็น
เสนอแนะให้หน่วยงานปรับมาเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนมาดำเนินการ สร้างพี่เลี้ยงในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งจากชุดความรู้การทำงาน การทำงานเด็กและเยาวชน ไม่สามารถทำแยกส่วน หรือแยกเป็นกิจกรรมได้อย่าง
สิ้ น เชิ ง การวิ เคราะห์ ระบบของปั ญ หาที่ ผ่ านมา หน่ ว ยงานต่ างทำหน้ าที่ ข องตั วเอง ออกแบบกิ จกรรม โครงการ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชนทั้งหมด แต่กระบวนการไม่ได้เริ่มที่เด็ก กลับไปเริ่มที่ผู้ใหญ่ เด็กเป็นฝายถูกกระทำจากผู้หวังดี
ทั้งหลาย
สิ่งที่ต้องกลับมาคิดใหม่กับกิจกรรมโครงการทั้งหลาย คือ เรารู้จักเด็กแค่ไหน เขามีความรู้สึกที่ดีกับเขาแล้วหรือยัง
เราได้ให้เด็กมีส่วนร่วมที่เขาเป็นเจ้าของ เป็นคำถามสำหรับผู้หวังดีที่อยากทำงานเด็กและเยาวชนนำกระบวนการที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ ไปปรับใช้ ทดลองใช้กับงานเด็กและเยาวชน ที่เริ่มต้นจากการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนที่มีความรู้ในกระบวนการ
ทำงานเด็กเยาวชน มีเครื่องมือ วิธีการปฏิบัติในการทำงาน และมีการถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงาน และเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป
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การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร1
Access and Utilization of Information for Coronavirus 2019 Prevention of the Elderly
in Bangkapi Bangkok
ทรงศักดิ์ รักพ่วง2
Songsak Rakpuang3

Abstract
The epidemic situation of coronavirus 2019 occurring around the world affects people at all
levels. Especially the elderly group that is considered the most at risk. Governments used communication
channels as an essential technique for preventing and solving problems during critical situations. This
research is quantitative research aimed to study the access and utilization of information. Including
studying factors that relate to the utilization of information. The sample group was elderly in Bangkapi
Bangkok, 30 people accidental sampling. collected data from questionnaires. The data was analyzed by
descriptive statistics and nonparametric statistics, chi-square to analyze the relationship.
The results of the research showed both male and female samples were equal. Most of which
are between 60-65 years old. Graduated in elementary school, marital status and most of them work.
The top two channels to access information for the elderly were the television and online media.
Utilization of information, it was found that the elderly received information was utilized at the highest
level in all three areas: health, social situation, and social relations. The factors related to the utilization
of information, it was found that occupation was the personal factor that was related to the utilization of
information. For recommendations, it should promote more production and online media development
including the importance of career promotion for the elderly. Moreover, and encouraging the behavior of
information using to people of all ages should be concerned, especially for youth.
Keywords: Elderly, Coronavirus 2019, access, utilization
บทคัดย่อ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด รัฐบาลจึงใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เป็นเทคนิคสำคัญสำหรับการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึง
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสาร รวมถึ งศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสาร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิตินอนพาราเมตริก คือ ไค-สแควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
1

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา นบส.804 การวิจัยเชิงปริมาณในนโยบายสังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่ างทั้ งเพศชายและเพศหญิ งมี จำนวนเท่ ากั น ซึ่งส่ วนใหญ่ มี อ ายุระหว่าง 60-65 ปี
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรส และส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ โดยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ สำหรับการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เมื่อผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารแล้ว มีการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสถานการณ์สังคม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสาร พบว่า อาชีพเป็นปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร สำหรับ
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมการผลิตและการพัฒ นาสื่อออนไลน์สำหรับ ผู้สูงอายุให้ม ากขึ้น รวมถึงควรส่งเสริมอาชีพให้ กับ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนควรส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การเข้าถึง, การใช้ประโยชน์
บทนำ
จำนวนประชากรของโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากและโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลกในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975-2000 นั้น ประชากรเพิ่มขึ้นจากจำนวน
4,100 ล้านคน เป็น 6,500 ล้านคน และจากปี ค.ศ. 2001-2025 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,200 ล้านคนในปี ค.ศ. 2025 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 จากปี ค.ศ. 1975 และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากจำนวน 350 ล้านคนในปี ค.ศ.
1975 เป็น 1,100 ล้านคนในปี ค.ศ. 2025 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 244 จากปี ค.ศ. 1975 (The United Nations, 2009)
การเพิ่มขึ้นเช่นนี้ส่วนหนึ่งจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้คนมีอายุยืนยาว มีอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 นี้ ทั่วโลกจะมีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็น 2 ใน 5 โดยพบว่า ทวีปยุโรปเป็นภูมิภาคที่กำลัง
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเพื่อเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มากที่สุด ในขณะที่ทวีปเอเชียพบว่า ประเทศญี่ปุ่นมี
สัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งมีสั ดส่วนเท่ากับประเทศอิตาลีที่มีโครงสร้างของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2556) สำหรับประชากรของภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มมีอายุสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ ว ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ (ประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ร้อยละ 16.5) และประเทศเวียดนาม (ร้อยละ 10.7) รวมถึงประเทศอาเซียนที่กำลังจะเข้าสู่
สังคมสูงอายุในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 9.5) เมียนมา (ร้อยละ 9.2) (มูลนิธิสถาบันวิ จัยและพัฒ นา
ผู้สูงอายุไทย, 2559) สำหรับ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2559 มีประชากรอาศัยอยู่ทั้ งหมด
ประมาณ 68.9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นประชากรไทย 65.9 ล้านคน และเป็นแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 3 ล้านคน ใน
จำนวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 และใน
อนาคตอันใกล้ จำนวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกมาก ส่งผลให้ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี
พ.ศ.2564 กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ดังนั้ นประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วนี้
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะ
สร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณีของโรคซาร์ส (SARS) ในขณะที่ธนาคารโลกก็รายงานว่าโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ก่อให้เกิดสภาวะช็อกที่รุนแรงและกะทันหัน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกพังเสียหายเป็นวงกว้างที่สุด ทั้งนี้ ประเทศ
ไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค รวมทั้งกระทบต่อชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่
ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลง
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ตามวัย อีกทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่จะรับ เชื้อ โควิด -19 ได้ง่าย หากไม่ ได้ มีการดูแ ลและป้อ งกั นอย่างดี (มู ลนิ ธิสถาบั นวิจัย และพั ฒ นาผู้ สูงอายุไทย, 2563)
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ มีแนวทางในการเพิ่ ม
ระยะห่ างทางสั งคม (Social distancing) เพื่ อ ลดโอกาสในการสัม ผั ส เชื้ อ และป้ องกั น การแพร่ ระบาดของเชื้ อ ในวงกว้า ง
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและยกระดับมาตรการต่างๆ ที่
เข้มข้น รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและออกมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของการรณรงค์ด้าน
สุ ข ภาพอนามั ย และสาธารณสุ ข การเตรี ย มความในด้ านการรั ก ษาพยาบาลและเฝ้ าระวั ง มาตรการลดค่ า ใช้ จ่ ายด้ า น
สาธารณูปโภค มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรการช่วยเหลือ
บรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน เป็นต้น (สถาบันพระปกเกล้า, 2563)
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็น
ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ส่งผลทำให้ประเทศต่างๆ
มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า “โลกยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่ง โลกในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของสังคมที่เต็มไป
ด้วยข้อมูลและข่าวสาร เป็นโลกในยุคของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน (Abbey & Hude, 2009) ทั้งนี้ หากพิจารณาถึง
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะพบว่า ท่ามกลาง
การต่ อ สู้ กั บ สถานการณ์ นั้ น รัฐ บาลไทยเน้ น การสื่ อ สารผ่ านช่ อ งทางต่ างๆ เป็ น สำคั ญ เพื่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ าวสารให้ เกิ ด
ความถูกต้อง ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยใช้วิธีการสื่อสารผ่านสือ่ ช่องทางต่างๆ เป็นเทคนิคสำคัญ
สำหรับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นประเด็นสำคัญที่ควรศึกษา
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงู อายุที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ส่งผล
ให้กลุ่มผู้สูงอายุหันมาให้ความสนใจกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ด้ วย
เหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การป้ อ งกั น โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครมี
ประชากรผู้สูงอายุจำนวนมาก อันจะสามารถให้ข้อมูล ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถนำผลการศึกษาไปต่อยอดและวางแผนนโยบายสำหรับ
การสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
H0 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ
H1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านประชากรและด้านพื้นที่ สำหรับประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา นบส.804 การวิจัยเชิงปริมาณในนโยบายสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงทำให้
มีระยะเวลาที่จำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา อีกทั้งเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้การเข้าถึงตัวอย่างเป็นไปได้ยาก ดังนั้น เพื่อความน่าเชื่อถือของการศึกษาที่มีตัวอย่างจำนวนน้อย
จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistic) (ศิริชัย กาญจนวาสี , ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
และดิเรก ศรีสุโข, 2555; ธีระ สินเดชารักษ์ และณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ , 2563; ศุภมาส ชุมแก้ว, 2563; Dwivedi, Mallawaarachchi,
& Alvarado, 2017; Mishra, Pandey, Singh, Keshri & Sabaretnam, 2019; Sprent & Smeeton, 2001)
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่จริงในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การเข้าถึง หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าใช้บริการจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สามารถนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึง
หรื อ ได้ รั บ จากสื่ อ ต่ างๆ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการดำรงชี วิ ต ด้ า นต่ างๆ ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นสถานการณ์ สั งคม และด้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทราบถึงเรื่องราวหรือ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแหล่งข้อ มูลข่าวสารมาจากสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่
สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว แพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบ้าน
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวคิดการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล รวมทั้ง
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในการดำรงชีวิต บุคคลจะไม่เปิดรับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ตนทั้งหมด และจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อ
ประเภทต่ า งๆ ตามที่ ต นต้ อ งการ โดยจะเลื อ กรั บ รู้ เพี ย งบางส่ ว นที่ คิ ด ว่ า เป็ น ประโยชน์ กั บ ตน นอกจากนี้ ยั งขึ้ น อยู่ กั บ
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ความสามารถของสื่อนั้นว่าตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตนตั้งไว้หรือไม่ โดยจะมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารในการรับรู้ข่าวสาร
ของผู้รับสารเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ออกไปตามประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ อันเป็นผล
ทำให้พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป
สำหรับรูปแบบของการสื่อสารนั้นมีหลากหลายช่องทางที่จะทำการถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อ (Hunt & Ruben, 1993) มีดังนี้
(1) ความต้องการ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อกระบวนการในการคัดเลือก ความต้องการทั้งกายและใจ ทั้งความต้องการใน
ระดับสูงและต่ำ ย่อมเป็นตัวกำหนดการเลือกของแต่ละบุคคล โดยบุคคลเลือกเพื่ อสนองความต้องการของตน เพื่อให้ได้
ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพึงพอใจ
(2) ทัศนคติและค่านิยม ทัศนคติ คือ ความชอบและความมีใจโน้มเอียงต่อเรื่องต่างๆ โดยค่านิยม คือ หลักที่บุคคล
ยึดถือ เป็นความรู้สึกว่าตนควรจะทำอะไร ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อ
(3) เป้าหมาย มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายในการดำรงชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสังคม การพักผ่อน เป้าหมายของ
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจำเพื่อสนองต่อเป้าหมายของตน
(4) ความสามารถของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการในการเลือกสื่อ เช่น ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อ
บุคคลในการเลือกรับสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวสารนั้นไว้
(5) การใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปบุคคลจะให้ความสนใจ และใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจำข่าวสารที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น บุคคลที่สนใจที่จะรับประทานอาหารแนวสุขภาพ ก็จะหาข้อมูลหรือบทความ หรือการรีวิว
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพมาอ่าน เป็นต้น ดังนั้นการเปิดรับสื่อของบุคคลจึงเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ
(6) ลีลาในการสื่อสาร การเป็นผู้รับสารของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของบุคคล
นั้น ซึ่งก็คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท เช่น บางคนชอบฟังวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ หรือบางคนชอบอ่าน
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(7) บริบท หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสาร สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือก
ของผู้รับสาร เช่น ในการสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน การมีบุคคลที่ 3 อยู่ด้วยจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใช้สื่อ และ
ข่าวสาร การเลือกตีความ และการเลือกจดจำข่าวสาร เนื่องมาจากการที่บุคคลดังกล่าวกังวลว่าคนอื่นจะมองตนเช่นไร
(8) ประสบการณ์และนิสัย กล่าวคือ บุคคลที่มีประสบการณ์และนิสัยที่แตกต่างกัน ย่อมมีกระบวนการในการเลือก
รับสื่อไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจำเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันด้วย ผู้รับสารแต่ละคนจะมีการเลือกรับสื่อที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อบุคคล นิตยสาร หอกระจายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว และโปสเตอร์ โดยเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมี
ปัญหาด้านสุขภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกปรึกษาแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รองลงมาคือเพื่อน
หรือญาติ และหาเอกสารความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ (ปรีชา อุปโยคิน , อภิสม อินทรลาวัณย์ , ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ และ รักชนก
เจนวรากุ ล , 2548) และพบว่า ประชาชนมี การรับ รู้แ ละจดจำโฆษณาผ่ านสื่อ โทรทั ศ น์ ในระดั บ สู งมาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
พฤติกรรมการนำข้อมูลข่าวสารที่มีสาเหตุจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ไปใช้ประโยชน์ (ณัฐชนันท์ กิ่งมณี, 2554) อีกทัง้ ยังพบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์นั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกัน (ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557)
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จากการศึก ษาทบทวนวรรณกรรม สะท้ อนให้ เห็ น ว่าข้อ มู ลข่ าวสารเป็ น ปั จจัย สำคั ญ ของแต่ ละบุ ค คลเพื่ อใช้ใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งบุคคลจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารถือเป็นกระบวนการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์เฉพาะเรื่องที่ตนเอง
สนใจเท่านั้น โดยแต่ละคนจะมีเกณฑ์ในการเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อที่แตกต่างกันตามความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ
ค่านิยม ประสบการณ์ ลัก ษณะเฉพาะของบุคคลสภาพแวดล้อมในสังคมนั้ น ๆ ซึ่งนำไปสู่พ ฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่
แตกต่างกันออกไป การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร จึงเป็นเรื่อง
จำเป็น เพื่อทำให้ผู้ส่งสารได้ทราบช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้ผู้ ส่งสารสามารถเลือกกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งได้นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร
ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- รายได้
- โรคประจำตัว
- จำนวนสมาชิกในครอบครัว
- ลักษณะการอยู่อาศัย

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารฯ
- ด้านสุขภาพ
- ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
- ด้านสถานการณ์สังคม

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ
- สื่อออนไลน์
- โทรทัศน์
- หนังสือพิมพ์
- นิตยสาร วารสาร
- วิทยุ
- เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
- โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว
- แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ครอบครัว ญาติ
- เพื่อนบ้าน

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey research) โดยแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลภาคสนามโดยตรงจาก
แบบสอบถาม (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสารวิชาการ หนังสือ ตำรา งานวิจัย
ข้อมูลด้านสถิติ รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ผู้วิจัยทำการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่จริงในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 26,059 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562)
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่จริง
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างถูกกำหนดโดยช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-8
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้วิจัยมีเจตนาจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
selection) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่ซึ่งจะสามารถพบผู้สูงอายุได้ เช่น สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ สถานที่
ออกกำลังกาย กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลได้จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ แบบสอบถามการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยออกแบบขึ้นตามกรอบ
แนวคิด ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) การเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารเพื่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (3) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ แบบสอบถามดังกล่าว ได้ดำเนินการหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน
3 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมตามเนื้อหา และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งข้อคำถามทุกข้อ
ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of item-Objective Congruence
หรือ IOC) ช่วงคะแนนระหว่าง 0.67-1.00 ก่อนนำไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จำนวน 10 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามสามารถตอบวัตถุประสงค์
การศึกษาได้และข้อคำถามภายในมีความสอดคล้องกัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลได้เป็บผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สถานที่ซึ่งสามารถพบผู้สูงอายุได้ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ สู งอายุ ในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นำเสนอในรูปการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน อีกทั้ง วิเคราะห์หรือ
ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) โดยใช้ สถิ ติ นอนพาราเมตริ ก (Nonparametric statistic) คื อ
ไค-สแควร์ (Chi-square) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จริยธรรมการวิจัย
ผู้วิจัยตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาและสิทธิในการเข้าร่วมการศึกษาหรือ
ปฏิเสธด้วยความสมัครใจ รวมถึงชี้แจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างว่าจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา นบส. 804 การวิจัยเชิงปริมาณในนโยบายสังคม หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 จึงมิได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรม
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน ซึ่งกลุ่มที่มีมากที่สุดมีอายุ
ระหว่าง 60-65 ปี โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรส ด้านอาชีพในปัจจุบัน
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พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจำตัว และอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร โดยส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1-2 คน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน
เพศ
ชาย
15
หญิง
15
อายุ
60-65 ปี
24
66-70 ปี
6
Median=63 ปี Min=60 ปี Max=70 ปี Q.D.=2.72 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
21
มัธยมศึกษา
4
ปริญาตรี
5
สถานภาพการสมรส
สมรส/คู่
15
หย่าร้าง/หม้าย
14
แยกกันอยู่
1
อาชีพในปัจจุบัน
มีอาชีพ
26
ไม่มีอาชีพ
4
รายได้ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
4
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
15
10,001-15,000 บาท
8
15,001-20,000 บาท
2
20,001 บาทขึ้นไป
1
Median=10,000 บาท Min=0 บาท Max=25,000 บาท Q.D.=5,827 บาท
โรคประจำตัว
ไม่มีโรคประจำตัว
21
มีโรคประจำตัว
9
จำนวนสมาชิกในครอบครัว
1-2 คน
18
3-5 คน
12
ลักษณะการอยู่อาศัย
อยู่กับคู่สมรสและบุตร
13
อยู่กับบุตร
13
อยู่กับญาติ
4
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ร้อยละ
50.0
50.0
80.0
20.0
70.0
13.3
16.7
50.0
46.7
3.3
86.7
13.3
13.3
50.0
26.7
6.7
3.3
70.0
30.0
60.0
40.0
43.3
43.3
13.4
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การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของผู้ สู ง อายุ ในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบความถี่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อสัปดาห์ของผู้สูงอายุ ดังนี้
ผู้สูงอายุเข้าถึงสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการเข้าถึง 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ
เข้าถึง 3-5 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7
ผู้สูงอายุเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ โดยมีความถี่ในการเข้าถึง 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ
เข้าถึง 3-5 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 เข้าถึงสื่อหนังสือพิมพ์ 1-2 วันต่อสัปดาห์
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และเข้าถึงสื่อหนังสือพิมพ์ 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อนิตยสาร วารสาร จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 และเข้าถึงสื่อนิตยสาร วารสาร 6-7
วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อวิทยุ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 เข้าถึงสื่อวิทยุ 1-2 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.0 และเข้าถึงสื่อวิทยุ 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อเสียงตามสาย หอกระจายข่าว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 และเข้าถึงสื่อเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 และเข้าถึงสื่อโปสเตอร์
แผ่นพับ ใบปลิว 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 เข้าถึงสื่อ
จากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1-2 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และเข้าถึงสื่อหนังสือพิมพ์
6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อจากครอบครัว ญาติ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 เข้าถึงสื่อจากครอบครัว ญาติ 1-2
วันต่อสัปดาห์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เข้าถึงสื่อครอบครัว ญาติ 3-5 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
13.3 และเข้าถึงสื่อครอบครัว ญาติ 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7
ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าถึงสื่อจากเพื่อนบ้าน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 เข้าถึงสื่อจากเพื่อนบ้าน 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเข้าถึงสื่อจากเพื่อนบ้าน 6-7 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
จำนวนและความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ความถี่ต่อสัปดาห์ (จำนวน/ร้อยละ)
ประเภทสื่อ
ไม่เคย
1-2 วัน
3-5 วัน
6-7 วัน
1. สื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป ไลน์ เว็ปไซต์ เป็นต้น
14 (46.7)
16 (53.3)
2. โทรทัศน์
12 (40.0)
18 (60.0)
3. หนังสือพิมพ์
25 (83.3)
4 (13.3)
1 (3.3)
4. นิตยสาร วารสาร
29 (96.7)
1 (3.3)
5. วิทยุ
26 (86.7)
3 (10.0)
1 (3.3)
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ประเภทสื่อ
6. เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
7. โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว
8. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
9. ครอบครัว ญาติ
10. เพื่อนบ้าน

ความถี่ต่อสัปดาห์ (จำนวน/ร้อยละ)
ไม่เคย
1-2 วัน
3-5 วัน
6-7 วัน
29 (96.7)
1 (3.3)
29 (96.7)
1 (3.3)
25 (83.3)
4 (13.3)
1 (3.3)
14 (46.7) 10 (33.3)
4 (13.3)
2 (6.7)
19 (63.3) 10 (33.3)
1 (3.3)

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เ ห็นว่า ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของผู้สูงอายุมาจากสื่อทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ เสียงตามสาย
หอกระจายข่ า ว โปสเตอร์ แผ่ น พั บ ใบปลิ ว แพทย์ พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ครอบครั ว ญาติ และเพื่ อ นบ้ า น
โดยประเภทของสื่อที่มีความถี่ในการเข้าถึงมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สื่อจากโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2563) ที่พบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิต ประจำวัน
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยจากการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551, 2556
และ 2561 พบว่า ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเพียงไม่ถึงร้อยละ 1
ของประชากรสูงอายุทั้ งหมดในปี 2551 เพิ่ม ขึ้นเป็น ร้อ ยละ 12 ในปี 2561 โดยในปี 2561 ประชากรสูงอายุที่อยู่ในเขต
เทศบาล ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ร้อ ยละ 20 ซึ่ งสู งกว่า การใช้อิ น เทอร์เน็ ต ของผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลมากกว่ า 3 เท่ าตั ว
นอกจากนี้ ยั งพบอี ก ว่า ประชากรอายุ 50-59 ปี มี อั ต ราการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ร้อ ยละ 39 จึ งคาดการณ์ ได้ ว่ าอั ต ราการใช้
อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ โลกยุคปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลและสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การเรียนการสอน การคันคว้าหาความรู้ ซึ่งหากข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจากตำราเรียน หนังสือ นิตยสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ ให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ทางเลือกที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูลก็คือการใช้อินเทอร์เน็ต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่บรรจุคลังความรู้รองรับผู้ใช้งานอย่างไม่มีขีดจำกัด (Billipp, 2001)
กล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมความรู้ได้เป็นอย่างดีสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวั ย อีกทั้ง
หากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่า อินเทอร์เน็ตมีคุณประโยชน์อีกหลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านความบันเทิง ซึ่งเป็นด้านที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดที่อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลอย่างสูง โดยมีการให้บริการจำนวนมากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การชมภาพยนตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ การฟังเพลงออนไลน์ เป็นต้น ในด้านธุรกิจก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ (Kuhlmeier &
Eastman, 2007) สำหรับด้านสังคม อินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไชต์ต่างๆ ที่มีผู้คนเข้าไป
ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี การพบปะสร้างสรรค์ โดยมีผู้คนจำนวนมากที่ มีสังคมเสมือนจริงอี กสังคมหนึ่ งบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Reisenwitz, Iyer, Kuhlmeier, & Eastman, 2007)
การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อการป้ องกั นโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ของผู้ สู งอายุ ในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
การใช้ป ระโยชน์จากข้อมู ลข่าวสารเพื่อ การป้ องกั นโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ ในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้คํานวณช่วงระดับคะแนนแล้วนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแบ่งเป็นระดับความความคิดเห็น 5 ระดับ
(ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557) ดังนี้ (1) คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด (2) คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง
มาก (3) คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง (4) คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย (5) คะแนนเฉลี่ย 1.001.80 หมายถึง น้อยที่สุด ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
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ด้านสุ ขภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดั บมากที่ สุด ( = 4.82, S.D. = 0.29) จะเห็ น ได้ ว่า ผู้ สูงอายุได้ รับ ข้ อมู ล
ข่าวสารแล้ว นำไปปฏิบัติกับตนเอง เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น ในระดับมากที่สุ ด ( = 4.90, S.D. = 0.30)
รองลงมาคือ การนำข้อมูลข่าวสารที่ได้ ไปประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในการดูแลสุขภาพ เช่น ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย เจลล้ างมือ เป็ นต้น ในระดับมากที่ สุด ( = 4.86, S.D. = 0.34) และการนำข้อมูลข่าวสารที่ ได้ ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น ( = 4.70, S.D. = 0.46)
ด้านสถานการณ์สังคม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.31) จะเห็นได้ว่า เมื่อได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ทำให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทั นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ในระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ
เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับในช่วงสถานการณ์โควิด เช่น มาตรการเยียวยาจาก
ภาครัฐ เป็นต้น ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.56)
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.38, S.D. = 0.67) จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุ
เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้ว นำไปเผยแพร่และบอกต่อกับคนรอบข้าง ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D. =
0.46) รองลงมาคือ นำข้อมูลข่าวสารที่ได้ ไปใช้สนทนากับคนรอบข้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดูแลตนเอง ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.33, S.D. = 0.84) และสามารถให้ข้อเสนอแนะกับคนรอบข้างได้ หากคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอนั้น
ไม่ถูกต้อง ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.97) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารเพื่ อการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จำแนกรายข้อ
การนำไปใช้ประโยชน์
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ด้านสุขภาพ
1. เมื่อท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารแล้ว นำไปปฏิบัติกับตนเอง
4.90
0.30
มากที่สุด
เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น
2. ท่านนำข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้ ไปประกอบการตัดสินใจ
4.86
0.34
มากทีส่ ุด
ซื้อสินค้าหรือบริการในการดูแลสุขภาพ เช่น ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น
3. ท่านนำข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้ ไปประกอบการตัดสินใจในการ
4.70
0.46
มากที่สุด
ดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น
ค่าเฉลี่ย
ด้านสถานการณ์สังคม
4. ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้ ทำให้ท่านรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคม
5. ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้ ทำให้ท่านเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่
ควรได้รับในช่วงสถานการณ์โควิด เช่น มาตรการเยียวยาจาก
ภาครัฐ เป็นต้น
ค่าเฉลี่ย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
6. เมื่อท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้ว นำไป
เผยแพร่และบอกต่อกับคนรอบข้าง
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4.82

0.29

มากที่สุด

4.96

0.18

มากที่สุด

4.60

0.56

มากที่สุด

4.78

0.31

มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด
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การนำไปใช้ประโยชน์
7. ท่านนำข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้ ไปใช้สนทนากับคนรอบข้างเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในดูแลตนเอง
8. ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะกับคนรอบข้างได้
หากคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอนั้นไม่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.33

S.D.
0.84

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

4.13

0.97

มาก

4.38
4.66

0.67
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุตระหนักถึง
เรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้ รับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพ ทั้งนี้ การที่ผู้สูงอายุสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 6 ปัจจัย
ได้แก่ (1) ความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อกระบวนการในการคัดเลื อกความต้องการทั้งทางกายและทางจิตใจ (2)
ทัศนคติและค่านิยม ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อ (3) เป้าหมาย โดยเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ
ที่บุคคลกำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการการเลือกรับสื่อ (4) ความสามารถของบุคคล มีอิทธิพลต่อกระบวนการในการเลือกใช้
สื่อ (5) ประสบการณ์และนิสยั โดยบุคคลที่มีประสบการณ์และนิสัยที่แตกต่างกัน ย่อมมีกระบวนการในการเลือกรับสื่อไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกรับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
แ ต ก ต่ า ง กั น ด้ ว ย ท ำ ใ ห้ แ ต่ ล ะ ค น จ ะ มี ก า ร เ ลื อ ก รั บ สื่ อ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป แ ล ะ
(6) บริบทและสภาพแวดล้อม กล่าวคือ สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใช้สื่อ ทั้งนี้
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจำเพื่อสนองต่อ
เป้าหมายของผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผล (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560)
อีกทั้ง การที่ผู้สูงอายุสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่ างๆ จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น ซึ่งทำให้สามารถติดตามเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้าหาคนใน
ครอบครัว คนรอบข้าง และเพื่อนบ้าน รวมถึงคนในสังคมได้ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที
ก็สามารถที่จะนำประเด็นเหล่านั้นไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น (Selwyn, Gorard,
Furlong, & Madden, 2003)
อย่างไรก็ตาม นอกจากการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์แล้ว การรู้เท่าทันสื่อก็เป็นทักษะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถวางแผนและจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ การรู้เท่าทันสื่อ เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อ
ผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง การที่ผู้สูงอายุจะรู้เท่าทันสื่อนั้นจำเป็นต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งตามกรอบแนวคิดของ
UNESCO ประกอบด้วยการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การประเมินค่าสื่อ และการสร้างสรรค์สื่อ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)
ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ โดยช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักว่าเนื้อหาจากสื่อมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร นอกจากนั้นจะช่วยให้ไม่ถูกครอบงำจากสื่อ กล่าวอีกนัยหนึ่งทักษะการรู้เท่าทันสื่อจะช่วย
เสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้สูงอายุ สามารถเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ (ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, 2562)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีเพียงตัวแปรเดียว
ที่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ ยอมรับสมมติฐาน H1 นั่นคือ อาชีพมีความสัมพันธ์กับ การใช้ประโยชน์จากข้อมู ลข่าวสารเพื่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  = 25.673 , df = 13 , p = .019) (ตารางที่ 4)
2

ตารางที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสรุป
ข้อมูลด้านปัจจัย
X2
df
p–value
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
14.333
13
0.351
อายุ
8.464
13
0.799
ระดับการศึกษา
31.244
26
0.219
สถานภาพการสมรส
19.583
26
0.811
อาชีพ
25.673
13
0.019*
รายได้
41.604
52
0.848
โรคประจำตัว
8.175
13
0.832
จำนวนสมาชิกในครอบครัว
16.111
13
0.243
ลักษณะการอยู่อาศัย
32.163
26
0.188
ปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ
สื่อออนไลน์
10.580
13
0.646
โทรทัศน์
13.681
13
0.397
หนังสือพิมพ์
12.425
26
0.989
นิตยสาร วารสาร
1.552
13
1.000
วิทยุ
15.833
26
0.940
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
1.552
13
1.000
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว
1.552
13
1.000
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
19.275
26
0.825
ครอบครัว ญาติ
30.536
39
0.832
เพื่อนบ้าน
14.026
26
0.973
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หากพิจารณาข้อมูลข้างต้นในเชิงลึกสะท้อนให้เห็นว่า การประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตและการดำรงชีพ
ในปั จ จุบั น เพราะอาชี พ เป็น กลไกในการสร้างรายได้ เพื่ อ เลี้ย งชี พ ตนเองและครอบครัว โดยอาชี พ ก่อ ให้ เกิ ดผลผลิต และ
การบริการ ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และที่สำคัญคือการประกอบอาชีพมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค กล่าวได้ว่า อาชีพเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาระบบต่างๆ ของประเทศ ทั้งด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศชาติ (Ajdukovic, Max, Perchot, &
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Spiegelman, 2018) ทั้งนี้ หากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นจะพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกัน กล่าวคือ อาชีพทำให้ผู้รับสารมีความรู้ ความคิด รวมถึงทัศนคติที่ต่างกัน
ออกไป โดยผู้ที่ประกอบอาชีพจะมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขว้าง และมีโอกาสที่จะพบเจอผู้คนและสร้าง
สัมพันธภาพกับคนในสังคมได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีอาชีพ ซึ่งส่งผลให้คนที่ประกอบอาชีพมีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะ
การใช้คำพูดและมีทักษะการแสดงออกภายนอกทางสังคมที่ดี อีกทั้ง คนที่ประกอบอาชีพจะมีความสามารถในการใช้สื่อ
ออนไลน์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี (Saunders, 2004) สามารถเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สามารถแบ่งปัน
ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามความสนใจของผู้ รั บ สาร รวมไปถึ งการนำข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ านต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาชีพสะท้อนความทันสมัยในตัวเอง (Selwyn, 2004)
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงเรื่องการประกอบอาชีพแล้วจะพบว่ามีความสอดคล้องกับเรื่องของการศึกษาด้วย โดยผู้ที่
มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ เนื่องจากการศึกษาและอาชีพมีความเกี่ ยวข้อง
เชื่อมโยงกัน ดังนั้น อาชีพจึงเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ทั้งนี้ คนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ในยุคสมัยที่แตกต่างกันย่ อม
ส่งผลให้ความคิด ทัศนคติ รวมถึงความต้องการแตกต่างกันออกไป โดยผู้มีอาชีพจะมีความสามารถในการสื่อสารและการ
แสดงออกภายนอกทางสังคมได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีอาชีพ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน ซึ่งกลุ่มที่มีมากที่สุดมีอายุ
ระหว่าง 60-65 ปี โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรส ด้านอาชีพในปัจจุบัน
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจำตัว และอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร โดยส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1-2 คน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุพบว่า ช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของผู้สู งอายุมาจากสื่อทั้ ง 10 ประเภท ได้แก่ สื่อออนไลน์ โทรทั ศน์ หนังสือพิ มพ์ นิ ตยสาร วารสาร วิทยุ
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพั บ ใบปลิว แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้ าที่ สาธารณสุข ครอบครัว ญาติ และ
เพื่อนบ้าน โดยประเภทของสื่อที่มีความถี่ในการเข้าถึงมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
สำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ พบว่า เมื่ อ
ผู้สูงอายุได้รับ ข้อมูล ข่าวสารแล้ ว มี การนำข้อมู ลข่าวสารไปใช้ ประโยชน์ ในระดั บมากที่สุ ดทั้ ง 3 ด้าน ได้ แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านสถานการณ์สังคม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ พบว่า อาชีพ เป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษา นำมาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ควรส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสื่อออนไลน์ ที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพื่อให้สื่อออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อกลุ่ม
ผู้สูงอายุได้ กล่าวคือ สื่อออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีความสามารถใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น การอ่านและการ
ติดตามข่าวสาร รวมถึงการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้สงู อายุเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุ กขั้ น ตอนของการผลิต และพั ฒ นาสื่ อออนไลน์ โดยภาครัฐควรสนั บ สนุ น นโยบาย งบประมาณ รวมถึงพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในมิติต่างๆ (2) ควรส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ควรสร้างความตระหนักหรือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพในกลุ่มวัยอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของวัยนั้น เมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ และ (3) ควรส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ประโยชน์
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จากข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากช่องทางต่างๆ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อ การศึ ก ษาวิจั ยครั้งต่ อ ไป มีดั งนี้ (1) ควรกำหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่ าง และพื้ น ที่ ศึ กษาให้ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น เพื่อความเป็นตัวแทน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะเพิ่มอำนาจการทดสอบและความเชื่อมั่นในการ
อธิบายเชื่อมโยงสู่ประชากรผู้สูงอายุทั่วไปได้มากขึ้น (2) ควรศึกษาถึงตัวแปรหรือปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเชิงปฎิบั ติการและเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป และ (3) ควรศึก ษากั บกลุ่ม ตัวอย่ างในช่วงอายุอื่ น ๆ ว่ามี พ ฤติ กรรมการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างไร
ข้อจำกัดในการศึกษา
ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ไม่สามารถอ่านแบบสอบถามเองได้
ผู้วิจัยจึงดำเนิน การสัมภาษณ์ โดยการอ่านแบบสอบถามให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างฟัง แล้วตอบรายข้อคำถาม อีกทั้ ง
ข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่ศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงตัวอย่างได้ในจำนวนจำกัด จึงทำให้การวิเคราะห์ทางสถิติมีข้อจำกัดของ
อำนาจการทดสอบ ความเป็นตัวแทน และการอธิบายเชื่อมโยงสู่ประชากรผู้สูงอายุทั่วไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยเชิงปริมาณ รวมถึงคอยให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทำวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ พี่สุรพงษ์ โพธิ์ขาว ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้สละเวลาอันเป็นประโยชน์ต่อการทำแบบสอบถาม
การวิจัย และขอขอบพระคุณพี่เนตรชนก สุนา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับกำลังใจและคำแนะนำจนทำให้การวิจัย
ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
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การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบาง และองค์กร
ภายใต้โควิด-19
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Struggle and Hardship: The Impact of COVID-19 on Thai Individuals
Alex M. Lipton1

Abstract
With over 66.6 million COVID-19 cases and more than 1.4 million deaths worldwide in 2020
alone, the COVID-19 pandemic is the deadliest epidemiological disaster in over a hundred years. In
addition to the substantial and profoundly tragic personal cost, the pandemic has plunged the global
economy into the worst recession since WWII. Across many countries, COVID-19’s myriad economic and
societal ramifications, at the national level, are widely discussed and immensely profound. However, the
real impact of the coronavirus pandemic on local communities, families, and individuals is commonly
under-reported and misunderstood. The objective of this research was to identify this impact at these
most granular and foundational social units of society, from local community down to individual.
To accomplish this, a “mixed methods” approach was utilized, which measured the perceived
change in an individual’s sense of well-being since the start of the global pandemic. Quantitative data
were collected by means of a detailed 16-question “COVID-19 Impact Survey.” The survey produced
2,896 data points collected from 181 persons. Qualitative data were obtained from 19 in-depth semistructured interviews. A total of 200 persons participated in this research.
Through collecting voluminous quantitative and qualitative data, a much clearer picture of
COVID-19’s real impact emerged. The data collected showed that individuals with a lower overall SES
(socioeconomic status), who were already suffering prior to COVID-19, have suffered heavier financial loses
and their sense of well-being has also been more negatively impacted. This research paper gives a voice
to those individuals who are struggling profoundly due to the COVID-19 pandemic in the hope that they
might receive the assistance and support that they require.
Keywords: COVID-19, Thailand, Socioeconomic Status (SES)
Background of Study & Objective
The COVID-19 pandemic is the deadliest epidemiological disaster in over a hundred years.
Worldwide, the virus has infected over 60 million people, and killed over 1.4 million (World Health
Organization, 2020). It has crippled national health infrastructures, restricted or halted international travel,
negatively impacted international trade, and reduced industrial production. According to the World Bank
(2020), this pandemic has plunged the global economy into the worst recession since WWII. In addition to
the economic impact, the COVID-19 global pandemic has exacerbated public health issues by impacting
the availability of treatment for other health issues, often to greatly deleterious effect, in many nations.
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Thailand has also felt the impact of this global disaster, notably in tourism and trade.
Government forecasts predict a 2020 economic contraction of 6% (Kitiphong Thaichareon & Orathai
Sriring, 2020). The tourism sector has been devastated. In 2019, 39.8 million foreign tourists visited
Thailand. Their spending accounted for 11.4% of GDP (Kitiphong Thaichareon & Orathai Sriring, 2020).
Since the onset of COVID-19, overall tourism in Thailand has declined substantially and foreign tourism is
virtually non-existent. Trade has also been negatively impacted. Prior to 2020, roughly 35% of Thailand's
exports went to the U.S., E.U., and Japan – places that have been hit especially hard by the pandemic
and accompanying economic recession (The World Bank, 2020). The Thai government forecasts that 2020
net exports will drop an estimated 7.5% (Kitiphong Thaichareon & Orathai Sriring, 2020).
The global macroeconomic and national data are notable, and can indirectly illustrate the
economic hardship endured by the general population of Thailand. However, more direct and focused
investigation into how Thai families and individuals are impacted is warranted. The objective of this
research was to identify the “real impact” of COVID-19 on Thai local communities and their residents.
This paper takes steps toward a deeper understanding of how this global pandemic may have impacted
the sense of well-being of individuals. It also identifies the various types of perceived risk, and helps
explain what this “new normal” means to typical working-class and middle-class Thai families and
individuals. How are people most notably affected by a global pandemic and its impact on their local
community? What is the nature of the personal impact? Are the implications purely financial or are there
also various indirect issues based on situational risk?
This research posited the hypothesis that, in addition to the increasingly well-understood
relationship between the pandemic and increased financial distress amongst those in a lower
socioeconomic status (SES), there would also be a disproportionate decrease in other measures of wellbeing and situational risk. It was also posited that while younger people may show lower annual income,
moderate income loss, and profound anxiety about the future that older people would be impacted
more severely overall for a variety of reasons, including increased health risk, and lower mobility. Beyond
both hypotheses, this research attempts to give a voice to individuals and families who are struggling
profoundly due to the pandemic, in the hopes that they might receive the assistance and support that
they require, and that their voice may better serve policy makers and public officials.
Literature Review
This literature review highlights key concepts and findings from the existing research.
A considerable portion of the existing research focuses on the pandemic’s impact on specific sectors such
as tourism, education, trade, or medical care. Much research is focused on a specific country or
geographic region. There is a growing body of research on social and economic implications of the global
pandemic. Some of the existing research examines the larger issues related to the disproportionate
impact on minorities and lower SES groups. While much of this research has been conducted in the U.S.
and the E.U., there is also some research from Southeast Asia, with regards to vulnerable populations.
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There is evidence that people in lower SES are more susceptible to becoming infected with the
COVID-19 virus (J.A. Patel et al, 2020). There are at least three primary reasons that lower SES groups are
more susceptible. According to J.A. Patel et al. (2020), “Poor housing conditions, limited access to
personal outdoor space and overcrowding will reduce compliance with social distancing.”
“Financially poorer people are often employed in occupations that do not provide opportunities
to work from home. This includes but is not limited to supermarket and warehouse workers, those in
certain forms of public transport and bus drivers...”
“Those in low[er] SES groups are more likely to have unstable work conditions and incomes,
conditions exacerbated by the responses to COVID-19 and its aftermath.”
During a pandemic, increased safety precautions may be extremely helpful in combating the virus
but may also be having a direct and disruptive socioeconomic impact. According to Nicola M, Alsafi et al
(2020) “Social distancing, self-isolation and travel restrictions have led to a reduced workforce across all
economic sectors and caused many jobs to be lost.” In particular, there are numerous challenges
involved in balancing increased safety precautions and the necessities of child and teen education.
In recent months schools across Thailand have reopened and welcomed back students,
sometimes to crowded or poorly ventilated classrooms, hallways and buses where social distancing
would be more difficult for adults, let alone children and teens. While there was high social compliance
for social distancing measures during the initial wave in Thailand, in subsequent months there has been a
noticeable decrease in opportunities for even the best-intentioned to social distance.
Yet keeping students at home is also replete with social and economic downsides. When
children stay home and schools are closed, there are immediate effects felt by that community. Besides
the obvious potential for interrupted education, parents are often forced to stay home themselves or to
scramble to find alternative childcare. A study by Chen et al (2011) evaluated the 2009 H1N1 outbreak in
Taiwan. It indicated that 27% of families were unable to go to work and 18% of families lost income.
There is also the social and economic impact on families and communities due to school
closings. A Brookings Institute measurement of households in the U.S. found an average increased cost to
students of US$142 per week (Lempel et al, 2009). Additionally, an indirect economic impact from school
closings has been identified indicating that “the need for commodities and manufactured products [those
related to schools being operational] has decreased” (Alsafi et al, 2020).
Providing the public accurate and up-to-date information about the risks and benefits that
accompany students returning to schools, and educating parents about the tradeoffs of sending their
children back to school during a global pandemic, will be essential for governments and school leaders
to build public trust. Yet, with regards to public information about COVID-19 transmission, those in lower
SES may be more likely to have a profound “knowledge gap.” For example, a 2009 “KAP” study of public
understanding of H1N1 along the Thai-Myanmar border found that those in lower SES communities
characterized as the least likely to receive health education from the government, did in fact “display a
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large gap in the lack of knowledge about H1N1 with regards to disease transmission, common symptoms
and self-protection practices” (Lau et al, 2020).
In addition, Thailand’s overall poverty and inequality levels remain high, with a Gini Index of 36+
(The World Bank, 2018). Thailand has a GNI per capita of just US$4,210 (The World Bank, 2020). According
to UNICEF, 65% of people in Thailand report that their incomes are totally or very inadequate under
pandemic conditions, with almost the same percentage saying that their finances had been adversely
affected (UNICEF, 2020). Social factors have also been found to account for the bulk of the global burden
of disease and most health inequalities between and within countries (World Health Organization, 2020).
Addressing all these challenges is a burden on the Thai government that is exacerbated by COVID-19. The
Thai government has seen decreased revenues and has had to increase government health spending
(UNICEF, 2020).
Despite these many ongoing challenges and in relation to other countries, from a purely
epidemiological perspective Thailand has been largely successful in dealing with the unparalleled threat
posed by COVID-19. This is understood to be due to at least two main factors. According to the WHO,
Thais have “Previous experience with major infectious disease outbreaks including SARS, Avian Influenza,
and Influenza H1N1.” Thais also have “cultural norms including non-contact greeting and mask wearing,
supported by consistent and transparent communication improved public compliance with protective
measures” (World Health Organization, 2020).
Thailand and its citizens have many challenges. This is especially notable for people in lower SES
with regards to poverty, income inequality and public awareness. From an epidemiological standpoint,
Thailand stands a good chance of being able to weather a second wave effectively. Most of the existing
research, as it pertains to Thailand (directly or indirectly), focuses on the pandemic’s impact on economic
factors or specific industries or sectors such as tourism, education, trade, or public education. This
research focuses on individual sense of well-being as it directly correlates to the COVID-19 pandemic, and
therefore fills an important gap in the existing research on the impact of COVID-19 on Thailand.
Instruments and Methodology
General Overview
This research utilized a standard “mixed methods” approach. Data were gathered in order to
properly evaluate the posited hypothesis. Quantitative data were collected by means of a detailed 16
question “COVID-19 Impact Survey.” The survey produced 2,896 data points collected from 181 persons.
This was further supplemented by qualitative data, which was obtained from 19 semi-structured
interviews. These interviews were in-depth and were conducted with Phra Nahkon (please see below)
residents and workers. The 19 interviewees did not complete the 16-question survey, and the 181 survey
participants were not interviewed, to keep the acquired data separate and distinct. Data were collected
and analyzed from a total of 200 individuals.
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Geographic Parameters
This research was conducted in Phra Nakhon, one of the 50 districts that comprise the city of
Bangkok, Thailand. Phra Nakhon is a culturally important district, with several distinct neighborhood
“communities”, and is home to a highly diverse population. This district sits at the very center of Bangkok
geographically, and therefore has an inherent geographic significance, as well. The rationale for selecting
this district was to form some picture of how individual answers relate to the impact on a community or
district that manifests both diversity and centricity within Thailand’s capital city.
Participant Eligibility
The criteria for individual participant selection were as follows: The person had to be over 18
years old and currently living or working in Phra Nakhon district. The rationale for allowing both residents
and workers as participants was that both categories are “stakeholders.” In other words, both residents
and workers have a vested interest in that community and district. Counting only residents would not be
sufficient, as many business owners may have their shop or business (their means of income) within Phra
Nakhon but live elsewhere. Counting only workers would not be sufficient, as many workers commute
into Phra Nakhon from elsewhere.
COVID-19 Impact Survey
On the COVID-19 Impact Survey, of the 16 questions, 4 were demographic, 5 gathered pertinent
socioeconomic data, and 7 measured a sense of well-being. Several questionnaires exist for measuring
well-being, such as MBI-GS and the WHO’s “Subjective Well-Being” scale. However, the MBI-GS was found
to be targeted primarily towards human services positions (such as medical workers or therapists), and the
WHO’s scale was found to be too general (measuring overall happiness, and hedonistic tendencies, etc.)
As such, the need for a customized, COVID-19 specific survey was apparent. The latter 7 questions on the
COVID-19 Impact Survey, therefore, pertained to sense of well-being specifically, and measured the
participant’s sense of well-being since the onset of COVID-19. Participants self-ascribed a numerical score
for each of the 7 questions, and the 7 scores were later added up to form an overall sense of well-being
score.
Each participant’s sense of well-being score was calculated as follows. The 7 questions were
written in “statement form”, so the respondent could reply accordingly. The sense of well-being
questions (in statement form) were as follows:
Since the onset of COVID-19 I worry more about having enough money for basic necessities (food,
shelter, etc.).
- Since the onset of COVID-19 unforeseen medical expenses pose a bigger potential threat
- Since the onset of COVID-19 making payments for housing is harder for me.
- Since the onset of COVID-19 I do not sleep as well.
- Since the onset of COVID-19 my overall health seems worse.
- Since the onset of COVID-19 I worry more about the future in general.
- Since the onset of COVID-19 my family seems less happy.
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Of these 7 questions pertaining to sense of well-being, each could be ranked between 1 and 5. 1
indicated the participant found the statement to be “not true”, whereas 5 indicated they found it to be
“mostly/highly true”. Therefore, the overall scale range was 28 (7 lowest-35 highest). An overall score of
7 indicated zero change in sense of well-being (since the onset of COVID-19), whereas an overall score of
35 indicated an extremely strong (negative) change in sense of well-being (since the onset of COVID-19).
Since a range of an individual’s sense of well-being could be expressed (it is a non-binary variable), this
method of inquiry was preferential and provided key supplemental information. Every (non-demographic)
survey question/statement directly referenced COVID-19. This enabled the research to identify and link
answers more overtly to the pandemic.
In an early phase of the development of the socioeconomic questions, an attempt was made to
discern the exact incomes (and exact income lost/gained) of participants. This was unsuccessful.
Participants were understandably hesitant to share precise financial data. Therefore, an early pivot in
research design strategy was made to income brackets (based on the Thai tax code). This change allowed
the research to still obtain significant data, without the survey feeling too "invasive" for participants. 6 of
the 7 questions were clearly worded as relating to the individual, not the family or household, an
important distinction for the participant. The 7th question related to a sense of participant’s perceived
family well-being (family well-being being an important aspect of one’s overall sense of well-being), but
was clearly worded from the perspective of the individual respondent, so as to better relate it to their
individual sense of well-being.
While a paper version of the survey was offered, most participants elected to complete the
survey electronically on their mobile devices. They were able to easily scan a QR code, which took them
directly to the survey. This allowed for participants to complete the survey at their own pace, and easily
select/deselect their answer choices. Bilingual (Thai and English speaking) canvassers collected the survey
data by canvassing the Phra Nakhon district. Survey collection occurred outside in public, between
working hours of 9:00-18:00. The canvassers approached members of the public randomly and inquired if
they would be interested in filling out a “COVID-19 Impact Survey”. Canvassers did not have a minimum
or maximum quota, to ensure a “quality over quantity” approach. These canvassers were briefed on the
selection criteria, explicitly asked to strictly adhere to those standards, and also signed standard ethics
statements stipulating that they would not alter, manipulate or otherwise undermine the data collected
in any way, shape or form. Canvassers were compensated financially for their work.
COVID-19 Impact Interview
Semi-structured interviews took place with the help of a translator. When considering the type of
interview, it was concluded that fully structured interviews might not allow for enough range, but
unstructured interviews might not produce enough research relevant information. So the semi-structured
“middle option” was selected. The average interview lasted about 15 minutes. The interviews included
(at a minimum) the standard 7 well-being statements (please see above), and often also included
location-specific or industry-specific questions.
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Coding of Nominal Variables
The nominal variables (specifically gender) were coded for purposes of multivariate analysis.
Standardized coding was done to ensure multivariate syntax compatibility. For example, for variable
“gender,” integers were ascribed (male = 1, female = 2, other = 3
Limitations of the Study
There were no survey participants over age 65. The reasons are not clear, but there are several
potential explanations. People above the age of 65 may be making a greater effort to stay in their homes
due to the infection risk of the virus. They might be more likely to be retired, with less need to leave
their home. They might be more likely to avoid the heat and sun of the daytime, staying indoors during
working hours. Qualitative data obtained from interviewees posed similar limitations. Attempts were made
to collect data from areas more likely to be frequented by individuals over 65, but they were all
unsuccessful.
Further Notes
One of the 2019 annual income range choices available was “2,000,000+”. For purposes of
analysis, since 2,000,000+ includes every number above that quantity, this answer of “2,000,000+” was
coded at an even “2,000,000.” These answers comprised a very small percentage (~ 2%) of the overall
sample size and were not statistically significant. Annual income ranges varied in range, and were treated
as ordinal. An ordinal scale was utilized for purposes of analysis.
Please note that in the interest of full disclosure, 1 of 4 campuses of Thammasat University sits
within the Phra Nakhon district. However, students (be they from Thammasat University or elsewhere)
were not included in the survey unless they satisfied the general criteria (studying in the district was not a
sufficient criteria). As such, students comprised a very small percentage (~ 2%) of the overall sample size
and were not statistically significant.
The statistical power of the sample size (n = 181) was considered for both data analysis and
inferential reasoning.
Results
Quantitative Data – Overview (Table 1)
Females comprised the majority (n = 88, 52.1%) of the survey participants, and males the
minority (n =78, 46.2%) with 3 participants (1.7%) indicating a gender of “other” (non-binary selfidentification). Participants were distributed into 5 age groups of 18-25 (n = 30, 17.9%), 26-35 (n = 42,
25%), 36-45 (n = 42, 25%), 46-55 (n = 41, 24.4%) and 56-65 (n = 13, 7.7%). The ages of participants ranged
from 18-65.
Annual Income Change as a Result of COVID-19 (Figure 1 and Figure 2)
COVID-19 has directly impacted nearly all participants financially. 91.7% of participants indicated
a decrease in their annual income. 37.27% indicated a loss of more than 61% of their annual income,
since the outbreak of COVID-19. Some participants reported a moderate loss of annual income. 43.78% of
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participants reported losing between 21% and 60% of their annual income, since the outbreak of COVID19. 10.65% of participants reported a smaller income loss, of 1 to 20%. Only 7.10% of participants
reported not losing any annual income since the outbreak of COVID-19. 1.18% of participants gained
annual income since the outbreak of COVID-19. 75.7% (n = 137) of the participants reported a moderate
to high annual income loss, of -21% or above. Of the participants who reported annual income loss since
the outbreak of COVID-19, the median loss was -41-60%.
The income brackets on the survey were listed in a manner familiar to the participants – as
annual income-tax brackets. There are several key takeaways from analyzing the annual income bracket
data. 50.89% of participants (n = 86) reported making below 150,000 baht annually before COVID-19. Less
than 5% of the participants fell into each category above 500,000 baht. Only 13.02% of participants
reported making more than 500,000 baht a year before COVID-19. The vast majority of participants
(86.98%) reported making less than 500,000 baht a year.
Gender, Age, and Annual Income (Figure 3)
The data indicated that in every age group (for both males and females), the majority of reported
annual income (before COVID-19) was below 500,001 baht. All the age groups in males and females
showed this trend - where the majority had less than 500,001 baht annual income. That being said, male
and female annual income losses showed a high degree of variance, especially across age groups. 56.3%
of females ages 18-25 reported an annual income loss of more than 61%, compared to only 15.38% of
males. 26% of males ages 26-35 reported an annual income loss of more than 61%, compared with only
11.12% of females ages 26-35. 41.1% of males ages 36-45 reported an annual income loss of more than
61%, and only 29.2% of females ages 26-35. 87% of females ages 46-55 reported an annual income loss
of more than 61%, compared to only 33.4% of males ages 46-55. Lastly, 66.6% of females ages 56-65
reported an annual income loss of more than 61%, compared to only 57.2% of males ages 56-65.
To examine the relationship between age and annual income, irrespective of gender, this
research analyzed the top 40% of income loss (percentiles 61%-100%, respectively) and the bottom 40%
of annual income loss (1%-40%, respectively). Losses were not incurred equally across the various age
groups. While 68.4% of the participants ages 46-55 (n = 26) and 66.6% of ages 56-65 (n = 8) reported an
annual income loss of more than -61%, this clear majority was not found to be present in other age
groups. Of participants aged 18-25, only 20.6% (n = 6) reported an annual income loss of more than 61%.
Of participants ages 26-35, only 24.2% (n = 8) reported an annual income loss of more than 61%. Lastly,
of participants aged 36-45, only 35.7% (n = 15) reported a loss of more than 61%. Thus, there is a clear
relationship between age and annual income loss in those reporting more than 61%.
In examining the bottom 40% of annual income loss (1-40%, respectively) across age groups, this
research found an equally clear result. In participants ages 18-25, 44.8% (n = 13) reported an annual
income loss between -1 and -40%. Of participants ages 26-35, 45.4% (n = 15) reported an annual income
loss of between -1 and -40%. Of participants ages 36-45, 33.3% (n = 14) reported an annual income loss
between -1 and -40%. Conversely, of participants ages 46-55, only 13.2% (n = 5) reported an income loss
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between -1 and -40%. Lastly, of participants ages 55-65, only 16.2% (n = 2) reported an annual income
loss between -1 and -40%.
Sense of Well-Being Overview (Table 2, Figure 4)
The results showed a standard bell-shape distribution, with a mean sense of well-being of 21.1,
and a standard deviation of 6.3. Based on this information, it’s clear that participants have experienced a
“moderate” negative change on their sense of well-being since the onset of COVID-19.
Gender, Age, and Sense of Well-Being (Figure 5, 6, 7 & 8)
While the mean sense of well-being score was 21.1, there was a significant relationship between
age and sense of well-being between participants ages 18 to 45. The higher the age of the participant, the
higher the score (indicating a negative change) of participants’ sense of well-being change post-COVID-19.
However, that was only true up to a point - after age 45, there was a statistical difference (gender related,
as well). After age 45, males indicated less of a change, with 45-65 year males reporting a better overall
sense of well-being score compared to 18-45 male participants. With females, the results were very
different. Younger females ages 18-25 indicated the highest change in sense of well-being. In ages 25-65
the score dropped substantially, though the sense of well-being score slowly increased in general, as
female age increased, with the exception of ages 55-65.
When analyzing the mean sense of well-being across all age groups, and both genders, the
results were fairly evenly distributed. The range was 17.15-22.57, a variance of only 5.42, or 18.8% of total
the possible range (7-35). The lower sample size among 55-65 year olds (n = 13) undoubtedly contributes
to its’ higher standard deviation (9.1) from the mean data, relative to the other age groups (5.85 when
averaging all 4 other age groups). Amongst ages 55-65, for both males and females, there was a better
overall higher sense of well-being reported. The data suggested a statistically significant relationship
between both age and gender, and participants’ sense of well-being.
Qualitative Data – Overview (Figures 9 & 10)
19 semi-structured interviews were conducted. Most interviewees were the owners or managers
of their respective business. The objective was to talk to small business owners and local entrepreneurs,
to evaluate their sense of well-being. Of the 19 interviews conducted, 16 interviewees gave a clear and
quantifiable response or information regarding their “overall sense of well-being” (since the COVID-19
outbreak). 3 vague answers were omitted. 5 was the highest possible score, and indicated severe mental
stress and anxiety since the COVID-19 outbreak. 1 was the lowest possible score, and indicated no mental
anxiety or stress. Of the 16 answers, the mean response was 3.93/5, which is moderately high. The
median response was 4/5, and the mode was 5/5.
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The interviewees spanned 13 different industries and sectors. These wide results were collected,
to acquire a wide and multidimensional range of qualitative data. Food service (n = 6) comprised the
largest overall percentage (31.57%). The total number of years spent in Phra Nakhon by all 19
interviewees was 256. The range was 1 year to 45 years. The mean of the 19 interviewees was 13.47
years. The median amount of years was 5. The majority (52.94%) of interviewees had spent less than 10
years living or working in the district.
Interviewees were asked about their general outlook on the future. Some participants answered about
their personal future, and some about the future of Thailand. While the responses varied greatly, they all fell
into three main categories: optimistic, pessimistic, and not sure (ambivalent). The plurality of interviewees was
pessimistic (n = 8, 42.1%). A sizable portion of interviewees was not sure, or displayed ambivalence (n = 6,
31.57%). 26.31% of interviewees (n = 5) were optimistic. The most common source of anxiety for
interviewees was loss of annual income since COVID-19 (n = 15) with the second most common source
being worry about their family’s future (n = 13).
Table 1
Demographic Characteristics of the Sample
Variable
Gender
Male
Female
Other
Age
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Frequency (Percentage)
78 (46.2%)
88 (52.1%)
3 (1.7%)
30 (17.9%)
42 (25%)
42 (25%)
41 (24.4%)
13 (7.7%)

Notes: There was one participant who indicated that he was under the age of 18. He was therefore removed from the data. Three
age groups from the survey (66-75, 76-85, 86+) were removed from the data analysis due to having zero participants.
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Figure 1
Annual Income Before COVID-19

Figure 2
Change in Annual Income as a Percentage
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Figure 3
Gender, Age and the Percentage of Change in Annual Income

Table 2
Change in Sense of Well-Being Descriptive Statistics
Age
N
Mean
Std.
Std. Error
group
Deviation
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

30
42
42
41
13
168

22.57
20.14
22.14
21.24
17.15
21.11

5.348
5.399
6.202
6.530
9.109
6.313

.976
.833
.957
1.020
2.526
.487
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95% Confidence
Minimum Maximum
Interval for Mean
Lower Bound Upper Bound
20.57
24.56
10
34
18.46
21.83
7
33
20.21
24.08
10
35
19.18
23.30
7
35
11.65
22.66
7
35
20.15
22.07
7
35
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Figure 4
Distribution of Sense of Well-Being Scores

Figure 5
Change in Sense of Well-Being (7-35) by Age and Gender
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Figure 6
Change in Sense of Well-Being (7-35) Mean Plot, by Gender

Note (1) Although, the “Other” gender has a higher score, it can’t be considered as statistically
meaningful, due to the small sample size (n = 3).
Figure 7
Change in Sense of Well-Being (7-35) Mean Plot, by Age
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Figure 8
Annual Income Change & Change in Sense of Well-Being (7-35)

Figures 9 & 10
Qualitative Data Breakdown

Discussion
The data suggested that many Thais have experienced a dramatic loss of annual income, and a
substantial decline in sense of well-being since the outbreak of COVIDd-19. However, several groups of
individuals have been hit harder than others and in different ways. Younger participants (ages 18-25)
experienced a profound toll on their sense of well-being. Several explanations are possible for these
results. With the current pandemic and global economic conditions, it could be that recent college
graduates (who fall into the 18-25 category) are generally highly anxious and uncertain about their future
employment prospects.
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Females ages 18-25 experienced a higher decline in their sense of well-being, when compared to
their male counterparts. Females often have higher representation in tourism related industries such as
hospitality and wellness tourism. With those sectors being impacted by the standstill in foreign tourism, it
could be that females ages 18-25 are feeling even more economic pressure from a dearth of
opportunities than males of the same age group. Yet, statistically speaking, actual financial loss incurred
by both genders ages 18-25 was an anomaly (though a notable one).
Participants ages 18-25 reported a large drop in their sense of well-being and have been hit hard
by the financial impact of COVID-19. On the other hand, the data indicated that the COVID-19 pandemic is
also disproportionately affecting older residents, especially older women, who have experienced a
substantial loss of annual income (a staggering ratio of 4:1 for women ages 45-55 compared to their male
counterparts). This might be because older women in Thailand report an average of 64.6% of their
income comes from children or relatives, compared to 43.7% for elderly men (Ofstedal et al, 2004). With
their children or grandchildren making less money, or looking for work, the assistance these offspring can
provide their parents may well have dried up.
It is important to note that there was also a significant relationship between the participant’s
change in income (since COVID-19) and their sense of well-being. The higher the change in a participant’s
annual income (post COVID-19), the lower the sense of well-being of the participant. The actual cause is
less clear, as is the causal direction, but the data are still significant. The mean sense of well-being across
all age groups was 21.11 (the median possible on the scale of 7-35 was 21), indicating that there was a
clear anxiety and uncertainty experienced by many participants.
Where did this stress come from? The most common source of anxiety for interviewees was the
loss of annual income incurred since COVID-19. Several interviewees such as the manager of a sushi
restaurant, the manager of a laundry service, and the manager of an internet access, computer, and
printing store indicated a near total loss of annual income (-80-100%). As they explained it, prior to
COVID-19 foreigners comprised much of their business. For example, the laundry service is situated near a
large hotel, a large apartment building and many B&Bs. The choice of this strategic location is obvious.
When COVID-19 pandemic started, the hotel shut down (it has recently reopened, with only a small
fraction of the original guests), the apartment building begun to host more long-term residents and less
foreign visitors (who are more inclined to need speedy laundry service), and the B&B’s remain closed to
this day. The internet access, computer, and printing store also had a similar customer base of foreigners
residing in nearby hotels, hostels and B&Bs and hostels. With very few nearby foreign tourists and guests,
their business has been reduced dramatically. While they are trying to advertise more to local Thai
residents and offer additional services, they have had mixed success and revenue remains significantly
reduced.
This was a recurring trend during the interviews. As a result of the sudden absence of foreign
tourists, many Thais have had to quickly pivot or adapt their business strategies towards local or domestic
customers. For example, the manager of a medium-sized hotel in Phra Nakhon, long popular with

253

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

foreigners, has begun to advertise to attract domestic (predominantly Thai) guests. To compete effectively
against all the other hotels, they have had to lower their rates substantially. The manager emphasized
that despite the lower rates, they continue to have fewer customers.
Several interviewees stated that Phra Nakhon has not been the same since COVID-19 pandemic
started, asserting that it is nearly unrecognizable. One interviewee (in the food service industry) stated
“When the COVID-19 outbreak first occurred and they [the government] closed the borders, our business
went from busy and profitable to slow and nearly empty within just a few weeks”. Many residents and
workers were deeply concerned about what the future might look like for their communities. This
explains why the plurality of interviewees was pessimistic (n = 8, 42.10%), or ambivalent about the future (n =
6, 31.57%).
Many Thais may also be taking money out of their savings, borrowing money from relatives or
friends, and otherwise trying to “make ends meet.” One policy recommendation that several
interviewees felt would be extremely beneficial towards alleviating at least a small amount of the
hardship that they currently face would be for the government to provide more financial support,
whether it was in the form of additional small business assistance or low interest loans. The need for this
financial support was highly evident. More than 1/2 of the interviewees indicated or implied that they
have been forced to take on additional jobs, or find alternative means of income. Sadly, many of these
individuals were already in a lower SES prior to COVID-19. Despite their perseverance and efforts, the data
collected indicated that many Thais have seen substantial reductions in annual income and personal
sense of well-being, and are struggling profoundly.
Summary
The data collected confirmed significant relationships between lower SES and greater annual
income loss since the outbreak of COVID-19. Many families and individuals have had to dramatically
adapt their livelihoods, business strategies, and way of life. Similarly, while many participants experienced
a reduction in their sense of well-being, as was posited younger people seem to be experiencing a more
significant decline. This decline in their sense of well-being may be attributable to general anxiety or
concern regarding their future, but direct causality could not be fully ascertained. This research also
showed that lower SES individuals, who were already suffering prior to COVID-19, have suffered heavier
financial loses, and their sense of well-being has also changed more detrimentally.
Many of the participants of this research showed impressive resilience, despite their many
hardships and challenges. The underlying foundations of this resilience are unclear. It could be attributed
to any number of factors in various combination, e.g., aspects of Thai culture, or feelings of relative
national safety due to Thailand’s notable epidemiological success to date. Many participants mentioned
that, despite having less money and feeling more stress, they are quite happy to be able to spend more
time at home with their families.
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That said, this research showed that since the onset of COVID-19, there has been profound
individual decline, not just financially, but in overall sense of well-being. The long-term ramifications of
both declines are unknown and would be an important subject of study. Both declines could have a
direct impact on social and political unrest, safety compliance, increased incidence of mental or physical
disease, or even individual wellness or health upkeep. This research defined a baseline for understanding
the impact of a global pandemic from the standpoint of financial impact, a sense of well-being, and
individual outlook on the future.
While this study was conducted with 200 participants in a diverse urban setting, the approach,
techniques, and methodology could be further refined and conducted at greater scale to enable
differentiation between various groups, regions, cultures, and nations. For example, similar studies could
be refined and extended to directly compare demographically similar or dissimilar neighborhoods in other
SEA cities, or between Thai urban and rural communities, or between regions containing distinct cultures.
These could be studied further to better identify factors that may be relevant to the remediation of this
pandemic’s impact as well as amelioration of future pandemics.
This research provides initial insight and context for policy makers, public officials, and
stakeholders. The methodologies and instrumentation developed could also serve as a foundation for
potential extension and adaptation by other social policy sub-disciplines, e.g., studies regarding localized
individual cognitive or emotional resilience, feelings of self-reliance or personal well-being, targeted to
individuals within local communities.
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Risk Management in the Dimension of Human and Social during the Pandemic of COVID-19:
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Abstract
Illness, joblessness, the number of Covid-19 cases and suicide cases during Covid-19 crisis show
that people in new normal era live in the risk society. Covid-19 pandemic together with people’s
lifestyles has an impact on people’s life, especially, the elderly who need health care service in the day
care service center. According to measures to prevent the spread of the pandemic, the day center had to
be temporarily closed, However, this policy is not the solution to reduce the impact. This article aims to
present a risk management model. The model was designed for alternative service based on the merging
between medical approach and social approach by using the 4 steps as follows: 1) problem identify
2) systematic analysis 3) intervention and 4) results. From the analysis, it was found that the model was
managed with not only external risk but also manufactured risk. Apart from the risk from the virus, the
concept of the model implementation is focused on adapting the operation in the center as well as the
internal and external participation. This is the real vision of the combination between medical aspects
and social aspect.
Keywords: Risk management in the dimension of human and social, Bueng Yitho Day Care and Day
Services Center, COVID-19
บทคัดย่อ
ภาพของความเจ็บป่วย การตกงาน ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ และการฆ่าตัวตายในช่วงวิกฤติโควิด-19 บอกเราว่ามนุษย์
ในโลกสมัยใหม่ดำรงอยู่ท่ามกลางสังคมแห่งความเสี่ยง ชีวิตในยุคที่ทุกอย่างหลอมรวมไปด้วยกันทำให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิ ตของผู้คนมากกว่าการเป็นโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งอย่า งผู้สู งอายุ ที่ ต้อ งการได้ รับ การดู แ ลกิ จวั ต รประจำวัน ในสถานดู แ ลช่ วงกลางวัน ดั งนั้ น การยุ ติ
การให้บริการชั่วคราวเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจึงไม่ใช่ทางออกในการลดผลกระทบจากสถานการณ์
งานเขี ยนฉบั บ นี้ต้ องการสะท้ อนให้ เห็ นกรณี รูป แบบการจั ด การความเสี่ ยงที่ถู กออกแบบให้ เป็ นบริการทางเลือ กภายใต้
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การผสมผสานมุมมองทางการแพทย์และมุมมองทางสังคมด้วยการดำเนินงานของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ
จังหวัดปทุมธานีที่ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหา 2) การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3) การดำเนินงานตามแผนงาน และ
4) การระบุผลการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความเสี่ยงเช่นนี้ พบว่า เป็นการจัดการกับความเสี่ยง
ได้ ไม่ เฉพาะความเสี่ ยงตามธรรมชาติ (external risk) แต่ ค ำนึ งถึ งความเสี่ย งที่ ป ระกอบสร้างจากมนุ ษ ย์ ด้ วยกั น เองด้ ว ย
(Manufactured Risk) โดยการทำงานเริ่ ม ตั้ งแต่ ฐ านคิ ด ที่ ไม่ ม องเห็ น เฉพาะความเสี่ ย งจากเชื้ อ โรคเท่ านั้ น จึ งนำมาซึ่ ง
การออกแบบรูปแบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานของศูนย์ฯ อีกทั้ งบรรยากาศยังเป็น การมี
ส่วนร่วมทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการทำงานที่ผสมผสานมุมมองทางการแพทย์และมุมทางสังคมไป
ด้วยกันอย่างแท้จริง
คำสำคัญ: การจัดการความเสีย่ งด้วยมิติความเป็นมนุษย์และสังคม, ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ, โควิด-19
บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างความพลิกผันในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ค นใน
ทั่วทุกมุมโลก ภาพการตาย เรื่องราวเล่าเรื่องการจัดการความเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนจากโรคระบาด ถูกถ่ายทอด
ออกมาในทุกสื่อจากทุ กทิศทาง สร้างความสะเทื อนใจจากการรับรู้ผลที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดร่วมไปถึงผลที่ตามมาจาก
มาตรการต่ างๆ ในความพยายามจั ด การสถานการณ์ วิ ก ฤตดั งกล่ า ว นั ก คิ ด นั ก วิจ ารณ์ ท างสั งคมกล่ าวถึ งโรคโควิด 19
เป็นปรากฏการณ์ที่ทำลายระเบียบโลกที่เคยมี และทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลต่อทุกคน
ทั้งการกินอยู่ การใช้ชีวิต การเดิ นทาง การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเจ็บ ป่วยและการดูแ ลคุณ ภาพขอ งตัวเองที่ต้อ ง
เปลี่ยนไป การเรียนรู้มิติของชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดเช่นนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อชีวิต
ปัจจุบัน การตกผลึกเพื่อเรียนรู้การจัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่เล็กๆ ของเทศบาลในชุมชนตำบลบึงยี่โถ จึงถูกหยิบยกขึ้น
มาเรียบเรียงให้เห็นถึงพลังของการทำงานจากท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและการทำความเข้าใจผ่านมุมมองแนวคิด “สังคม
เสี่ยงภัย” จะช่วยยกระดับความเข้าใจต่อการจัดการความเสี่ยงที่ไม่มองเพียงแค่มิติทางการแพทย์ แต่ยังต้องมองให้เห็ น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาพร้อมสถานการณ์และชีวิตวิถีใหม่นี้ไปด้วยกัน
บทความชิ้นนี้ สนใจวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการออกแบบการดำเนินการของศูนย์สันทนา
การและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถในฐานะที่เป็นการจัดการความเสี่ยงที่ไม่หลงลืมมิติของความเป็นมนุษย์และเกิดจากความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนในชุมชน
ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน (Day Care) หรือเรียกโดยง่ายว่า
“ศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน” ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นการจัดบริการแบบเช้าไป-เย็นกลับโดยมีบริการรถรับส่งภายในชุมชน การจัดบริการ
เป็นไปเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้ องการการดูแลโดยมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันในระดับ 5-11
จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจำวั น ดั ช นี บ าร์ เธลเอดี แ อล (Barthel ADL index)
เน้ น การจั ดบริก ารโดยใช้ ท รัพ ยากรและทุ น ของชุม ชนเป็ น ฐานและกำลั งหลั ก เพื่ อ แบ่ งเบาภาวะพึ่ งพิ งภายในครอ บครั ว
จุดมุ่งหมายสำคัญคือ การให้ความช่วยเหลือการใช้ชีวิตและทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุและผู้พิการให้เหมาะสมมากขึ้น
(วรรณลักษณ์ เมียนเกิด และ ณัฏฐพัชร สโรบล, 2563)
การจั ด บริ ก ารรู ป แบบดั งกล่ า ว เป็ น การจั ด การร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองบึงยี่โถนับเป็นเทศบาลแห่งแรกที่มีการให้บริการรูปแบบดังกล่าวแบบครบวงจร การให้บริการ
เริ่มเปิดดำเนินการในระยะทดลองเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นช่วงแรกเริ่มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในขณะนั้น ความเข้าใจต่อระดับความรุนแรงของสถานการณ์ทั้งในระดับโลกและในประเทศยังไม่ชัดเจน กระทั่งผ่าน
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มาระยะหนึ่ง ผลกระทบเริ่มปรากฏออกมาเป็นวงกว้างในทุกมิติทั่วทั้งสังคม ที่สำคัญได้ส่งผลต่อบทบาทการทำงานของศูนย์ฯ
โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของครอบครัวและชุมชนต่อการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว
ด้วยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป จากสภาพร่างกายและภูมิคุ้มกัน
ลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ เช่ นเดียวกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ
ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 เช่น เน้นจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่าง จัดผู้ดูแลหลักคนเดียว และไม่ออกนอกบ้าน
ในช่วงการระบาด เหล่านี้เป็นต้น (กรมการแพทย์, 2563) ทำให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะ
ยอมให้มาเข้าใช้บริการแต่มีการไถ่ถามและตรวจสอบการทำงานของศูนย์ฯ อยู่เสมอ กระทั่งศูนย์ฯ ต้องปิดทำการลงตาม
ข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบั บที่ 1) (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2563)
นอกจากนี้ ความต้องการที่ หลากหลายของผู้ใชบริก ารของศูน ย์ฯ ในสถานการณ์ วิกฤต ก็ส่ งผลต่ อการกำหนด
แนวทางการทำงานของศูนย์ดูแลฯ แห่งนี้ เช่น แม้ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะกังวลต่อการจัดบริการ แต่กลับมีบางส่วนที่ต้องการ
มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ด้วยความคุ้นชินในชีวิตประจำวัน หรือความต้ องการบริการของศูน ย์ฯ ที่ ไม่ ได้มาจากบุ คลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไป
ด้วยสถานการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ในขณะนั้น ปรากฏว่าศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ยังขาดการวางแผน
และเตรียมการรับมือที่รัดกุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดได้ ทำให้ทางเทศบาลต้องปิดบริการชั่วคราวหลังจาก
ทดลองให้บริการมาแล้วกว่า 4 เดือน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และเพื่อลดความกังวลใจจากครอบครัวของผู้สูงอายุ
โดยในระหว่างปิดให้บริการ มีการศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาด นำไปสู่
การคิดทบทวนปัญหาและพิจารณาหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤต เป็นที่มาของ
การพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยงของระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น
สำหรับบทความวิชาการชิ้นนี้ จึงต้องการนำเสนอการจัดการความเสี่ยงที่มีมิติความเป็นมนุษย์และสังคมผ่านกรณี
การออกแบบรูป แบบการจัด การความเสี่ย งของศูน ย์สั นทนาการและฟื้ น ฟู ผู้สู งอายุ บึ งยี่ โถ โดยการจัด การความเสี่ย งใน
ความหมายนี้ คือ การประเมินสถานการณ์ การควบคุมกิจกรรมในศูนย์และการป้องกันในชุมชนไม่ให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมี
ความเสี่ยงในการได้รับเชื้อหรือเจ็บป่วยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด ในช่วงแรกเริ่ม เนื่องจากเป็นการให้บริการ
รูป แบบใหม่ที่ เทศบาลไม่เคยมี ประสบการณ์ มาก่อน ทางเทศบาลจึงได้ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ในเรื่อ ง
การบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดมุมมอง และ
รับฟังแนวทางการปฏิบัติจากประเทศต้นแบบ ซึ่งผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ การจัดระบบ
ความคิดให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องจากในพื้นที่ จึงนำข้อมูลและแนวทางที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อดูแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวคิด “สังคมเสี่ยงภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นำเสนอรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของศูนย์สันทนาการ
และฟื้ นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถในสถานการณ์ วิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 2) เพื่อสะท้อนบทบาทและแนวทาง
การดำเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในการจั ดการความเสี่ ยง และ 3) จั ดทำข้ อเสนอแนวคิ ดและบทวิ เคราะห์
การจัดการความเสี่ยงที่มีมิติความเป็นมนุษย์ และสังคมเพื่อยกระดับความเข้าใจต่อไป โดยผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุและ
เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่อง การผนึกกำลัง เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการรับมือ: บทเรียนการบริหารจัดการในการสถานดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านโปรแกรม ZOOM และ การพูดคุยสัมภาษณ์คณะทำงานศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ และ
ข้อสังเกตที่ได้จากการร่วมปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาและอาสาสมัครในการให้บริการผู้สูงอายุ
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
สถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ปัจจุบันข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยกรมควบคุมโรค (2563) ได้รายงานจำนวน
ผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 4,008 คน โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด 97 ปี และหากย้อนไปถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนกุม ภาพั นธ์ 2563 ถือว่ายังไม่รุนแรงมาก ต่อมาสถานการณ์ มีความรุนแรงขึ้น
ตามลำดับ และมีจำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้นมากช่วงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อหลายกลุ่ม ซึ่ง
กลุ่มใหญ่ที่สุดเกิดจากการติดต่อที่สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ผู้ป่วยยืนยันแล้วเพิ่มเกิน 100 คนต่อวัน ในอีก 1
สัปดาห์ต่อมา สถิติผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคมและมีผู้เสียชีวิตรายแรกในวันที่ 1 มีนาคม (ศศิพัฒน์
ยอดเพชร และคณะ, 2563) นำไปสู่การที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2563
สำหรับข้อมูลจากการรวบรวมในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19
จำนวน 2 ราย จากการระบาดในระลอกแรก ซึ่งหนึ่งในผู้ป่วยเป็น บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานในศูนย์สันทนาการและ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ โดยตรวจพบการติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จาก
เหตุ ดั งกล่ าว ส่ งผลโดยตรงต่ อ ความเชื่ อ มั่ น กั บ คนในพื้ น ที่ จึ งต้ อ งเร่ งแก้ ปั ญ หาและวางแนวทางป้ อ งกั น ความเสี่ ยงใน
การแพร่กระจายเชื้อไปยังกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งบุคลากรภายในศูนย์ด้วยกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มาใช้
บริการที่ศูนย์ ถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากมีการติดเชื้อโควิด-19 ได้
ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ประกาศปิ ดศูน ย์สันทนาการและฟื้ นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถในทันที ตั้งแต่วันที่ 24
มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามระหว่างช่วงที่มีการปิดการให้บริการ ทางเทศบาลมีความพยายามในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานการณ์ความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อลดความวิ ตกกังวลของผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ จนได้รูปแบบของการบริหารจัดการสถานการณ์ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ โดยไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมอีกจากการระบาดระลอกแรก รวมทั้ง
สามารถเปิ ด ให้ บ ริก ารศู น ย์ สัน ทนาการและฟื้ น ฟู ผู้สู งอายุ บึ งยี่ โถได้ อีก ครั้ง ในวัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2563 ซึ่งรูป แบบใหม่ใน
การบริหารจัดการสถานการณ์ความเสี่ยงนี้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งต่อผู้สูงอายุและคนในครอบครัวต่อการตัดสินใจกลับ
เข้ารับบริการ
นอกจากนี้ รูปแบบดังกล่าวยังเป็ นประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงการระบาดในระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่
20 ธันวาคม 2563 โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ได้เช่นเดียวกับการระบาดในระลอกแรก ทั้งนี้
ในการระบาดระลอกใหม่ เทศบาลมีความจำเป็นต้องออกประกาศปิดให้บริการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องการปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และด้วยประสบการณ์การมีรูปแบบที่ดีจากการระบาดในระลอกแรก ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลมี
ความเชื่อมั่นต่อความพร้อมในการเตรียมเปิดศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูบึงยี่โถอีกครั้งเมื่อมีประกาศจากทางจังหวัดได้ในทันที
รวมทั้งระหว่างที่ศูนย์จำเป็นต้องปิดให้บริการ เทศบาลก็ดำเนินมาตรการให้เกิดกิจกรรมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที เช่น การปรับการให้บริการเป็นการดูแลและติดตามอาการผู้สูงอายุทางโทรศัพท์ การออกมาตรการฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อโรค และแจกหน้ากากอนามัยครัวเรือนละ 1 กล่อง เป็นต้น
แต่ ไ ม่ ว่ า อย่ า งไร การปิ ด การให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู งอายุ แ บบกลางวั น (Day Care) แบบเช้ า ไป-เย็ น กลั บ ใน
การระบาดระลอกใหม่นี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใช้บริการหรือผู้สูงอายุในศูนย์ยังคงมีโอกาสได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
ไม่มากก็น้อย เนื่องจากผู้ใช้บริการหลายคนผูกพันและคุ้นชินกับการมารับบริการที่ศูนย์ฯ เมื่อปิดให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการ
หลายคนรู้สึกกระวนกระวายใจ ไม่อยากอยู่บ้าน คิดถึงเพื่อนและผู้ดูแล ทำให้ศูนย์ต้องมีบริการพูดคุยกับครอบครัวและติดตาม
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
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การทำงานและรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
บทบาทของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในการจัดการความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤติช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
จากประกาศทางกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยระบุให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำตามกิจการที่ระบุไว้ในมาตรา
50 มาตรา 54 บัญญัติให้เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิน
ของราษฎร (7) จัดทำกิจการที่จำเป็นเพื่อการสาธารณสุข (คำสั่งจังหวัดปทุมธานี, 2564) ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) และ (19) บั ญ ญั ติ ให้
เทศบาลและองค์ การบริห ารส่วนตำบลมี อ ำนาจหน้ าที่ ในการส่ งเสริม การฝึก และการประกอบอาชี พ การสาธารณสุ ข
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (กระทรวงมหาดไทย, 2563) ได้ให้แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด-19 ระบุแนวทางที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สามารถออกค้นหา ติดตาม และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ในพื้นที่
รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรค
2) การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ที่อาจส่งผลให้เกิด
การว่างงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการประสานให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ หรือกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองมีความจำเป็นต้องจ้างงานเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานก็สามารถทำได้
3) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขและพนักงาน
เก็บขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีการดำเนินการ ดังนี้
1) การจัดสรรทีมอาสาสมัคร ประกอบด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา
ในชุมชนเฝ้าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาดนั้น มุ่งเน้นไปที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาลเป็นหลักโดยไม่มีการแบ่งแยก
เพศ อายุ วัย หรือเศรษฐานะทางครอบครัว โดยเน้นการออกค้นหา ติดตาม และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งการเฝ้า
ระวังบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรค
2) การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โดยจัดสวัสดิการฉีดพ่น
ยาฆ่าเชื้อและมอบหน้ากากอนามัยให้ครัวเรือนละ 1 กล่อง โดยยึดหลักการกระจายให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3) การดำเนินการตามมาตรการและนโยบายโดยการประกาศงดให้ บริการ ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 3 แห่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในส่วนของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เทศบาลได้พิจารณาในรายละเอียดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน
กรณีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไป-เย็นกลับยังเปิดอยู่ ผู้ใช้บริการจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการแพร่ระบาด และหาก
ปิดผู้ให้บริการจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง และเทศบาลจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างหากไม่มีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
มุมมองในเรื่องความเสี่ยงนั้น ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดนิยามความเสี่ยงไว้ว่า เป็นเรื่ องที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
และบางเรื่องอาจรับมือได้ บางเรื่องอาจรับมือไม่ได้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุและครอบครัวที่มาใช้บริการ รวมถึง
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย เชิ งชื่อ เสีย งต่ อ องค์ ก รที่ ให้ บ ริก ารอี กด้ ว ย ซึ่ งการนิ ย ามความเสี่ ย งเช่ น นี้ ส อดคล้อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง
สถานการณ์วิกฤติที่อธิบายไว้ว่า ภาวะวิกฤต คือ ภัยคุกคามสำคัญต่อการดำเนินงานที่สามารถมีผลกระทบเชิงลบต่อหน่วยงาน
และองค์กรทั้งทางด้านชื่อเสียงและการดำเนินการ หากมิได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (แพรววลี เปานิล , 2557)
การจัดการความเสี่ยงเป็นการเตรียมรับมือก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตและลดทอนผลที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาการจัดการในภาวะ
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วิกฤตินั้นต้องการการเข้าถึงระบบ และการทำให้เกิดโอกาสในการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนทั้งการจัดกระบวนการ
การจัดการอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ การจัดการกับกิจกรรมที่ ทำอยู่เป็นประจำ หน่วยงาน
ส่วนใหญ่เรียนรู้จากวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การฟื้นฟูจากสถานการณ์วิกฤตินี้เอง
เป็นตัวเบิกทางทำให้เห็นโอกาสในการรื้อสร้างสิ่งใหม่ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงการทำให้หน่วยงานก้าวไป
ข้างหน้า และเกิดรูปแบบการจัดการวิถีใหม่ (Hamidovic, 2012)
การนิยามเรื่องการจัดการในสถานการณ์วิกฤติหรือภาวะวิกฤตินี้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงสำหรับ
นักจัดการภาวะวิกฤติและผู้บริหารหน่วยงานในการตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Zamoum & Gorpe, 2018) โดย
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนั้นจะพิจารณาว่าเป็นภาวะวิกฤติหรือไม่ สามารถดูองค์ประกอบของเหตุการณ์ ได้แก่ 1) เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นยาก 2) มีนัยยะสำคัญ 3) มีผลกระทบสูง 4) มีความคลุมเครือ 5) เรื่องเร่งด่วน และ 6) มีแนวโน้มสูญเสียสูง (Simola,
2014) เมื่อนำมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบ
เช้าไป-เย็นกลับ พบว่า มีโอกาสเกิดกรณี ภาวะวิกฤตได้ โดยถ้าหากการแพร่ระบาดเพิ่ มมากขึ้นเท่าไหร่ย่อมมีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ การสู งขึ้น เท่ านั้ น ในสถานการณ์ ดั งกล่ าว ในฐานะหน่ วยบริ การการดู แ ลหลั ก ของเทศบาล ศู น ย์ ฯ
จำเป็นต้องทบทวนและพิจารณาบทบาทที่ต้องปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดรับกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิด
ภาวะวิกฤตต่อไปได้
แม้ว่าการจัดการที่ง่ายที่สุดสำหรับเทศบาลและผู้ปฏิบัติงานและเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด คือ การสั่งปิ ดหน่วย
บริการทั้งหมดในเขตเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขอความร่วมมือจากภาครัฐที่ให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านให้
มากที่สุด แต่เทศบาลตระหนักดีว่า การสั่งปิดบริการชั่วคราวนั้นเป็นการช่วยป้องการแพร่ระบาดได้ก็จริง แต่ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวตามหลักมนุษยธรรม (Humanitarian) เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ประเด็นดังกล่าวนี้ถูกอธิบายโดย
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2563) ว่าผลกระทบที่ผู้สูงอายุได้รับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพจิต การถูกละเมิดและถูกละเลย 2) ผลกระทบต่อชีวิตและความตาย ความอ่อนแอและถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะ
ผลจากความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนมากยังต้องการการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแล และบางกลุ่ม
ต้องการการดูแลจากทีมแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฟื้นฟูกิจวัตรประจำวันที่
จะขาดการดูแลจากศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน อีกทั้งการจำกัดบริเวณให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานติดต่อกันหลายเดือน
อาจส่งผลให้สภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุถดถอยลง จนเกิดภาวะพึ่ งพิงในระยะยาว เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัย
ผลกระทบทางสังคมต่อผู้สูงอายุในช่วงโควิด -19 ในด้านผลกระทบทางสังคม การสำรวจมีข้อค้นพบที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุได้รับ
ผลกระทบในหลายเรื่องเช่น การดูแลตนเอง (การตัดผม การออกกำลังกาย) การซื้อข้าวของเครื่องใช้ จ่ายตลาด การเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ การเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย ในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 70.1-91.8 และมีจำนวนไม่น้อยที่
ระบุว่า ได้รับผลกระทบดังกล่าว ‘มาก’ เช่น ร้อยละ 40.9 ระบุว่าได้รับผลกระทบมากในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ และการดูแลตนเอง ในสัดส่วนร้อยละ 40.9 29.6 และ 28.2 ตามลำดับ (ยศ วัชระคุปต์ และ
สมชัย จิ ตสุชน, 2563) จึงมีความจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ ระบาดของโควิด -19 ที่มากกว่า
แค่การหยุดกิจกรรมหรือการปิดบริการชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์วิกฤติจึงจำเป็นต้องคำนึงถึง
ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นด้วย โดยจำแนกการดำเนินการสำคัญของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในสถานการณ์วิกฤติ ได้ดังนี้
เรื่องที่ 1 การจัดบริการทางเลือกทดแทนการปิดบริการ
ในช่ วงของการกัก ตัว จะเห็ น ว่า องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ถือ เป็ น หน่วยงานสำคั ญ ในการจัด ให้ มีก ารบริก าร
ทางเลือก โดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถดำเนินการทางเลือก ได้แก่ การจัดให้มีระบบการเยี่ยมบ้านทางโทรศัพท์ การติดตามพูดคุย
อาการทางช่อ งทางไลน์ การให้ คำปรึกษาทางโทรศั พ ท์ และการพบแพทย์ ผ่านช่ องทางการประชุม ทางไกลด้ วยวีดิทั ศ น์
การจัดบริการทางเลือกนี้สอดคล้องกับข้อเสนอในการถอดบทเรียนดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด -19 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
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ที่โรงแรมแมนดาริน จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จัดเวทีอภิปราย “การดูแลผู้สูงอายุสูงอายุในช่วงวิกฤต...
บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” ซึ่งทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้เข้าร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ด้วยในฐานะที่มี
บทบาทในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลแบบกลางวัน
ข้อสรุปจากเวที ได้เสนอแนวทางการจัดบริการสังคมสำหรับ ผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตโดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒ น์
ยอดเพชร ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบการจัดการในศูนย์บริการกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ โดยปรับฐานคิดที่แยกส่วนของ
ชุมชน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ สู่แนวคิดศูนย์บริการครบวงจร ซึ่งเป็นที่มาของการนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในช่วง
การแพร่ระบาดที่เน้นการ “ปรับเปลี่ยนบริการ” ทดแทน “การปิดบริการ” สอดคล้องกับ การศึกษา ในต่างประเทศ เช่น
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ศูนย์อเนกประสงค์ฯ และศูนย์สำหรับผู้สูงอายุอื่น ๆ
เช่น Local Services Center ได้ปิดการดำเนินงาน จากประกาศและข้อแนะนำ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Department of
Ageing) ของแต่ละมลรัฐ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2563) แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีการเพิ่มรูปแบบการบริการอื่นๆ เช่น การส่ง
อาหารให้ ผู้สู งอายุที่ บ้ าน การบริการช่วยเหลื อในการซื้อ ของใช้ ที่ จำเป็ น เป็ น ต้น หรือ ในส่วนของประเทศญี่ ปุ่น ที่ มี ศูน ย์
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากทั้งแบบกลางวัน แบบระยะสั้นและแบบระยะยาว พบว่า ประมาณร้อยละ 70 ต่างปรับปรุง
บริการเป็นการให้บริการโดยใช้อาสาสมัครเข้าไปให้บริการตามคำร้องขอ/คำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,
2563) ทดแทนการให้บริการภายในศูนย์
ในส่วนของเทศบาลเมืองบึงยี่โถนั้น เปิดให้บริการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟู (ศูนย์บริการดูแลช่วงกลางวันแบบ
เช้าไป-เย็นกลับ) ได้เพียง 3 เดือนเท่านั้นก่อนการแพร่ระบาด ไม่เพียงการจัดการในภาวะวิกฤติเท่านั้นที่ท้าทาย แต่ระบบ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานทั่วไปเป็นเพียงช่วงของการทดลองบริการ และเมื่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้
เทศบาลจึงต้องเร่งแสวงหาองค์ความรู้ ออกแบบมาตรการต่างๆ อย่างรัดกุม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุที่อยู่
ภายใต้ระบบบริการนี้
เรื่องที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้พัฒนาและกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Model) ออกมาได้
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) การระบุประเด็นปัญหา 2) การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3) การดำเนินการตามแผนงาน
4) การระบุผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
โดยแต่ละขั้นตอนนั้น เทศบาลได้ดำเนินการกำหนดแนวคิดและออกแบบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นภาคีเครือข่าย
เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์กร Nogezaka-Glocal ประเทศญี่ปุ่น โดยการแลกเปลี่ยน
ด้านองค์ความรู้ กระทั่งเกิดเป็นรูปแบบที่มีความเฉพาะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรียกว่า รูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk
Management Model)
นับเป็นการคิดร่วมกัน (Co-Thinking) ของทีมงานประกอบด้วย ทีมผู้บริหารเทศบาล ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ทีมบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม ทีมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย คณะกรรมการชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมี
บทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษา
สิ่งที่น่าสนใจ ในองค์ประกอบและที่มาของรูปแบบการจัดการความเสี่ยงนี้ เราจะเห็นชัดในเรื่องของกระบวนการ
บริหารประเด็น (Issue Management Process) ซึ่งการบริหารประเด็นนี้ หมายถึง การวางแผนเตรียมการและการแสดงท่าที
ความรับผิดชอบที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และการบริหารประเด็น มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤติ เพราะว่า
การบริหารประเด็น (Issues Management) คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจกับการระดมทรัพยากร การประสานงาน
การพุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนนโยบาย ตลอดจนการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
(Seitel, 2007) นอกจากนี้ มีการอธิบายว่า ประเด็น และ ภาวะวิกฤติมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กั น ถ้าประเด็นไม่ถูกบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ภาวะวิกฤติได้ ในทางกลับกัน หากมีการบริหารประเด็น โอกาสเสี่ยงน้อยลงในการเกิด

263

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

ภาวะวิกฤติได้ ดังนั้น กระบวนการบริหารประเด็นเป็นความสำคัญ ไม่ให้นำไปสู่การเกิดปัญหาใหญ่ การพิจารณาดังกล่าว
จัดเป็นขั้นของการวางแผนก่อนเกิดภาวะวิกฤตินั่นเอง (Zamoum & Gorpe, 2018)
ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ดำเนินการวางแผนกระบวนการทำงานของรูปแบบการจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้กระบวนการบริหารประเด็นมาเป็นขั้นแรกในการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุปัญหาตามการอธิบายด้วยโมเดลตรรกะ
(Logic Model) ที่แสดงลำดับขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันของการทำงานที่นำไปสู่การจัดการที่เป็นระบบ และอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งที่เป็นปัจจัยนำเข้า ที่นำไปสู่การเกิดกิจกรรมหรือกระบวนการ เพื่อให้เห็นว่า ความสำเร็จที่เกิดเป็นผลผลิตและผลลัพธ์
นั้นมีที่มาอย่างไร โดยรูปแบบดังกล่าวได้แสดงผ่านผังระบบการจัดบริการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูบึงยี่โถในสถานการณ์วิกฤต
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
ภาพที่ 1
ผังแสดงระบบการจัดบริการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูบึงยี่โถในสถานการณ์วิกฤตช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา: เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2563.
1. การระบุประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
การระบุประเด็นปัญหาของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถในสถานการณ์วิกฤติช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พบประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) ความกังวลของครอบครัวและชุมชนต่อการแพร่ระบาดในสถานดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไต
เรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น ประกอบกับความเข้าใจต่อพยาธิสภาพของโรคในฐานะโรคอุบัติใหม่ยัง
น้อยส่งผลต่อความเชื่อและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน
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2) ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ เช่น มีผู้ใช้บริการบางส่วนต้องการเข้าใช้บริการที่ศูนย์ฯ ขณะที่
บางกลุ่มก็กังวลต่อการพบคนนอกครอบครัว หรือผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ต้องการรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อได้ง่าย
3) ศูนย์ฯ ยังไม่มีแผนเตรียมการรับมือที่รัดกุมเนื่องจากเป็นช่วงทดลองให้บริการ และไม่เคยมีการจัดการแผน
รับมือความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดได้
2. การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากรัฐบาล ทางเทศบาลประกาศปิดบริการทันที และดำเนินการ
เตรียมความพร้อมวางแผนเรือ่ งการให้บริการที่บ้าน และค่อยๆ อธิบายทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุและครอบครัวทีละคน พบว่า
มี ผู้ สู งอายุ บ างคนบอกว่า “ไม่ ก ลั วโควิ ด ต้ อ งการมาใช้ บ ริก ารต่ อ ได้ ห รือ ไม่ ไม่ อ ยากอยู่ ที่ บ้ าน” โดยในระหว่ างนั้ น ทาง
ทีมสหวิชาชีพต้องชี้แจงทำความเข้าใจและอธิบายถึงแนวทางการปรับรูปแบบการให้บริการจากที่ศูนย์เป็นที่บ้านแทน โดย
การริเริ่มการให้บริการที่บ้านนั้นจำเป็นต้องทำโดยทีมสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน (แบบเช้าไป-เย็นกลับ) โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งแยกออกจากทีมเยี่ยมบ้านของงานการดูแลระยะยาวอื่น ๆ ของเทศบาล ดังนั้น การริเริ่ม
การบริการดูแลที่บ้ านในช่วงที่ศู นย์ปิ ดบริการ จึงต้อ งวางแผนงานโดยนำเอาเรื่องของปั จจัยนำเข้ามาพิจารณาออกแบบ
การบริการที่บ้านตามหลัก 4 M ดังนี้
1) การวางแผนกำลังคน (Man) ปัจจุบันโครงสร้างของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
- แพทย์ จำนวน 1 คน เข้าตรวจทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายของสัปดาห์
- ผู้จัดการศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Care manager) จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
- นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 คน เข้าทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ทุกวัน อังคาร, พุธ และศุกร์ ของสัปดาห์
- นักกายภาพบำบัดจำนวน 2 คน
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน
- นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หมุนเวียนมาช่วยดูแลที่ศูนย์ฯ วันละ 2 คน
จากจำนวนกำลังคนในทีมของศูนย์ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน และดูเหมือนว่ามีจำนวนมากพอในการแบ่ง
ทีมลงไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแทนการเข้าใช้บริการในศูนย์ฯ แต่เนื่องจากในสถานการณ์ ช่วงการแพร่ระบาด ต้อ งคำนึงถึง
การป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย และเช่นเดียวกันต้องคำนึงถึงความต้องการและความสบายใจของ
แต่ละครอบครัวด้วยว่า จะยิน ดีให้ ทีมเยี่ยมบ้านลงไปให้บริการหรือไม่ ซึ่งพบว่า หลายครอบครัวมีความกังวลใจ และไม่
ต้องการให้มีบุคคลอื่นเข้าไปในบ้านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้นในการทำงานระหว่างที่ศูนย์ฯ ปิดให้บริการระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) บุคลากรได้จัดให้บริการดูแลที่บ้านเพียง 1-2 ครั้งต่อคนเท่านั้น และบางรายไม่สามารถลงไป
ติดตามดูแลที่บ้านได้เลยในระหว่างที่ปิดให้บริการ เนื่องจากครอบครัวไม่มีความประสงค์ การทำงานจึงปรับใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อ
ติดตามอาการแทนการเยี่ยมบ้าน
2) เงิน (Money)
การบริหารเงิน/งบประมาณ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้รับเงินงบประมาณในการดำเนินการจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็น
หลัก และมีรายได้จากค่าบริการที่เรียบเก็บจากผู้ใช้บริการวันละ 300 บาท ในระหว่างที่ปิดให้บ ริการ ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย กรณีที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ลงไปให้บริการดูแลที่บ้าน มีการซื้อของเยี่ยมและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในบางราย
เช่น ต้องการซ่อมแซมอุปกรณ์ ต้องการสูบลมรถวีลแชร์ หรือต้องการรับบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ทางเทศบาลได้ ประสานขอรับ
บริจาคสิ่งของจำเป็นจากมูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งของคนในชุมชนและบริหารจัดการโดย
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คนในชุมชน เพื่อรวบรวมประสานทรัพยากรและขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและงบประมาณเพื่อนำมาใช้ใน
การจัดการสงเคราะห์ ให้ยืม ให้เปล่า แก่ผู้สูงอายุในชุมชนที่ประสบภาวะยากลำบากแทน
3) ทรัพยากร (Material)
ทรัพยากรที่เป็นทุนด้านกำลังคนในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มจิตอาสา และอาสาสมัคร ซึ่งเป็นคนในชุมชน คนกลุ่มนี้
เองมีบทบาทเข้ามาช่วยทางศูนย์ฯ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริการดูแลที่บ้านระหว่างที่ศูนย์ปิดบริการ เนื่องจากหลาย
ครอบครัวไม่ประสงค์ให้บุคลากรของเทศบาล ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหลายครอบครัวมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะ
เข้าไปติดต่อให้บริการกับคนหลายกลุ่มในชุมชน ดังนั้น การประสานขอความร่วมมือจากจิตอาสาซึ่งเป็นคนในชุมชนให้เข้าไป
ติดตามดูแล เยี่ยมเยียนที่บ้านนั้น ทำได้ง่ายกว่า หลายครอบครัวให้ความไว้วางใจเพราะรู้อยู่ว่า กลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่ประจำ
ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ไม่ได้ออกไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนภายนอกหรือกลุ่มเสี่ยง
การระดมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ การแจกจ่ายถุงยังชีพ อุปกรณ์ในการรัก ษาความสะอาด เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง เป็นต้น เป็นบทบาทของชุมชนในการรวบรวมและระดมขอรับบริจาคจากเครือข่ายภายนอก
และนำมาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จำเป็นได้ การระดมทรัพยากรในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากเป็นชุมชนเมือง และเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ ทรัพยากรส่วนใหญ่เกิดจากการรวบรวมกำลังทรัพย์และการบริจาคสิ่งของจากคนในชุมชนเอง
4) การบริหารจัดการ (Management)
โดยบทบาทของเทศบาลมีหน้ าที่ป ระสานส่งต่อให้ชุ มชนทราบว่า ผู้สูงอายุที่ เป็ นผู้ใช้บริการและมีความ
ต้องการการดูแลนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านไหนบ้าง โดยประสานผ่านผู้นำของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างทีมของศูนย์ฯและชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ต้องระมัดระวังการแพร่เชื้อเข้า-ออกระหว่างกัน
3. การดำเนินการตามแผนงาน
1) การปิดให้บริการในศูนย์ชั่วคราวและริเริ่มการให้บริการดูแลที่บ้าน
ในช่วงการเปิดให้บ ริการดูแลช่วงกลางวัน มีผู้สูงอายุอยู่ในระบบบริการจำนวน 30 คน โดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนมาใช้บริการโดยเฉลี่ยวันละ 10-12 คน และในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่มีการประกาศปิดบริการ
ชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 นั้น ในจำนวนผู้ใช้บ ริการ 30 คน มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ที่ต้องการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและกว่าร้อยละ 80 ที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจและการฟื้นฟูเรื่องของความทรงจำ
ยิ่งไปกว่ านั้ น เกื อบทั้ งหมดต้อ งการการดู แลกิ จ วัต รประจำวั น ซึ่งหมายความว่า ครอบครั วประสบปั ญ หาด้ านการดู แ ล
บางครอบครัวปล่อยให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้านตามลำพังช่วงกลางวัน หรือบางครอบครัวไม่สามารถดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น
การให้รับประทานยา การฝึกลุก-นั่ง การดูแลความสะอาด ฯลฯ ได้อย่างเต็มที่
การปิดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการของรัฐ แต่เทศบาลฯ
เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด การรับรู้สถานการณ์ปัญหาและบริบทในพื้นที่ทำให้เทศบาลต้องปรับ
บทบาทที่ยังคงสามารถตอบสนองต่อมาตรการของรัฐและตอบสนองต่อปัญหาพร้อมกันด้วย นโยบายหลักคือ ปิด และปรับ
รูปแบบการบริการ โดยเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคประจำตัวอื่นๆ คุณภาพชีวิตโดยรวม สภาพจิตใจและภาวะทาง
อารมณ์ในระหว่างที่ศูนย์ฯ ปิดให้บริการถือเป็นภารกิจหลักของเทศบาล เพราะไม่ใช่ว่า ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโควิด-19 แต่อาจ
เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและมีสภาพร่างกายและจิตใจย่ำแย่ลง ส่วนหนึ่งหลายคนปรับตัวและสนุกกับการมีทำกิจวัตรประจำ
วันที่ศูนย์ฯ แล้ว การปิดบริการทำให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัวเปลี่ยนไปมาในช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือน การดำเนินการปิดและแสวงหา
วิธีการบริการที่เหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าวจึงริเริ่มขึ้นจากขั้นแรก คือ การสร้างความรู้และกำหนดแนวทางทำงานของ
ศูนย์ฯ ในวิถีใหม่
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2) การรวบรวมองค์ความรู้จากประเทศต้นแบบ (ประเทศญี่ปุ่น)
เนื่องจากการดำเนินการของศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน อยู่ภายใต้การสนับสนุ นทางวิชาการของหน่วยงานใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น องค์ความรู้ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ ในช่วงกลางเดือน
มิถุนายน ทางประเทศญี่ปุ่นเองกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดรุนแรงขยายวงกว้าง ทั้งสองประเทศจึงได้ริเริ่มการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ในการจัดการความเสี่ยงในสถานดูแลผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดรูปแบบ
การทำงาน แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการ
การรวบรวมความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการในสถานการณ์วิกฤติ เพราะเป็นกระบวนการที่
ต้องการทักษะและความชำนาญที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องการมุมมองทางสังคม กฎหมาย และความรู้ที่
สำคัญในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา (Zamoum & Gorpe, 2018)
จากการนำเสนอข้อมูลในประเทศญี่ปุ่น พบว่า มีศูนย์ให้บริการผู้สูงอายุจำนวนมากและทุกแห่งอยู่ภายใต้
การบริ ห ารจั ด การของภาคเอกชนภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลมาตรฐานและการจ่ า ยงบประมาณโดยรั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ดั งนั้ น
การตัดสินใจปิดหรือไม่ปิดการบริการจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบกิจการเป็นหลัก ดังนั้นการประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน เป็น
เพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น กรณีที่เป็นศูนย์ดูแลแบบกลางวัน (เช้าไป-เย็นกลับ) นั้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้สูงอายุมี
โอกาสกลับบ้านไปสัมผัสกับคนในครอบครัว ศูนย์ลักษณะเช่นนี้ ส่วนใหญ่ปิดให้บริการชั่วคราว ในขณะที่ศูนย์การพยาบาล
ดูแลระยะยาว (Nursing Home) มีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองได้ ส่วนใหญ่ไม่ปิดให้บริการ
แต่ปิ ด รับผู้ เยี่ยมเยียนทั้ งจากครอบครัวและจากหน่ วยงานต่ างๆ ภายนอก แต่ กรณี การแพร่ระบาดที่ เกิด ขึ้น เช่น มีก าร
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดจากผู้ให้บริการในศูนย์ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุในประเทศญี่ ปุ่น และทำให้เกิด
การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) เนื่องจากผู้ให้บริการเดินทางไป-กลับทุกวัน และมีโอกาสสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
ในการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการสัมมนา เรื่อง การผนึกกำลัง เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการรับมือ :
บทเรีย นการบริห ารจั ดการในการสถานดูแลผู้สูง อายุในประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ น ผ่านโปรแกรม ZOOM วัน ที่ 17
มิถุนายน 2563 มีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
(1) การเผชิญกับสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวช่วงการแพร่ระบาด ความรุนแรง
ในครอบครัวเป็น เรื่องที่ ผู้ปฏิ บัติงานทุ กฝ่ายต้ องเฝ้าระวัง ปั ญ หาที่พ บส่วนใหญ่ คื อ การใช้ชีวิตร่วมกันในบ้ านระหว่างที่มี
การกั ก ตั ว การขอความร่ ว มมื อ ให้ พ นั ก งานทำงานที่ บ้ า น (work from home) และการปิ ด โรงเรี ย นนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความยากลำบากในสังคมญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อย เนื่องจากครอบครัวคนญี่ปุ่นจำนวนมากอาศัยในห้องพัก ไม่ใช่บ้าน การรวมตัวกันกัก
ตัวอยู่ในห้องพักและทำกิจวัตรประจำวันร่วมกันเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสภาพจิตใจและความเครียด ไม่ใช่เพียงแต่การเฝ้าระวัง
ความรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ในประเทศญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ที่อาจเกิด
ขึน้ กับเด็ก หรือ ภรรยา เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ศูนย์ดูแลช่วงกลางวันปิดให้บริการ และมีการส่งทีมลงไปติดตามเยี่ยมเยียนที่
บ้านนั้นจะเป็นไปตามการร้องขอหรือความประสงค์ของครอบครัวเป็นหลัก การให้การดูแลที่บ้านในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่อง
ยากกว่าประเทศไทย เพราะมีขอบเขตความเป็นส่วนตัวสูง และสถานที่ พักอาศัยไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บุคคลอื่นเข้าไป
ให้บริการที่บ้าน
(2) มาตรการการเฝ้าระวังภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บทเรียนจากข่าวการแพร่ระบาดโดยเฉพาะการติดเชื้อ
แบบกลุ่ม (cluster) ในประเทศญี่ปุ่น พบว่า มีการติดเชื้อแบบกลุ่มจำนวนมากในสถานพยาบาล สถานดูแลด้านสวัสดิการ
สังคม ร้า นอาหาร สถานที่ ออกกำลั งกาย และ สถานที่ จัด งานคอนเสิร์ ต เป็ น ต้ น มาตรการการเฝ้ าระวังที่ น ำเสนอโดย
Mr.Hisako Kumiga Director at Joy Village ในการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการสัมมนา เรื่อง การผนึกกำลัง
เรีย นรู้ ร่ว มกั น เพื่ อ การรับ มื อ : บทเรี ย นการบริ ห ารจั ด การในการสถานดู แ ลผู้ สู งอายุ ในประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ น
ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อธิบายไว้ดังนี้
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1) มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกฮอล์ พนักงานและผู้สูงอายุต้องผ่านการคัด
กรองและมีการลงบันทึกประวัติข้อมูลอย่างเคร่งครัด
2) ในระหว่างการให้บริการ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
3) งดการติดต่อ ประสานงานหรือการมาเยือนจากบุคคลภายนอก กรณีครอบครัวของผู้สูงอายุที่ต้องการ
แวะมาเยี่ยมเยียน ทางศูนย์ฯมีบริการช่องทางติดต่อผ่านห้องกระจกโดยครอบครัวของผู้สูงอายุจะได้รับอนุญาตให้อยู่ด้านนอก
อาคารเท่านั้น และใช้โทรศัพท์ติดต่อ โดยจะเห็นหน้าผู้สูงอายุผ่านห้องกระจก เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส
4) งดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมที่ผู้สูงอายุต้องออกไปสัมผัสกับผู้คนภายนอก แต่ยังคงเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับธรรมชาติบริเวณรอบๆ สถานบริการ
5) การใช้เทคโนโลยี เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านระบบวิดีโอเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อกับลูกหลานได้
และเห็นใบหน้าระหว่างการพูดคุยด้วย
6) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง เช่น การเย็บหน้ากากอนามัย
การทำอาหารที่รับประทานในช่วงของเทศกาลเพื่อทดแทนการไปร่วมงานเทศกาลที่สำคัญ ในส่วนของกิจกรรมนี้ ผู้ให้บริการ
จำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจมากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถออกไปนอกศูนย์ได้ และภายนอก
ก็ ไม่ ส ามารถเข้ ามาภายในศู น ย์ ได้ การจั ด กิ จ กรรมต้ อ งสามารถชดเชยกั บ โอกาสหรื อ ความสนใจบางอย่ า งที่ สู ญ เสี ย ไป
โดยเฉพาะ กิจกรรมตามเทศกาลหลายอย่างถูกยกเลิก ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุภายในศูนย์อย่างมาก
7) การเปิดโอกาสให้ผู้สงู อายุที่สามารถเขียนหนังสือได้ เขียนข้อความถึงลูกหลานลงในจดหมายและส่งไป
ยังครอบครัวเพื่อแจ้งข่าวและบอกเล่าเรื่องราวในระหว่างที่กักตัว
(3) ผลกระทบเรื่องวิกฤติด้านมนุษยธรรมต่อผู้สูงอายุ (Humanitarian Crisis) วิกฤติด้านมนุษยธรรมเป็น
ประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการจากประเทศไทยนำเสนอ และฝากเป็นข้อคิดแก่หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น การที่ผู้สูงอายุไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางแพทย์ในช่วงการกักตัว และไม่มีศักยภาพในการแย่งซื้อสินค้าเพื่อกักตุนและยังเข้าไม่ถึงการซื้อสินค้าที่จำเป็น
โดยเฉพาะช่องทางการขายออนไลน์ เป็นต้น
บทความนี้ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเรือ่ งวิกฤติด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่น พบ 3 มาตรการสำคัญ
ที่เรียกว่า SANMITSU ที่ประกอบด้วย 3 CS ที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ 1. พื้นที่ปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเท (Closed Spaces) 2.พื้นที่
ที่มีคนหนาแน่น (Crowds) และ 3. การสัมผัสใกล้ชิด (Close-Contact Situations) จาก 3 มาตราการสำคัญ ทำให้ผู้สูงอายุ
จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นทั้งพื้นที่ปิด มีผู้คนหนาแน่น และอาจมีความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วย โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมจึงลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ ในช่วงการกักตัวในประเทศ
ญี่ปุ่น มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เช่น การมีวัฒนธรรมการพบปะสังสรรค์และดื่มเบียร์ผ่านออนไลน์ เพื่อให้
การเข้าสังคมยังคงดำเนินไปตามปกติแต่เปลี่ยนเป็นชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (new normal) ซึ่งผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้
เทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้าถึงชีวิตปกติรูปแบบใหม่นี้
การเรียนรู้บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นและประสบการณ์การลองผิดลองถูกในการทำงานของเทศบาลในช่วง
ระยะของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมา ทำให้มีการคิดต่อและนำไปสู่การออกแบบรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเพื่อให้พร้อมรับการกลับมาเปิดให้บริการศูนย์ฯ ตามปกติโดยมีรูปแบบดังนี้
3) การเตรียมการเปิดให้บริการภายใต้รูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Prevention Model)
ในขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการนั้น เมื่อเทศบาลประกาศปิดศูนย์ฯ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างเด็ดขาดแล้ว จึงเริ่ม
รวบรวมความรู้นำมาสู่การกำหนดกิจกรรมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด การความเสี่ยงของศูน ย์ฯ ประกอบด้วย
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 กิจกรรม และกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงจำนวน 10 กิจกรรม เรียกว่า “รูปแบบ
การป้องกันความเสี่ยง” (Risk Prevention) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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3.1 กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Activities) ประกอบด้วย
(1) การคัดกรองอย่างรวดเร็ว R = (Rapid Screening) คือ การค้นหา คัดกรอง และติดตามผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีในชุมชน โดยมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ที่ร่วมลงประเมินผู้สูงอายุในพื้นที่ นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน ก็เพิ่มมาตรการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้สูงอายุ
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ โดยจะมีทั้งการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผู้สูงอายุ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การประเมินสภาพ
อาการผิดปกติ หากพบผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติและมีความเสี่ยงใดๆ จะดำเนินการคัดแยกผู้สูงอายุออกจากศูนย์ฯ ทันที
นอกจากนี้ การคัดกรองไม่ได้เน้นด้านสุขภาพเท่านั้น แต่รวมถึงการค้นหาผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบทางสภาพจิตใจหรือ
เศรษฐกิจที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในช่วงการแพร่ระบาดด้วย
(2) การแยกรายบุคคล I = (Individual) คือ การแยกของใช้รายบุคคล เช่น ผ้ากันเปื้อน กระเป๋า และ
ลิ้นชักใส่ของ และระมัดระวังไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุร่วมกันภายในศูนย์ฯ
(3) การปลอดเชื้อ S = (Sterilization) คือ กระบวนการปลอดเชื้อ เช่น การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (การพ่น
โดยเจ้าหน้าที่ และเครื่องอัตโนมัติ) การทำความสะอาดศูนย์ฯ การทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้รับส่งผู้สูงอายุและ การตั้ง
เจลล้างมือตามจุดต่างๆ เป็นต้น
(4) การพั ฒ นาองค์ความรู้และทั กษะการปฏิ บัติ งาน K= (Knowledge) คือ การสร้างทัก ษะความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบั ติตัวทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล (Care
giver) ให้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันความเสีย่ งในด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สภาพสังคมจากผลกระทบของโควิด-19
รวมทั้งพัฒนามาตรการการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยจะจัดประชุม 1 ครั้ง/สัปดาห์
3.2 กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง (Prevention Activities) ประกอบด้วย
(5) การมี ผ ลผลิ ต P= (Productive) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของศู น ย์ ฯ อาสาสมั ค ร และชุ ม ชนช่ ว ยกั น ผลิ ต
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้สูงอายุมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ที่มารับบริการ รวมถึงยังมีการผลิต
เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนอีกด้วย
(6) การสร้างสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน R =(Responsibility) คือ การสร้างความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
โดยการขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เมื่อมีอาการ ไข้ มี น้ำมูก เจ็บคอ หรือเจ็บป่วยด้วยอาการอื่น ๆ
และขอให้ครอบครัวของผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงหรือกรณีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ
การแสดงความรับผิดชอบในการกักตัวอย่างเคร่งครัดหากอยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยง เป็นต้น และรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรั บผิดชอบ
สอดส่องและเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส กรณีผู้สูงอายุถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
(7) การจัดการสภาพแวดล้อ ม E = (Environment) คือ ศู นย์ด ำเนิ นการจัดการสิ่งแวดล้ อมภายใน
สถานบริการให้เหมาะสม เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ การจัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีระยะห่างที่เหมาะสม หรือการกำหนดให้มี
การนั่งเว้นระยะห่าง การจัดทำอุปกรณ์แผงกั้นระหว่างที่ผู้สูงอายุนั่งทำกิจกรรม รวมทั้งการจัดสถานที่และบรรยากาศให้
ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย รวมถึงการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณห้องกิจกรรมรวม เพื่อลดการนำ
ความเสี่ยงจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ของการให้การดูแล
(8) การติดตั้งระบบระบายอากาศ V = (Ventilation) โดยในระหว่างที่มีการปิดบริการ ทางเทศบาลได้
ประสานบริษัทเข้ามาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในห้องอย่างเหมาะสม มีการติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากห้อง
กิจกรรมรวมเป็นห้องที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกันมากที่สุดและเป็นเวลานานเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต่อวัน และในช่วงที่เตรียมการเปิด
ให้บริการหลังประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นฤดูร้อน โดยมากใช้เครื่องปรับอากาศ จึงจำเป็น ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยให้
อากาศถ่ายเทอย่างเหมาะสม
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(9) การป้องกันการยุติการบริการจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ E = (Economic) คือ การดูแลด้าน
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ เช่น การแจกข้าวสารอาหารแห้ง การแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (โดยได้รับ
การสนับ สนุน จากเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอก ทั้ งภาคเอกชน วัด และภาคประชาชน) และการค้น หาผู้ สูงอายุ ที่
เข้าเกณฑ์สมควรได้รับเงินเยียวยา โดยการสำรวจการกรณีเพื่อป้องกันการยุติการรับบริการ ในกรณีครอบครัวของผู้สูงอายุที่
ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน หรือ รายได้ลดลงจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางศูนย์จะพิจารณาดำเนินการ เช่น
การลดหย่อนค่าบริการ มาตรการการผ่อนชำระและการอุดหนุนเงินช่วยเหลือในรายที่ประสบปัญหาวิกฤติ ไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
(10) การดูแลด้านโภชนาการ N = (Nutrition) คือ การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่เหมาะสม
ยึดหลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ และการให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในการเลือกรับประทานอาหารในช่วงของ
การแพร่ระบาด เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงในการรับเชื้อ และมีโอกาสในการเสียชีวิตสูงจากการมีโรคแทรกซ้อน ดังนั้น
เรื่องโภชนาการและการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อได้น้อยลง
(11) การทำงานร่วมกัน T = (Together) คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด เช่น การประสานติดต่อ คนในครอบครัวของผู้สูงอายุทั้งก่อนและหลังการให้บริการ เพื่อให้รับทราบข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ และวางแผนการดูแลต่อที่บ้านและในชุมชนอย่างเหมาะสม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนทุกภาคส่วนในการ
ช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 และการได้รับผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ นอกเหนือจาก
การติดโรคโควิด-19 เป็นต้น
(12) การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร I = (Information Technology: IT) คือ ศูนย์ฯ มีการจัดทำสื่อให้
ความรู้แก่ผู้ สูงอายุและครอบครัว เช่น ป้ ายประชาสัมพั นธ์ แผ่นพั บ การทำสื่อออนไลน์ เป็ นต้ น และมีสร้างกลุ่ ม ไลน์ ใน
การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการรวบรวม
ข้อมูลในการให้บริการเพื่อแจ้งแก่ครอบครัวและชุมชน ภายหลังที่ศูนย์กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วลดความกังวลและ
เกิดความสบายใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
(13) การปฏิบัติการ O = (Operation) คือ การจัดตั้งทีมในการทำงานประกอบด้วย ทีมปฏิบั ติการ
ภายในศูนย์ ทีมปฏิบัติการในชุมชน และทีมประสานงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทีม มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การรายงานการทำงานในระดับครอบครัวและระดับพื้นที่ การปฏิบัติการในสถานการณ์การแพร่ระบาด สิ่งที่สำคัญ
ที่ สุ ด ที่ ส มาชิก ในที ม ทุ ก คนจำเป็ น ต้ อ งมี คือ การไว้วางใจซึ่ งกั น และกั น เนื่ อ งจากบุ ค ลากรทุ กคนต้ อ งทำงานท่ ามกลาง
ความเสี่ยง และเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการสัมผัสกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้นทางเทศบาลจึงมีการกำหนดแนวคิดการทำงานเป็นทีมว่า
“เชื่อใจทีม” ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า “Belief Your Team” เป็นคำย่อตามชื่อย่อของเทศบาลว่า BYT นั่นเอง คำนี้จึงเป็นคำที่
ช่วยสร้างกำลังใจและเสริมพลังของผู้ปฏิบัติงานทุกคนท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงและการต้องช่วยกันทุ่มเท ทำงานอย่าง
หนัก และยังเป็นปัจจัยความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย
(14) การปรับวิถีชีวิตใหม่ในชีวิตประจำวัน N = (New normal) คือ การปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบใหม่
ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสมอ หมั่นล้างมือสม่ำเสมอในระหว่างที่รับบริการ
ในศูนย์ฯ และมีการทำความสะอาดโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ มีการเว้นระยะห่างในการเข้าร่วม
กิจกรรม การปรับลดกิจกรรมทางสังคมที่ต้องพบเจอผู้คน การงดรับอาสาสมัครชั่วคราว เป็นต้น
รูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่ถูกออกแบบโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถนี้ นอกจากจะเป็นวิธีการที่สามารถนำไป
ปรับใช้รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้จริงแล้ว ยังเป็นสะท้อนบทบาทการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
คำนึงถึงทั้งการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงที่เริ่มต้นจากศูนย์การดูแลแบบกลางวันที่เชื่ อมโยงไปในสภาพแวดล้อมที่
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ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าวทันกับ
สถานการณ์และเตรียมการรับมือได้เป็นอย่างดี
4. การระบุผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
ผลการดำเนินการเกิดผลลัพธ์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. เกิดความพร้อมในการรับมือและจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้มาใช้
บริ การ ทั้ งด้านสุ ขภาพ จิ ต ใจ และสังคม และ 3. เกิด รูป แบบการจัด การความเสี่ ยงที่ เป็ น รูป ธรรมทั้ งในระดับ ตั วบุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เกิดความพร้อมในการรับมือและจัดการความเสี่ยงในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
บึงยี่โถ
(1) เกิ ด ความพร้อมต่ อ บุ ค ลากรและเจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่ งเป็ น ผู้ ให้ บ ริ การ ถึงแม้จ ะมี ช่วงในการหยุ ด
ให้บริการของศูนย์ระยะหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพยังคงปรับตัวในการจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุมอัพเดทสถานการณ์เป็นระยะ, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทีม
และการร่วมระดมสมองในการวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งช่วงที่ศูนย์ปิดอยู่ ไปจนกระทั่ง
การวางแผนรองรับในช่วงที่ศูนย์จะกลับมาเปิดให้บริการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่วนใหญ่กว่า
80% มีความพร้อมในระดับดีมาก ทั้งในประเด็นของการรับมือและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเกิดองค์ความรู้มากขึ้น
ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งระหว่างที่ศูนย์ปิดและภายหลังศูนย์กลับมาเปิดให้บริการ
(2) เกิดความพร้อมต่อผู้สูงอายุที่มารับบริการ โดยระหว่างช่วงที่ปิดให้บริการและเกิดกิจกรรมการลงติดตาม
ผู้สูงอายุที่บ้าน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อกลับเข้ามารับบริการที่ศูนย์ ภายหลังการเปิดให้บริการ เกิดความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นทั้งต่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยง
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยาวต่อผู้สูงอายุที่มารับบริการ ทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม
(1) ผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น
1.1 ด้านสุขภาพ ไม่มีผู้สูงอายุรายใดที่มารับบริการเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ทั้งในช่วงก่อน และระหว่าง
ศูนย์ปิดให้บริการ รวมทั้งเมื่อเปิดให้บริการตามปกติก็ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคภายในศูนย์ดูแลช่วงกลางวัน
1.2 ด้านจิตใจ พบว่าเมื่อเกิดความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ญาติและคนในครอบครัวของผู้สูงอายุ
จะมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์มากกว่าผู้สูงอายุเอง แต่ภายหลังการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการหามาตรการรองรับ
สถานการณ์ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเชิงรุกที่มีการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และการวางแผนจัดเตรียมมาตรการเชิงรับเพื่อเปิด
ให้บริการตามปกติ มีส่วนเป็นอย่างยิ่งต่อการลดความวิตกกังวลของญาติและคนในครอบครัว ซึ่งเห็นได้จากภายหลังการเปิด
ให้บริการตามปกติไม่มีญาติและคนในครอบครัวของผู้สูงอายุรายใดที่ชะลอการส่งผู้สูงอายุกลับมารับบริการ
1.3 ด้านสังคม ผู้สูงอายุเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ครอบครัว
และสังคมอย่างชัดเจน เห็นได้จากการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อกลับมารับบริการที่ศูนย์ภายหลัง การเปิดให้บริการ
รวมทั้งการสอบถามญาติและคนในครอบครัวเมื่อผู้สูงอายุในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้าง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การให้ความร่วมมือในการแจ้งอาการเจ็บป่วยตามจริงกับเจ้าหน้าที่ การรับประทานอาหารตามหลัก
กินร้อน-ช้อนเรา-ล้างมือ รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระยะห่างตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เป็นต้น
ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะบกพร่องของการทำงานของสมอง จะมีแนวโน้มในการปฏิบัติตัวด้านสังคมได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะบกพร่องของการทำงานของสมอง รวมทั้งผู้สู งอายุที่มีความเข้มแข็งของครอบครัว ที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีที่
บ้าน ก็มีแนวโน้มในการปฏิบัติตัวด้านสังคมได้ดีกว่ากลุ่มที่คนในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้การเอาใจใส่
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(2) ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
2.1 ด้ านสุ ข ภาพ พบว่า รูป แบบการจั ด การความเสี่ ย ง (Risk Management Model) ที่ น ำมาใช้ ทั้ งใน
ระหว่างช่วงที่ศูนย์ปิดและภายหลังกลับมาเปิดให้บริการ สามารถช่วยควบคุมการแพร่เชื้อเข้า -ออกระหว่างกันของผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการได้จริง
2.2 ด้านจิตใจ พบว่ารูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Model) สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น เสริมกำลังใจ และลดความวิตกกังวลทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ศูนย์ (ผู้สูงอายุ, ญาติและคนในครอบครัว) ได้ดี
มาก ทั้งในระหว่างช่วงที่ศูนย์ปิดและภายหลังกลับมาเปิดให้บริการ
2.3 ด้ านสั งคม พบว่ารูปแบบการจัด การความเสี่ยง (Risk Management Model) สามารถทำให้เกิ ด
ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุในด้านสังคมระยะยาว ได้ดีมากเพราะมีความเข้าใจและปรับตัวต่อชีวิตวิถีใหม่
มากขึ้น ทั้งในระหว่างช่วงที่ศูนย์ปิดและภายหลังกลับมาเปิดให้บริการ
3) เกิดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน
พบว่า รูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Model) ทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายของศูนย์
สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ ทั้งในมิติของการให้บริการเชิงรุก (ในช่วงศูนย์ปิดให้บริการ) เช่น กิจกรรมลงติดตามเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่บ้าน, การผลิตเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยลงแจกให้ผู้สูงอายุที่บ้าน การแจกข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมทั้งมิติของการให้บริการเชิงรับ (มาตรการรองรับเพื่อกลับมาเปิดศูนย์ให้บริการตามปกติ )
เช่น การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ ออัตโนมัติเพิ่มเติมในศูนย์ การปรับปรุงจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
ศูนย์ให้เหมาะสม การวางแผนจัดระบบคัดกรองผู้สูงอายุก่อนเข้ารับบริการ การปรับรูปแบบกิจกรรมเน้นหลัก การมีระยะห่าง
(social distancing) ที่เหมาะสมภายในศูนย์ การจัดทำสื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้
ทำให้ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ในการป้อ งกั นและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในศู นย์ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้ ง
เกิดระบบการดูแลแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับตัวผู้สงู อายุ ครอบครัว รวมถึงในระดับชุมชนตำบลบึงยี่โถได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้ต่อไป
การสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การอภิปรายแนวคิดการจัดการความเสี่ยง (Risk management)
โดยทั่วไป องค์กรส่วนใหญ่มีแผนรับมือกับความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ มีความแตกต่างออกไปเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกองคาพยพของสังคมต้องพบเจอวิกฤตการณ์
ร่วมกันโดยไม่มีความรูไ้ ด้มากเพียงพอต่อสถานการณ์ คำถามเริ่มต้นต่อวิธีการคิดในการจัดการความเสี่ยง จึงสนใจว่า อะไรและ
ทำไมถึงมีความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้ คำตอบแบบรวบรัดนั่น อาจพอเป็นได้ตามที่ ภาวิกา (2563) กล่าวว่า ..ความตายจาก
ความเสี่ ยง ดังเช่ น กรณี ของ COVID-19 นั้ นเกิ ดขึ้ นโดยไม่ทั น ตั้งตัว (Unprepared death) และหากไม่ มีระบบจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพความสูญเสียและความตายจะเกิดในขอบเขตและปริมาณที่มหาศาล (Mass death).. เพราะนอกจากความตาย
ด้วยโรคระบาดแล้ว สิ่งที่ตามมา ความล้มสลายจากความเสี่ยงในระบบโลก ภาวิกา (2563) กล่าวต่อในประเด็นนี้ว่า ..ทุกสังคม
ในโลกล้วนได้รับผลจากความเสี่ยงอย่างทั่วถึง และซ้อนทับอยู่บนภาพของความเหลี่ยมล้ำเชิงโครงสร้างที่ฝั่งรากลึกในสังคม..
กล่าวคื อ หากทำความเข้าใจเรื่อง “ความเสี่ย ง” ผ่านแนวคิดสั งคมเสี่ ยงภั ย (Risk society) นั กสังคมวิท ยาชาว
อังกฤษอย่าง Anthony Giddens (1999: 4) เห็นว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย (Modernization) ของสังคม
ปัจจุบัน ภาวะอั นตรายกลับเพิ่ มปริมาณและรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น กลายเป็นสภาวะความเสี่ยง ซึ่งแบ่ งออกอย่างง่ายได้เป็ น 2
ประเภท คือ
1) ความเสี่ยงภายนอก (External risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันคาดการณ์ไม่ได้
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2) ความเสี่ยงที่ผลิตสร้าง (Manufactured risk) เป็นความเสี่ยงที่มนุษย์มีส่วนประกอบสร้างขึ้น โดยเฉพาะจากการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อธิบ ายเพิ่ มได้ว่า ในยุ คที่ มี ก ารประยุก ต์ใช้ค วามรู้วิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี ต่อ ธรรมชาติ นั้ น มนุ ษ ย์ได้จั ดการกั บ
ธรรมชาติจนเกิดเหตุการณ์ อัน ตรายต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบสร้างของน้ำมื อมนุษ ย์โดยอ้อมเชื่อมโยงกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ภาวะน้ำท่วมมหาศาลอาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่โลกร้อนขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของมนุษย์ ภาวะ
โลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ เหล่านี้เป็นต้น ขณะที่ Ulrich Beck นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้เสนอแนวคิด
“สั งคมความเสี่ ยง”(Risk society) ในหนั งสือ เรื่อง Risk Society: Towards a New Modernity ปี 1992 โดยชี้ให้ เห็ น ว่ า
สังคมที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากจะยิ่งสร้างความเสี่ยงที่เป็นด้านมืดมากและจะย้อนกลับมาทำลายตัวเอง เนื่องจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยความคิดที่จะเพิ่มปริมาณ “สินค้า” แต่ในทางกลับกัน กลับนำมาซึ่ง ขยะ สารพิษ และอุบัติภัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดทั้งที่รัสเซียและญี่ปุ่น หรือในกรณีนี้ คือ การเข้าถึงวัคซีนโรคโค
วิด-19 ที่ยังไม่ชัดเจนถึงการเรียงลำดับความจำเป็นต่อการใช้ เป็นต้น (สุริชัย หวันแก้ว และคณะ, 2549)
แม้ว่าสังคมความเสี่ยงตามแนวคิ ดของ Beck นำมาใช้อธิบายสังคมอุตสาหกรรม แต่เมื่อพิจารณาตามบริบทสังคม
ปัจจุบันแล้ว พบว่าสังคมในยุคที่โลกาภิวัตน์เป็นตัวขับเคลื่อนกระแสทางการเงิน เทคโนโลยี ผู้คน อุดมการณ์อย่างเป็นพลวัต
นั้ น ยิ่ งทำให้ มี ก ารขยายสภาวะความเสี่ ย งให้ แ ผ่ ไปในทุ ก ระดั บ ดั งตั ว อย่ า งที่ เห็ น ได้ ชัด ในสั งคมไทย เช่ น การปนเปื้ อ น
สารแคดเมียมที่ลุ่มน้ำเเม่ตาว จังหวัดตาก การรั่วไหลของสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมของเขตนิคมอุตสาหกรรมระยอง ฯลฯ
นอกจากความเสี่ยงจากสิ่งเเวดล้อมดังกล่าวเเล้ว ยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพ เช่นเทคนิคการผลิตอาหารเเบบฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้
สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช หรือการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเพื่อการค้าเเบบใหม่ซึ่งจะมีการใช้ฮอร์โมนและ
ยาเร่งปฏิกิริยาประกอบ เทคนิควิทยาการเหล่านี้ มีผลกระทบต่อมนุษย์ผู้บริโภคโดยตรงทั้งการไร้ทางเลือกในการบริโภคและ
การถูกกดทับเชิงโครงสร้างได้โดยง่าย ความเสี่ยงในยุคสมัยนี้ จึงซ่อนเร้นความเหลื่อมล้ำจากโครงสร้างได้อีกมากมาย
ดังนั้น ความเสี่ยงที่มีความสลับซับซ้อนในยุคปัจจุบัน ล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งต่อระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และ
ระดับ ประเทศ ก่อให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต เนื่องจากความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รอบตัว
โดยเฉพาะการปรับตัวต่อชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น การกลัวติดโรค การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
การสูญ เสียอาชีพจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะทางอารมณ์ จากความกังวลทั้งต่อโรค ภาพความตาย
ความเจ็บป่วยที่ไร้การดูแล ไปถึงความยากลำบากต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมวิถีใหม่ ทำให้การตัดสินใจในการดำเนินชิวิต
ประจำวันยากขึ้นและไม่มีคำตอบที่ชัดเจน โดยเราจะกินอยู่อย่างไรภายใต้บริบทข้อมูลที่ขัดเเย้งและสภาวะความเสี่ยงที่อาจ
เกิ ดขึ้น ในสภาวะสังคมความเสี่ ยงนี้ Ulrich Beck มองว่า ความเสี่ ยงถู กสร้างจากโลกสังคมความเสี่ ยง เป็ น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในรูปแบบความเสี่ยงใหม่ๆ อย่างรวดเร็วไม่ได้กำหนดขอบเขตเพียงแค่สิ่งเเวดล้อมและสุขภาพเท่านั้น
สิ่ งนี้ ร วมถึ งการเปลี่ ย นแปลงชุ ด ความสั ม พั น ธ์ ทั้ งหมด ภายใต้ ชี วิ ต สั งคมโลกชั่ ว คราวไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบการจ้ า งงาน
ความไม่มั่นคงในการทำงานสูงขึ้น ความเสื่อมถอยของอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของตน การสึกกร่อนของประเพณีแบบ
ครอบครัว เพราะอนาคตถูกจำกัดน้อยลงกว่าสังคมในอดีตที่ผ่านมา การตัดสินใจทุกรูปแบบสะท้อนความเสี่ยงที่มาจากแต่ละ
ปัจเจกบุคคล และกระทบไปในทุกระดับเช่นกัน (สุริชัย หวันแก้ว และคณะ, 2549)
เช่นนี้แล้ว มุมมองต่อความเข้าใจความเสี่ยงในยุคสมัยปัจจุบัน จึงไม่อาจมองเพียงแค่ความเสี่ยงจากพยาธิสภาพของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยถือเป็นเพียงความเสี่ยงภายนอก (External risk) ที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันคาดการณ์ไม่ได้
หากเราใช้กรอบของแนวคิดสังคมเสี่ยงภัยที่ชวนให้เรามองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์ได้ในทุกมิติ เราต้องทำความเข้าใจความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส่งผลทั้งทางจิตใจ อารมณ์ ความมั่นคงของชีวิต ที่ย่อมส่งผลต่อชุมชนและสภาพสังคมโดยรวม ดังที่เราพบ
กรณีการฆ่าตัวตายในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นอันมากทั้งในและต่างประเทศ (สำนักข่าว Hfocus เจาะลึก
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ระบบสุ ข ภาพ, 2563; โพสต์ ทู เ ดย์ , 2563) ล้ ว นเป็ น ผลจากความเสี่ ย งที่ ม นุ ษ ย์ มี ส่ ว นประกอบสร้ า งขึ้ น แทบทั้ ง นั้ น
(Manufactured risk)
เมื่อนำกรอบการมองเหล่านี้มาพิจารณา รูปแบบการจัดการความเสี่ยงของศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ
นั้น เราจะพบการจัดการความเสี่ยงที่ไม่เป็นเพียงความเสี่ยงจากภายนอก (External risk) หรือหาวิธีจัดการกำจัดเชื้อโรค
มากเกินกว่าการให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์และสังคมในหลายมิติ เช่นกัน หากมองตามแนวคิดย่อมเห็นความเสี่ยง
ทางตรง (Risk by action) อั นเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิด จากการกระทำใดๆ ของมนุ ษ ย์ที่อ าจเกิ ดผลร้ายต่ อมนุษ ย์ด้วยกันเอง
ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือ ความเป็นไปอันโกลาหลของปฏิสัมพันธ์ในสังคมโลกาภิวัตน์ ทั้งการเคลื่อนย้ายกันอย่างรวดเร็ว
การบุกรุกธรรมชาติและนำมามาปะปนกันในสังคม บรรยากาศที่เอื้อให้เกิดโรคอุบัติใหม่เหล่านี้สร้างความเสี่ยงขนานใหญ่ต่อ
สังคมมนุษย์จากเชื้อจุลินทรีย์อันหลากหลาย ขณะเดียวกัน การเพิกเฉยและไม่จัดการต่อผลที่ตามมาจากการกระทำด้วยน้ำมือ
มนุษย์ หรือการไม่จัดการใดๆ ต่อผลที่ต่อเนื่อ งจากการจัดการในการแพร่ระบาดโดยตรง เช่น การถูกเลิกจ้างจากนโยบาย
การปิดเมือง ฯลฯ หรือการไม่นับว่าคนฆ่าตัวตายจากการปรับตัวในสถานการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการตายจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็นับเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เรียกว่ า ความเสี่ยงโดยอ้อม (Risk by
inaction) กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ยอมกระทำการใดๆ จากเหตุการณ์ที่มนุษย์มีส่วนประกอบสร้างขึ้นนั่นเอง
(ธัญญาภรณ์ จันทราเวช, 2549)
สำหรับการจัด การความเสี่ยงตามรูปแบบของศูน ย์สันทนาการและฟื้ นฟู บึงยี่โถนั้ น นับว่าให้ ความสำคัญ ต่อมิติ
ความเป็นมนุษย์และสังคมในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ ฐานคิดที่ไม่มองเห็นเฉพาะความเสี่ยงจากเชื้อโรคเท่านั้น (จัดการเพียง
แค่ปิดศูนย์ฯ ก็เพียงพอ) แต่สนใจต่อชีวิตและมิติทางสังคมของผู้สูงอายุและผู้ใช้บริการที่ใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน จึงริเริ่ม
การจัดบริการทางเลือกเพื่อทดแทนการปิดบริการเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการออกแบบรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
เพื่อเตรียมการให้บริการศูนย์ดูแลท่ามกลางสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการออกแบบกิจกรรมในศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มกิจกรรทางเลือกในศูนย์ให้มากขึ้น เพื่อชดเชยกับการสูญเสียโอกาสต่างๆ
ที่หายไปของผู้สูงอายุ
การปรับ เปลี่ ย นบทบาทการทำงานของศู น ย์ ฯ และเทศบาลดั งกล่ า วยั งเต็ ม ไปด้ ว ยบรรยากาศ การมี ส่ วนร่ วม
เริ่มตั้งแต่การคิดร่วมกัน (Co-thinking) ของทีมงานประกอบด้วย ทีมผู้บริหารเทศบาล ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทีมบุคลากร
ด้านสวัสดิการสังคม ทีมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย คณะกรรมการชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีบทบาทเป็นผู้ให้
คำปรึกษา ไปจนถึงการระดมทรัพยากรเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับครอบครัวและชุมชน เช่น การประสานติดต่อคนใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุทั้งก่อนและหลังการให้บริการ เพื่อให้รับทราบข้อมูลของผู้สูงอายุ และวางแผนการดูแลต่อที่บ้านและใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม และการทำงานร่วมกันกับชุมชนทุกภาคส่วนในการช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อโควิด-19 และการได้รับผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น
การทำงานที่ ผสมผสานมุ ม มองทางการแพทย์ แ ละมุ ม ทางสั งคม จากคำกล่ าวที่ ว่า “อย่ าลื ม ว่ า สิ่ งสำคั ญ ใน
สถานการณ์วิกฤตินี้คือ การให้เวลากับผู้สูงอายุ” (Szanton, 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายของครอบครัวในการทำ
หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดมีข้อจำกัดเมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถไปใช้บริการสถานดูแลของรัฐหรือเอกชนได้
ครอบครัวจะมีบทบาทอย่างไร? เช่นเดียวกัน ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการดูแลในชุมชนได้อย่างไร? สิ่ง
เหล่านี้ เป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกแบบรูปแบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องวางแผนให้ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องดังกล่าวนี้
(Organization’s ecosystem of stakeholders) โดยมองให้เห็นถึงเชื่อมโยงกับใครบ้าง เช่น ครอบครัวและสภาพแวดล้อม
ของผู้สูงอายุ สังคมในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ กับผู้สูงอายุ เป็นต้น
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การออกแบบการจัดการความเสี่ยงจึงไม่ใช่การใช้มุมมองทางการแพทย์โดยคิดเพียงจะลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุติด
เชื้อได้อย่างไรเท่านั้น แต่จำเป็นต้องผสมผสานการทำงานกับชุมชนคู่ขนานไปร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้น การใช้มุมมองทางสังคมยัง
ช่วยควบคุมให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมต่อผู้สูงอายุน้อยลง รูปแบบการจัดการความเสี่ยงยิ่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ มี ก ารผสมผสานมุ ม มองในการทำงานแล้ ว ยั งส่ งผลให้ เกิ ด การผสมผสานบุ ค ลากรทั้ ง
สายการแพทย์ พยาบาล นั ก จิ ต วิท ยา นั ก สั งคมสงเคราะห์ และอาสาสมั ค รเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในที ม โดยเทศบาลใช้ แ นวคิ ด
การทำงานเป็นทีมว่า “เชื่อใจทีม” ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า “Belief Your Team” แม้ว่าจะพบจุดอ่อนในเรื่องทีมอยู่บ้ าง เช่น
ขาดการประชุ ม หารือ ที ม งานอย่ างสม่ ำเสมอ แม้ ว่าจะเน้ น การทำงานบนพื้ น ฐานความเชื่ อ ใจในผู้ ร่วมงานด้ วยกั น ก็ ตาม
แต่การทำงานในสถานการณ์วิกฤตินั้น การประชุมทีมมีความสำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การรายงานสถานการณ์
ประจำวัน รวมทั้งให้เกิดการผสมผสานมุมมองของนักวิชาชีพในทีมได้อย่างรอบด้าน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กรณี รูป แบบการจั ด การความเสี่ ย งของศู น ย์ สั น ทนาการและฟื้ น ฟู ผู้ สู งอายุ บึ งยี่ โถ นั บ เป็ น รู ป แบบการจั ด การ
ความเสี่ยงที่คำนึงถึงผลกระทบในหลายมิติจากสภาพสังคมความเสี่ยง (Risk society) ในยุคปัจจุบัน เพราะการทำงานที่เริ่ม
จากฐานคิดที่ไม่มองเฉพาะความเสี่ยงจากเชื้อโรค ดังนั้น ภายใต้มาตรการเพื่อควบคุมการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ จึงคิดทบทวนปัญหาและพิจารณาหาแนวทางการรับมือที่มีชีวิตผู้คนชุมชนอยู่ร่วมกัน นำมาซึ่งการหาแนวทางออกแบบ
รูปแบบการจัดการความเสี่ยงของระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์สันทนาการและ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยเทศบาลตระหนักดีว่า การสั่งปิดบริการชั่วคราวนั้นเป็นการช่วยป้องการแพร่ระบาดได้ก็จริง แต่ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวตามหลักมนุษยธรรม (Humanitarian) เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงซึ่งเป็นที่มาของการปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดที่เน้นการ “ปรับเปลี่ยนบริการ” มากกว่า “การปิดบริการ”ให้บริการ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ดำเนินการรูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk management model) ใน 4 ขั้นตอนสำคัญ
คือ 1) ระบุ ปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพบว่า ในชุม ชนมีค วามกังวลผสมไปกับความต้องการที่ หลากหลายท่ ามกลาง
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ขณะที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถยังไม่มีแผนการรับมือในภาวะวิกฤตโรคระบาดขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อน
2) การวิเคราะห์ ปั จจั ยต่างๆ อย่างเป็ นระบบ จึ งวางแผนดำเนิ นงานหลั กใน 2 ประเด็ น คือ การจัด บริการทางเลื อกและ
การทำงานร่วมกับครอบครัวภายใต้ทรัพยากรและทุนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นภาคีเครือข่าย เช่น คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์กร Nogezaka-Glocal ประเทศญี่ปุ่น โดย (1) นำเอาเรื่องของปัจจัยนำ
เข้ามาพิจารณาออกแบบการบริการที่บ้านตามหลัก 4 M ได้แก่ Man Material Money and Management (2) การรวบรวม
องค์ความรู้จากประเทศต้นแบบ (ประเทศญี่ปุ่น) และ (3) การเตรียมการเปิดให้บริการโดยมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
ภายใต้รูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้ สำหรับขั้นตอนที่ 3) การดำเนินการตามแผนงาน ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการตาม
แผนจัดการความเสี่ยงที่มีความเฉพาะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ที่เรียกว่า รูปแบบการจัดการความเสี่ยง (Risk management
model) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 กิจกรรม และ กิจกรรมการป้องกั นความเสี่ยงจำนวน 10
กิจกรรม รูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุและ 4) การระบุผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่ อ
รวบรวมความเข้าใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่เกิดในเบื้องต้นมาจากการเสริมพลัง
ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม หลายครั้งเทศบาลไม่อาจเข้าถึงครอบครัวได้ จึงประสานกับอาสาสมัครในชุมชนที่ครอบครัวเปิดรับ
มากกว่าคนนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากกว่า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการจัดการความเสี่ยงที่ผสมผสานมุมมองทางการแพทย์และ
มุมมองทางสังคมไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้
ข้อเสนอแนะสำคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นั้นคือ
การนำผลจากการดำเนินงานมาเข้าสู่การประเมินผลอย่างครบวงจรเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจาก
รูป แบบการทำงานลักษณะนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ควรให้ ความสำคัญ ต่อการจัด การฐานข้อมู ลและจัดเก็บ เพื่อให้ส ามารถนำมา
วิเคราะห์และจัดการหรือนำไปขยายผลในลักษณะอื่นๆ ได้อีกมาก และเสนอให้จัดทำแผนการสื่อสารในช่วงวิกฤติการณ์
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(Covid-19 Communication Plan) ที่อธิบายถึงมาตรการการจัดการความเสี่ยงนี้แก่ประชาชนให้ เข้าใจง่ายที่สุด รวดเร็วเพื่อให้
รูปแบบ (Model) นี้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์1
The Development of Coordinating Role to Support Teamwork in the Secretary Office
at the Faculty of Social Administration
ทองศิริ ก่ำแดง2
Thongsiri Kamdaeng3

Abstract
The development of coordinating role to support teamwork in organization is very important
and very essential in Thailand educational institutes. For purposes of this study, this is to investigate the
coordination of teamwork support in the secretary office at the Faculty of Social Administration. Secondly,
this is to examine problems and obstacles of teamwork support in the secretary office at the Faculty of
Social Administration. Populations in this study were working in the Faculty of Social Administration at
Thammasat University and branches; Thaprachan Campus, Rangsit Campus, Khlong Chan Campus and
Lampang Campus. There were totally 45 academic staffs; 82.2% female and 17.8% male. They are about
41-60 years (53.3%). They graduated bachelor’s degree (67.4%). They are all staffs from Faculty of Social
Administration (48.9%); general management officers (31.1%). Their salary is about 30,000 baht and more
(40.0%). Almost of them operated in Thaprachan Campus (51.1%). Staffs who have worked for 16 years
and above were 43.2%.
The result showed that academic staffs in the Faculty of Social Administration mostly viewed
that the importance of good coordination (average 4.25). Staffs who reflected that good coordination
reduced the redundancy of each works were average 4.41. The main result of high level of coordination
was average 4.01. As the main result of coordination, staffs highly focused on the principles of
coordination. Mostly, they agreed with working as the harmonious teamwork (average 4.32). Almost staffs
viewed that coordination problems usually occurred by unclear communication (average 4.16). Staffs
viewed that unclear linguistic communication causing problems (average 4.38). All staffs’ opinion of the
development of coordination supports teamwork in the secretary office at the Faculty of Social
Administration was average 3.90. They reflected that codes, details, managements and highlights were
important and should be careful during sending. (average4.18)Finally, all of staffs importantly focused and
viewed that coordination in at the Faculty of Social Administration. Also, the coordination caused
harmonious work and great teamwork.
Keywords: Developmental role, coordination, teamwork support, the secretary office in Faculty of Social
Administration
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บทคัดย่อ
การพัฒนาบทบาทของการติดต่อประสานงานของบุคลากรในองค์กร นับว่ามีความสำคัญ และความจำเป็นเป็น
อย่ างยิ่ง เช่ น สถาบั น การศึ ก ษาของไทย ดั งนั้ น บทความวิจั ยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. ศึก ษาลั ก ษณะการประสานงานต่ อ
การสนั บ สนุ น การทำงานเป็ น ที ม ของสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ 2. ศึ ก ษาปั ญ หา และอุ ป สรรค
การสนั บ สนุ น การทำงานเป็ น ที ม ของสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย ครั้งนี้
เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2563 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์คลองจั่น และศูนย์ลำปาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เพศหญิง ร้อยละ 82.2 เพศชาย
ร้อยละ 17.8 อายุอยู่ระหว่าง 41–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 67.4 มีตำแหน่งงานใน
ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ร้อยละ 48.9 ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปมากที่ สุ ด ร้อยละ 31.1 มี รายได้ จำนวน 30,000 บาทขึ้น ไป ร้อยละ 40.0 ปฏิ บัติ งานในสั งกัด ศูน ย์ ท่ าพระจัน ทร์
มากที่สุด ร้อยละ 51.1 อีกทั้งยังพบว่า บุคลากรมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จำนวน 16 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 43.2
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าความสำคัญของ
การประสานงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 บุคลากรได้สะท้อนว่าการประสานงานที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานของ
แต่ละงานไม่ซ้ำซ้อนกันเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผลการศึกษาหลักของการประสานงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01
บุคลากรได้ให้ความสำคัญกับหลักของการประสานงานในระดับมาก บุคลากรสะท้อนว่าการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์
เป็นทีมเวิร์คคือความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.32 ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานอยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 บุคลากรสะท้อนว่าการใช้ภาษา
ที่ไม่ชัดเจนในการสื่อสารระหว่างกันก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงานเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.38 และผลการศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ การพั ฒ นาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุน การทำงานเป็น ทีมของสำนักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีความเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งบุคลากรสะท้อนว่ารหัสของสาร เนื้อหา
ของสาร การจัดสาร และการเน้นตัวสารที่จะส่ง ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญและจะต้องพึงระมัดระวังในการส่งสาร เป็นลำดับแรก
มีค่าเฉลี่ย 4.18 จากผลการศึกษาบุคลากรให้ความสำคัญกับการประสานงานในการปฏิบัติงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เป็นอย่างมาก มีการประสานงานร่วมกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ: การพัฒนาบทบาท,การประสานงาน, การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม, สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บทนำ
การประสานงาน คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กรทํางานร่วมกับบุคคลและ หน่วยงานอื่นเพื่ อให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันมีลักษณะเป็ นกระบวนการที่ ต้องกระทำต่อเนื่อง สอดคลองกันเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
(เทคนิ ค การประสานงาน Cooperation Technique. เอกสารความรู้ สดร. ลำดั บ ที่ 18/ปี งบประมาณ 2553. สถาบั น
ดำรงราชานุภาพ สำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง "การจดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้
งานและเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทำให้งานซ้อนกันขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้
เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ อย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ"
(เทคนิคการประสานงาน Cooperation Technique. เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 18/ปีงบประมาณ 2553. สถาบันดำรงรา
ชานุภาพ สำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ส่วนทางธุรกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง " การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉัน ท์เพื่อให้
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งานดำเนิ น ไปอย่ างราบรื่น ไม่ เกิด การทำงานซ้ ำซ้ อน ขั ดแย้งหรือเหลื่อ มล้ำกัน (เทคนิ ค การประสานงาน Cooperation
Technique. เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 18/ปีงบประมาณ 2553. สถาบันดำรงราชานุภาพ สำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2497
และมีพระราชบัญ ญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 โดยมี
หลักการและเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชา สงเคราะห์และการประกั นสังคม และเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทาง
สังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันสถาปนา
คณะนั บจากวันนั้ นเป็ นต้ นมา พ.ศ. 2561 ได้ มีข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนงานในคณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ
144 ง เมื่ อ วัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561 มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา คื อ ตั้ งแต่ วั น ที่ 22
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ให้แบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา จำนวน 2 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ 2) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒ นาสังคม และการพัฒ นาชุมชน (รายงานประจำปี 2562
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563)
ในปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี นั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังได้ทำการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ทางหลักสูต รได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ปี เปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา Bachelor of Arts
(Social Policy and Development) ทางหลั กสูตรมีความพร้อมด้านคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนของทางหลักสูตร
ฯ ให้มีความสอดสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะ
ในด้านสังคม-วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะเป็นผู้จัดหรือบริหาร การบริการสังคมในมิติระหว่างประเทศใน
รูปแบบของการจัดบริการกับกลุ่มแรงงาน หรือประชากรต่างประเทศ นอกเหนือจากประชากรภายในประเทศ หรือทำงานกับ
องค์ก ารสวัสดิ การสังคมประเทศทั้ งที่ ตั้งอยู่ในประเทศหรือในต่างประเทศ อีกทั้ งยังเป็ นหลัก สู ตรที่เปิ ดโอกาสสำหรับ ทั้ ง
นัก ศึ กษาไทย และนั กศึ ก ษาจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากประเทศในภู มิภ าคอาเซีย น (รายงานประจำปี 2562
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ม, 2563)
จากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ จึ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ ที่มักจะมีชาวต่างชาติจากสถาบันในต่างประเทศ และหน่วยงาน
องค์กร ในต่างประเทศมาทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะสังคม
สงเคราะห์ เป็ น ประจำอย่ า งสม่ ำ เสมอ และเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ข้ า งต้ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
ที่ไร้พ รมแดน เปิ ดรับ วัฒ นธรรมและองค์ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ จากการที่ผู้วิจัยได้ ดำเนินงานในการปฏิบั ติงานด้าน
เลขานุการคณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 7 ปี นั้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะ
ศึกษาถึงการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาบทบาทในการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้อ ย่างรอบด้ าน สามารถทำให้เห็ นถึงจุดเด่นและจุด ด้อยที่สามารถนำไปแก้ ไข
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาต่อไป
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การศึก ษาถึ งการพั ฒ นาบทบาทการประสานงานต่ อการสนับ สนุน การทำงานเป็ น ทีม ของสำนัก งานเลขานุ ก าร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในครั้งนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการติดต่อ
ประสานงาน และพร้อมที่ จะส่งเสริมและสนับ สนุ นให้ สำนัก งานเลขานุ การคณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ก้าวไกลสู่ ระดั บ
นานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
การสื่ อ สาร (Communication) หมายถึ ง กระบวนการส่ งข่ า วสารข้ อ มู ล จากผู้ ส่ งข่ า วสารไปยั งผู้ รั บ ข่ า วสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ เป็นการที่บุคคล
ในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆด้วย การสื่อสารเป็นการก่อให้เกิด
ความหมายกับผู้ฟังเป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นการกระตุ้นเตือน ชักนำให้บุคคลคล้อยตามหรือเห็นด้วย
สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลา อาจไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้ง ขณะอ่านหนังสือก็ได้ยินเสียงพูดของคนอื่น การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อารมณ์ที่เปลี่ยนไป การสื่อสารทุกอย่างจะแสดงให้เห็นสองลักษณะของการสื่อสาร เช่น คำขอร้อง
คำพูดที่สนุกสนาน สัมพันธ์กับท่าทางเช่น ยิ้ม หัวเราะ เป็นต้น (ปาลินทร ลาภจิตร, 2563)
วิธีการสื่อสาร มีอยู่ 2 ประเภท คือ การสื่อสารด้วยวาจา หรือวจนภาษาคือ ภาษาพูดที่เปล่งออกมาเป็นเนื้อหา เช่น
การร้องเพลง การพูด เป็นต้น และการสื่อสารที่มิใช่วาจา หรืออวจนภาษาคือ ภาษากายกิริยา ท่าทาง สีหน้า ดวงตา น้ำเสียง
การแต่งกาย สัญลักษณ์
รูปแบบของการสื่อสาร การสื่อสารทางเดียว (One-way communication) และการสื่อสารแบบสองทาง (Twoway communication)
องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. ผู้ส่ง ผู้สื่อสาร แหล่งข่าว (sender, communicator, source) เป็นแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสาร
ทำให้ผู้รับรู้สาร ผู้ส่งอาจเป็นคนเดียว หรือกลุ่มคนก็ได้ ซึ่งเป็นผู้นำ เรื่องราวข่าวสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
โดยใช้ ภ าษาพู ด เขีย น ภาษามือ ภาพ สั ญ ลัก ษณ์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ผู้รับ เข้ าใจ ซึ่งสารจะสื่ อ สารได้ดี เพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
คุณลักษณะของผู้สื่อสารต่อไปนี้
2. ข่าวสาร (Message) เนื้อหาของสารหรือสาระของเรื่องราวที่ส่งออกมา อาจเป็นคำพูด อักษร หรือไม่ใช่คำพูด
เช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง
3. การสื่อหรือช่องทางในการสื่อความหมาย (Media or channel) การสื่อหรือช่องทางในการสื่อ ความหมาย ได้แก่
ตั ว กลางที่ จ ะส่ งข้ อ มู ล สื่ อ ที่ ใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ การใช้ เสี ย งเป็ น สื่ อ หรื อ อาจมี ก ารใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ เช่ น โทรศั พ ท์ โทรทั ศ น์
คอมพิวเตอร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผนที่รูปภาพ การจัดนิทรรศการ
4. ผู้รับข่าวหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver) ผู้รับข่าวหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับข่าวสารเรื่องราวต่างๆ จากผู้ส่ง
ผู้รับอาจเป็นคนเดียว กลุ่มคน ซึ่งหากเป็นการสื่อสารแบบสองทาง บุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มคน ซึ่งหากเป็นการสื่อสารแบบ
สองทางบุคคลเพียงคนเดียวจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งต่อไปนี้
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5. ผล (Effect) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งส่งเรื่องราวไปยังผู้รับ ซึ่งก็คือ การที่ผู้รับอาจมีความเข้าใจ ไม่เข้าใจ ยอมรับ
หรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ
6. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ การแสดงกิริยาตอบสนองของผู้รับต่อข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้ส่ง
รับรู้การสื่อความหมายเช่น ยิ้มรับ พยักหน้า ส่ายหน้า ตบมื อ เขียนจดหมายตอบ ตอบรับเป็นสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลที่ทำให้
ผู้ส่งสารรับทราบว่าผู้รับเข้าใจหรือยอมรับหรือไม่ (ปาลินทร ลาภจิตร, 2563)
การประสานงาน
การประสานงาน ตามพจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, น. 713) หมายถึง ทำให้เข้ากันสนิท
เชื่อม นอกจากนี้มีนักวิชาการ หลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า การประสานงาน ไว้อย่างมากมาย เช่น การประสานงาน
หมายถึง กระบวนการของการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรม และเป้าหมายของแผนงานต่ างๆ ขององค์กรที่แยก
จากกั น เพื่ อ ความสำเร็ จ ขององค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สมยศ นาวี ก าร , 2544, น. 202) หรื อ เป็ น การจั ด ระเบี ย บ
วิธีการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลดข้อขัดแย้งในการทำงานลง ลดความ
ซับซ้อนของการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การ มีความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย (ปราณี พรรณวิเชียร, 2530, น. 123-131)
หรือเป็นการจัดให้คนในองค์กรทำงานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก
ส่วนทางธุรกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้
งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้งหรือเหลี่อมล้ำกัน
องค์ประกอบของการประสานงาน
1. ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลง
ร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค การจัดหา และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการทำงานงานร่วมกัน
โดยบุคคลควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน มีน้ำใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่มีอคติต่อกัน ไม่กล่าวร้าย หรือพูดจาที่ไม่ดีต่อกัน ก็จะทำให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแน่นอน เทคนิคการประสานงานในองค์กร
2. จังหวะเวลา ผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ทำให้งานนั้นเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
และสถานที่ โดยเวลา และสถานที่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน หากเวลาและสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
ก็เป็นผลทำให้การประสานงาน ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
3. ความสอดคล้องกัน จะต้องพิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี ไม่ทำงานซ้อนกัน เพื่อให้การบริหารงานประสบ
ความสำเร็จ โดยบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หากบุคคลแต่ละบุคคลรู้จัก
บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบ ของตนเอง ไม่ไปก้าวก่ายบทบาท หน้าที่ของบุคคลอื่น ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
เป็นผลทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ระบบการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น ข้อความในการสื่อสาร โดยข้อความในการสื่อสารระหว่างกัน
ต้องมีความชัดเจน สั้น กะทัดรัด ไม่กำกวม หรือตีความไปได้หลายทาง และสามารถเข้าใจได้ง่าย
5. ผู้ ป ระสานงานจะต้ อ งสามารถทำให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ร่ ว มทำงานอย่ า งมี จุ ด มุ่ งหมายเดี ย วกั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของงานที่กำหนดไว้ในการประสานงานระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในองค์กรระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือ
การประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นการประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร นอกจากนี้

282

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

ในบางกรณี บางองค์กร ต้องมีผู้ประสานงานเพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ วัตถุประสงค์
ของงานที่ได้วางไว้ หรือเป็นตัวกลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น (เทคนิคการประสานงานในองค์กร, 2563)
ความสำคัญของการประสานงาน
การประสานงาน มีความสำคัญ ดังนี้ (สุชาติ ประชากุล, 2512, น. 343-345)
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือทุกหน่วยงานได้ทราบและเห็นด้วยเป็นส่วนรวม
แล้ว จะช่วยส่งเสริมการประสานงานได้มาก ถ้าวัตถุประสงค์ไม่เป็นที่แน่นอนหรือไม่ทราบไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
แต่ละหน่วยงานก็จะมีความเข้าใจต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้วัตถุประสงค์ก็ไร้ผล ดังนั้น จึงต้องอาศัย การประสานงานเป็นสื่อใน
การสร้างความเข้าใจ
2. ประหยัดเงินและประหยัดเวลา การประสานงานที่ดีจะช่วยตัดปัญหา การปฏิบัติงานซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้ไม่สิ้นเปลือง
กำลังคน กำลังเงิน และไม่เสียเวลา โดยใช่เหตุ
3. ลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ความเห็น หรือประโยชน์ ซึ่งแต่ละบุคคลหรือ
แต่ละหน่วยงานอาจจะเห็นไม่ตรงกันและอาจจะขัดกัน หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ งานย่อมจะก้าวก่ายกัน ถ้ามี
การประสานงาน ที่ดีแล้ว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความเห็นและความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายดีขึ้น จะลดการก้าวก่าย
อั น เป็ น ชนวนทำให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งความแตกแยกซึ่ งอาจจะเป็ น ผล เสี ย หายแก่ งานได้ จะเห็ น ได้ ว่ า ความสำคั ญ ของ
การประสานงานนั้ น จะทำให้ เป้ าหมายขององค์ก าร หรื องานที่ วางไว้บ รรลุ เป้ าหมายตามที่ ก ำหนดไว้ รวมถึงทำให้ เกิ ด
การประหยัดเงิน ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ ตลอดจนลดปัญหาการขัดแย้งของบุคลากรในองค์การ ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการขัดแย้งทางความคิด หรือการขัดแย้งในทางปฏิบัติ
ผู้วิจัยจึงขอนำแนวคิดการประสานงานมาใช้วิเคราะห์ในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทบาทการประสานงาน
ต่ อ การสนั บ สนุ น การทำงานเป็ น ที ม ของสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย มองว่ า
การประสานงาน เป็น ศิลปะอย่างหนึ่ ง ซึ่งจะต้องอาศัยความ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่ อมตน ความจริงใจ ความอดทนอดกลั้ น
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน รวมถึงการประสานงานที่ดีนั้น จะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทำให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
หน่ วยงานได้ ดี ยิ่ งขึ้ น ช่ วยประหยัด เวลา เงิน วัส ดุ และ สิ่ งของต่ างๆ ในการทำงาน ทำให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงานให้มากยิ่งขึ้น สร้างความกลมเกลียว สร้างความสมานฉันท์ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดี
และความสามัคคีอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยขจัดข้อขัดแย้งในการทำงาน ป้องกันการก้าวล้ำในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่น
ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน หรือเหลื่อมล้ำกัน ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันใน
องค์กร
หลักของการประสานงาน
การประสานงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางในการนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ และบรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ซึ่งหลักในการประสานงาน สมพงษ์ เกษมสิน (2523,
น. 155-157) มีดังนี้
1. การประสานงานเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานตามความมุ่งหมายหลัก การ
ของการบริหารงาน เพราะการจัดระบบและการแบ่งงานนั้น จะต้องดำเนินไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายและ
แผน การประสานงานจึงเป็นการประสานการปฏิบัติงานกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเข้าด้วยกัน
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2. การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน งาน และจิตใจ เพราะการประสานงาน ต้องนำเอาคน คือ ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ามาร่วมทำงานกันอย่างสมานฉันท์เป็นทีมเวิร์ค จึงเห็นว่า ข้อตกลงที่สำคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือซึ่งเป็น
เรื่องของจิตใจ ในการทำงานร่วมกัน
3. ธาตุแท้ของการประสานงานคือเวลา ซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจของการประสานงาน เพราะจังหวะระยะเวลา ตลอดจน
การกำหนดแผนและการคาดคะเนมีความสำคัญต่อการประสานงานยิ่ง
4. การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร เช่น จัดให้มีการวางแผนที่ดี จัดให้มีแผนผังขององค์การ
แผนผังที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน แสดงสถานที่ ทำงาน เป็นต้น
5. การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร หลักสำคัญประการหนึ่ง ในการบริหารงาน คือ บุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นจะให้ความร่วมมือหรือประสานงาน กับหน่วยงานของเราได้ก็ต่อเมื่อเขามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดี
แล้ว โดยอาศัย การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประสานงาน
6. การประสานงานเป็นการประสานความคิดเห็นเพื่อน้อมนำหรือประสาน ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม หรือ
ผู้ร่วมงานให้มีความสอดคล้องต้องกันอันเป็นปัจจัย สำคัญของการประสานงาน
7. การประสานงานมีอยู่ทุกระดับชั้นของการบังคับบัญชา ทั้งในรูปพิธีการและ ไม่เป็นพิธีการ
8. การควบคุมก็มีบทบาทสำคัญต่อการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ในลักษณะใด ระดับใด
9. การประสานงานมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ของรัฐหรือเอกชนก็ย่อมมีความจำเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ สภาวะแวดล้อมขององค์การอยู่เสมอ นักบริหารจึงควรเป็นผู้ที่ไวต่อปัญหาและ
ความเปลี่ยนแปลงอันจำเป็นในการประสานงาน
ปัญหาในการประสานงาน
การปฏิบัติงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานไหนก็ตาม ปัญหาที่เกิดจาก
การประสานงานระหว่างกัน เช่น ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน หรือ
ระหว่างหน่วยงานก็ตาม สามารถสรุปได้เป็น 4 ประการ (เทคนิคการประสานงานในองค์กร, 2563)
1. การเสียสละ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา ข้อมูลในการทำงาน ความจริงใจต่อกันทั้งต่อ
หน้ าและ ลับ หลัง ยังมีก ารปฏิ บั ติต่ อกัน น้ อย จึงเป็ น เหตุ ท ำให้ก ารประสานในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ในด้ านต่ างๆ ไม่ป ระสบ
ผลสำเร็จ
2. การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยถ้อยคำ หรือปฏิบัติอย่างสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน
อย่างมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ ยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อย เนื่องจากบางครั้งมีการใช้คำพูดที่หยาบคาย
พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้ จึงเป็นเหตุทำให้การประสานในการปฏิบัติหน้ าที่ในด้านต่างๆ ไม่ประสบ
ผลสำเร็จ
3. การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ การให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตาม ยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อย มีอคติต่อกัน จึงเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
4. การประพฤติปฏิบัติตนขาดความเสมอต้นเสมอปลาย มีความเหลื่อมล้ำกัน แบ่งแยก แบ่งกลุ่ม เลือกที่รักมักที่ชัง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือเรื่องส่วนตัว
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ความสำคัญของการประสานงาน
- เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- ประหยัดเงินและประหยัดเวลา
- ลดปัญหาการขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน
หลักของการประสานงาน
- การประสานงานก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
- การประสานงานเกีย่ วกับคน งาน และจิตใจ
- การประสานงานคือเวลา เป็นหัวใจสำคัญของ
การประสานงาน
- การประสานงานมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม
ปัญหาในการประสานงาน
- ความจริงใจต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
- การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
- การมีอคติต่อกัน
- ความเหลื่อมล้ำ แบ่งแยก

การพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อ
การสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- วิธกี ารสื่อสาร
- รูปแบบของการสื่อสาร
- ระดับกิจกรรมทางการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร

วิธีการดำเนินวิจัย
การศึกษาเรื่อง“การพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์” เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ศึ กษาค้ นคว้าจากเอกสาร (Documentary study) และ
การศึ ก ษาค้ น คว้ าจากวิ ธี ก ารวิ จั ยภาคสนาม (Field research) โดยการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่ องมื อใน
การรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งข้อคำถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คำถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายปิด จำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับลักษณะ
การประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคำถามแบบ
ปลายปิด จำนวน 20 ข้อ และส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
ของสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคำถามแบบปลายปิด จำนวน 11 ข้อ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ คณะสั ง คมสงเคร าะห์ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในปี 2563 (จำนวน 4 ศูนย์) ได้แก่ ศูนย์ท่าพระจันทร์ จำนวน 23 คน ศูนย์รังสิต จำนวน 15
คน ศูนย์คลองจั่น จำนวน 2 คน และศูนย์ลำปาง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัย ดำเนิ น การประชาสั มพั น ธ์เชิ ญ ชวนให้ กับ กลุ่ม ตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่ อง “การพั ฒ นาบทบาท
การประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์”
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2. หากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามยิ น ยอม และมี ค วามสนใจที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาบทบาท
การประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุ การคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” กลุ่มตัวอย่างที่
สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตรงได้ที่ผู้วิจัย
3. ผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามใส่ซองสีน้ำตาลแบบปิดมิดชิดไปมอบให้กับกลุ่มตัวอย่างบุคคลนั้น หากกลุ่มตัวอย่าง
ดำเนินการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิ จัยจะขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างนำแบบสอบถามที่ได้ดำเนินการตอบ
เรียบร้อยแล้วใส่ซองสีน้ำตาลแบบมิดชิด และส่งกลับคืนมาที่ผู้วิจัยได้โดยตรง ซึ่งผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยรายชื่อ และตัวตนที่แท้จริง
ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับกลุ่มตั วอย่างที่เข้าร่วมโครงการ แต่จะเปิดเผยเฉพาะ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโครงการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
4. หลังจากที่ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ จากนั้นจึงนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วนไปทำการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติต่อไป
สถิติและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาค่าสถิติ
และวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 คำถามความคิ ด เห็ น ต่ อ ลั ก ษณะการประสานงานต่ อ การสนั บ สนุ น การทำงานเป็ น ที ม ของสำนั ก งาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามการวัดโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า ของ Likert Scale และ
แบ่งค่าคะแนนในข้อคำถามออกเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของ
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามการวัดโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า ของ Likert
Scale และแบ่งค่าคะแนนในข้อคำถามออกเป็น 5 ระดับ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายผล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของ
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ส่วนมาก
เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 82.2 เพศชาย ร้อยละ 17.8 อายุอยู่ระหว่าง 41–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีวุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 67.4 มีตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ร้อยละ 48.9
ส่วนมากปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร้อยละ 31.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ส่วนมากมีรายได้ จำนวน 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 40.0 ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ท่าพระจันทร์มากที่สุด ร้อยละ
51.1 อีกทั้งยังพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จำนวน 16 ปี
ขึ้นไป เป็นส่วนมาก ร้อยละ 43.2
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ส่วนที่ 2 ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ ลักษณะการประสานงานต่อ การสนั บ สนุ นการทำงานเป็น ที มของสำนั กงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ความสำคั ญ ของการประสานงาน จากผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกี่ยวกับความสำคัญของการประสานงาน ซึ่งพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญของการประสานงานมากที่สุด โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดข้อคำถามแล้ว พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานของแต่ละ
งานไม่ ซ้ ำ ซ้ อ นกั น ซึ่ งคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ได้ มี ก ารแบ่ งส่ ว นงานออกเป็ น 4 งาน ได้ แ ก่ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานวิจัย วิชาการ และประกันคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งในการปฏิบัติงานแต่ละงานได้มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี และได้
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานที่ดีจะช่วยลดความขัดแย้ง
ทางความคิดของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประสานงานของ (สุชาติ ประชากุล , 2512, น. 343-345)
กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการติดต่อประสานงานที่ดีซงึ่ กันและกัน ทำให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความเห็นและเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้ดีขึ้น และที่สำคัญยังช่วย
ลดการก้าวก่ายอันเป็นชนวนทำให้เกิดความขัดแย้งความแตกแยกในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อีกด้วย
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สะท้ อนว่าการประสานงานเป็ น สื่ อ ในการสร้า ง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประสานงานของ (สุชาติ ประชากุล , 2512,
น. 343-345) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มี การสนั บ สนุ น และมี ส่ วนร่วมในการติ ด ต่ อ
ประสานงานร่วมกันเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่จะทำให้การประสานงานเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้นั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจึงได้ใช้การประสานงานเป็นสื่อเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
การปฏิบัติงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่า
การประสานงานที่ดีจะช่วยให้ประหยัดเงิน และประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการติดต่อประสานงานของ (สุชาติ
ประชากุล, 2512, น. 343-345) การประสานงานที่ดีจะช่วยตัดปัญหา การปฏิบัติงานซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้ไม่สิ้นเปลืองกำลังคน
กำลังเงิน และไม่เสียเวลา โดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่กล่าวไว้ว่า
การสื่อสารทุกอย่าง ย่อมมีเป้าหมายเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ความสับสนจะน้อยลง ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการติดต่อสื่อสารถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่ชัดเจนร่วมกันอยู่เสมอ จึงทำให้ไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน และไม่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขึ้น
หลักของการประสานงาน จากผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกี่ยวกับหลัก
ของการประสานงาน ได้ให้ความสำคัญกับหลั กของการประสานงานมาก โดยเมื่อวิเคราะห์ ในรายละเอียดข้อคำถาม แล้วพบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์เป็นทีมเวิร์ค คือ
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกั บหลักของการประสานงานของสมพงษ์
เกษมสิน (2523, 155 - 157) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์
เป็นทีมเวิร์ค และมองว่าข้อตกลงที่สำคัญยิ่งของการประสานงานคือความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ ในการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ประสบผลสำเร็จ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการประสานงานของ สมพงษ์ เกษมสิน (2523, น. 155-157)
การปฏิ บั ติ งานในองค์ กร บุ คลากรสายสนั บสนุ นวิชาการ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์จะใช้การติดต่ อสื่ อสารเป็ นเครื่องมื อใน
การประสานงาน และมองว่าเป็นหลักสำคัญประการหนึ่ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ก่อ ให้ เกิด ความเป็ น เอกภาพในการบริห ารงาน ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ หลัก ของการประสานงานของสมพงษ์ เกษมสิ น (2523,
น. 155-157) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าการประสานงานเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่
จะก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานตามความมุ่งหมายหลักการของการบริหารงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพราะ
การจัดระบบ และการแบ่งส่วนงานภายในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ออกเป็น 4 งาน นั้น ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งนับว่าการประสานงานจึงเป็นการประสานการปฏิบัติงานกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์กรในคระสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์เข้าด้วยกัน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานเป็ นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค
การบริหาร และการวางแผนที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการประสานงานของ สมพงษ์ เกษมสิน (2523, น. 155-157) คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการวางระบบ และการวางแผนงานที่ดี อีกทั้งยังดำเนินการจัดทำ
แผนผังการปฏิบั ติ งานของสำนั กงานเลขานุ การคณะสั งคมสงเคราะห์ศ าสตร์อีกด้ วยและบุ คลากรสายสนั บสนุน วิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานมีทั้งในรูปแบบที่เป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการประสานงานของสมพงษ์ เกษมสิน (2523, น. 155-157) บุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มี
การติดต่อประสานงานกับผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเพื่อนร่วมงาน
ทั้ งในรูป แบบที่ เป็ น พิ ธี การ และในรูป แบบที่ ไม่ เป็ น พิ ธีก าร ดั งนี้ 1. รูป แบบการติ ด ต่อ ประสานงานที่ ดีแ บบเป็ น ทางการ
ยกตัวอย่างเช่น มีการติดต่อประสานงานโดยการจัดทำบันทึกข้อความภายใน 2. รูปแบบการติดต่อประสานงานที่ดีแบบไม่เป็น
ทางการ ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ติดต่อประสานงาน
กับผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือบุค ลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะ
สั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ บ ริ ห ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ผ่ า นช่ อ งทางไลน์ ก ลุ่ ม บุ ค ลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์และผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานมีความสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้ อ ม มี ค วามสำคั ญ น้ อ ยรองลงมาจากข้ อ สุ ด ท้ า ย ถึ งแม้ ว่า เมื่ อ วิ เคราะห์ จ ากค่ า เฉลี่ ย แล้ ว จะอยู่ ในระดั บ มากก็ ต าม
ซึ่งสอดคล้ องกั บ องค์ ป ระกอบการประสานงานของ สมพงษ์ เกษมสิน (2523, น. 155-157) ที่ ม องว่ าการประสานงานมี
ความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ของบริบทในองค์กรอยู่เสมอ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญและมีความจำเป็นในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างมาก
บุค ลากรสายสนั บ สนุ นวิ ชาการ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ สะท้ อ นว่ าหั วใจสำคั ญ ของการประสานงาน คื อ
ระยะเวลาในการประสานงาน ซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆแล้ว ถึงแม้ว่าเมื่อวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย
แล้วจะอยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยมีมุมมองที่แตกต่างจากความคิดเห็นของบุคลากรสายสนั บสนุนวิชาการ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ที่มองว่าหัวใจสำคัญของการประสานงานคือระยะเวลาในการประสานงาน และมีความสำคัญน้อยที่สุดใน
ข้อนี้ ผู้วิจัยมองว่า หัวใจสำคัญของการประสานงานคือระยะเวลาในการประสานงาน เพราะจังหวะระยะเวลา ตลอดจน
การกำหนดแผนและการคาดคะเนมีความสำคัญต่อการประสานงานยิ่ง เพราะฉะนั้นควรต้องให้ความสำคัญกับระยะเวลาใน
การติดต่อประสานงานเป็นอย่างมาก ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเบื้องต้นแล้วนั้น ควรจะต้องรีบ
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ดำเนินการติดต่อประสานงานในรูปแบบที่เป็นทางการควบคู่ไปด้วย โดยการดำเนินการจัดทำหนังสือบั นทึกข้อความ หรือ
หนังสือภายนอกไปยังบุคคลที่ติดต่อประสานงานทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อประสานงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น
ปัญหาในการประสานงาน จากผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดข้อคำถามแล้วพบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนในการสื่อสารระหว่างกันก่อให้เกิด
ปัญหาในการประสานงานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในการประสานงานของสมพงษ์ เกษมสิน (2523, น. 155-157)
ซึ่งมองว่าการใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยถ้อยคำ การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ พูดโกหก
พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุทำให้การประสานในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการปฏิบัติงานแบบไม่เต็มใจ หรือมีอคติต่อ
กัน ก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงานเป็นปัญหาในลำดับที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในการประสานงานของ สมพงษ์
เกษมสิน (2523, น. 155-157) การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ การให้ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตาม ยังมีการปฏิบัติต่อกันน้อยมากๆ อีกทั้งยังมีอคติต่อกัน จึงเป็นสาเหตุทำให้
เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการปฏิบั ติงานแบบเหลื่อมล้ำ หรือไม่เท่า
เที ยมกัน ก่อให้เกิด ปั ญ หาในการประสานงานเป็น ปั ญ หาในลำดับ ที่ สาม ซึ่งสอดคล้องกับ ปั ญ หาในการประสานงานของ
วราภรณ์ เรือนยศ (2553) ที่พบว่า วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรในองค์การต่างคนต่างทำเพื่อให้มีผลงานของตนเอง
ขาดการประสานงานในเรื่ องแผนการใช้เงิน งบประมาณกันอย่างจริงจัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา พักเพี ยง
(2557) ที่พบว่า คนในองค์กรส่วนใหญ่มุ่งประโยชน์ส่วนตน ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความรักความสามัคคี การเสียสละและ
อุทิศเวลาให้กับการทำงาน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกั น ไม่ค่อยมีความรัก ความเมตตาแก่เพื่อนร่วมงาน
มีการอิจฉาริษยา นินทาว่าร้ายกัน ไม่เคารพซึ่งกันและกัน บุคลากรในองค์กรบางส่วนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้นใน
การทำงาน ไม่เอาใจใส่ในงานที่ทำ ไม่มีใจรักในงานที่ทำ ไม่เข้าใจงานที่ตัวเองทำอย่างดีพอ ไม่มีการคิดพิ จารณาไตร่ตรองใน
การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงานมีน้อย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการขาดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงาน เป็นปัญหาที่น้อยรองลงมาจากข้อสุดท้าย ถึงแม้ว่ าเมื่อวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ใน
ระดับมากก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ เรือนยศ (2553) ที่มองว่าการประพฤติปฏิบัติตนขาดความสม่ำเสมอ
ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าปัญหาในการประสานงานมักมีสาเหตุมาจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆแล้ว ถึงแม้ว่าเมื่อวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในระดับ
มากก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ เรือนยศ (2553) ที่มองว่าการปฏิบัติงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือ หน่ วยงานไหนก็ต าม ปัญ หาที่เกิด จากการประสานงานระหว่างกัน เช่ น ระหว่างผู้บั งคับ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงานก็ตาม เป็นต้น มักมีสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
มาจากผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพั ฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับ สนุนการทำงานเป็น ทีมของ
สำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ จากผลการศึ กษาความคิด เห็ น ของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดข้อคำถาม แล้วพบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่ารหัสของสาร เนื้อหาของสาร การจัดสาร และการเน้น
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ตัวสารที่จะส่ง ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญและจะต้องพึงระมัดระวังในการส่งสาร มีความเห็นมากที่สุดเป็นลำดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการติดต่อสื่อสารที่กล่าวไว้ว่า ข่าวสาร (Message) เนื้อหาของสารหรือสาระของเรื่องราวที่ส่ งออกมา อาจเป็นคำพูด
อักษร หรือไม่ใช่คำพูด เช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง องค์ประกอบของสารมีจำนวน 4 อย่าง คือ 1. รหัสของสาร
(message code) หมายถึง ภาษาหรือสัญ ลักษณ์ ที่ ใช้แทน ความคิด เพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยรหัสของสารมี 2 แบบ คื อ
คำพูด หรือวจนภาษา และไม่ใช่คำพูดหรือ อวจนภาษา เช่น ยา หมายถึง สารเคมี อาจมีการถอดรหัสสารผิดได้ ทำให้เข้าใจ
ไม่ตรงกัน การสื่อสารผิดพลาด 2. เนื้อหาของสาร (message content) เนื้อหาของเรื่องราวต่างๆที่ครอบคลุม ความรู้และ
ประสบการณ์ที่รวบรวมไว้ ตามที่ผู้ส่งต้องการถ่ายทอดถึงผู้ส่งสาร โดยผู้พูดต้องพิจารณาตัวสารโดยเลือกสารให้เหมาะสม
รวมไปถึงปริมาณของสารด้วย 3. การจัดสาร หมายถึง การลำดับเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย 4. การเน้นตัวสาร
ที่จะส่ง หากเป็นการเขียน สามารถเน้นข้อความที่สำคัญโดยการ ขีดเส้นใต้ ทำตัวหนา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สะท้ อ นว่ า ผู้ ส่ ง ผู้ สื่ อ สาร และแหล่ งข่ า ว เป็ น
องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีความสำคัญ มีความเห็นเป็นลำดับที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการติดต่อสื่อสารที่กล่าวไว้ว่า
ผู้ส่ง ผู้สื่อสาร แหล่งข่าว (sender, communicator, source) เป็นแหล่งข้อมูล รับผิดชอบในการจัดเตรียมสาร ทำให้ผู้รับ
รู้สาร ผู้ส่งอาจเป็นคนเดียว หรือกลุ่มคนก็ได้ ซึ่งเป็นผู้นำ เรื่องราวข่าวสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยใช้
ภาษาพูด เขียน ภาษามือ ภาพ สัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับเข้าใจ ซึ่งสารจะสื่อสารได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
ของผู้สื่อสารด้วย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารด้วย
วาจาทำให้มีการติ ดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีความเห็น เป็ นลำดั บที่สาม ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในคณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่มีการประสานงานโดย
ใช้วิธีการสื่อสารด้วยวาจาซึ่งทำให้มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการสื่อสารในระดับตัวเองเป็นการสื่อสาร
เพียงทางเดียว ทำให้มีผลต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความเห็น
น้ อ ยรองลงมาจากข้ อ สุ ด ท้ าย ถึ งแม้ ว่ าเมื่ อ วิ เคราะห์ จ ากค่ าเฉลี่ ย แล้ ว จะอยู่ ในระดั บ มากก็ ต าม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
การติดต่ อสื่อสาร ที่กล่าวไว้ว่า รูป แบบของการสื่ อสารทางเดียว (One–way communication) เป็ นการส่งข่าวสารหรือ
การสื่อสารไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองทันทีกับผู้ส่งแต่อาจจะมีผลป้อนกลับไปยังผู้ส่งใน
ภายหลังได้เช่น การเขียนจดหมาย การสื่อสารแบบนี้ผู้ส่งและผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสาร
โดยใช้สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อีเมล sms เป็นต้น อย่างไรก็ดีถึงแม้สื่อสารมวลชนจะเป็นการสื่อสารทาง
เดี ย วก็ ต าม ปั จ จุ บั น รายการวิ ท ยุ ส่ ว นใหญ่ แ ละรายการโทรทั ศ น์ บ างรายการ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ฟั งหรื อ ผู้ ชมร่ ว มแสดง
ความคิดเห็นโดยการโทรศัพท์ ทำให้การสื่อสารกลายเป็นการสื่อสารแบบสองทาง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สะท้อนว่าการประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารที่มิใช่
วาจาทำให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อ สื่อสาร บุ คลากรสายสนับ สนุน วิชาการมีความเห็น ในข้อนี้ น้อยที่ สุด ถึงแม้ว่าเมื่ อ
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยมีมุมมองที่แตกต่างจากความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่มองว่า การประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารที่มิใช่วาจาทำให้เกิดความล่าช้าใน
การติดต่อสื่อสาร และมีความคิดเห็นน้อยที่สุดในข้อนี้ ผู้วิจัยมองว่า การประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารที่มิใช่วาจาทำให้เกิด
ความล่าช้าในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก หากดำเนินการประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารด้วยวาจาจะทำให้มีการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง
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ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ควรมีการปรับเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประสานงานที่ดี ทั้งแบบระบบ
Online และระบบ Offline
2. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ สำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ควรได้ รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถในเรื่องของการประสานงานที่ดี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ ทั้งสองรูปแบบ ได้แก่
2.1 การประสานงานแบบเป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 การประสานงานแบบที่ไม่เป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ และถ่ายทอดเคล็ดลับให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(Sharing)
3. ควรมีการพัฒนาคู่มือในการติดต่อประสานงานที่ดี ในเอกสารคู่มือควรประกอบไปด้วยเนื้อหารายละเอียดแนวทาง
ในการประสานงานที่ดี รูปแบบในการติดต่อประสานงานที่ดีไว้ในคู่มือฉบับนี้ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. รูปแบบการติดต่อประสานงานที่ดีแบบเป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น การติดต่อประสานงานโดยการจัดทำบันทึกข้อความ
ภายใน และหนังสือภายนอก 2. รูปแบบการติดต่อประสานงานที่ดีแบบไม่เป็นทางการ ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผ่าน
ช่องทางอีเมลล์ หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ บ ริ ห ารคณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ผ่ านช่ อ งทางไลน์ ก ลุ่ ม บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการ สำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
สังคมสงเคราะห์และผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น
4. ควรดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการติดต่อประสานงานไว้ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ควรจัดทำทั้งในรูปแบบ
ที่ เป็ น รูป เล่ ม เอกสารคู่ มื อ และเผยแพร่ อ ยู่ในระบบฐานข้ อ มู ล ระบบออนไลน์ ของเวปไซต์ ค ณะสังคมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อประสานงาน
5. ควรมี การจัด ทำการประกวดแข่งขัน Identity หรือการประกวดอัตลั กษณ์ ในการติ ดต่อ ประสานงานที่ ดีของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มอบรางวั ล ให้ กั บ ผู้ ที่ ชนะเลิ ศ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ กำลั งใจ และเพื่ อ เป็ น การสร้า งแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน และการติ ด ต่ อ
ประสานงานที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทบาทการประสานงานต่อการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของสำนักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษา ตัวแปรนี้กับประชากรกลุ่มอื่น เช่น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
อื่นๆ ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น บุคลากรสายวิชาการ
ของคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ หรือบุ คลากรสายวิชาการของคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทบาทในการประสานงานในการทำงานเป็นทีมต่อไป
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Abstract
The globalized world nowadays, which is easier to access social media together with the
occurrence of COVID-19 pandemic that allows social media using as an important alternative of
education. This may result in adolescence to learn and imitate behaviors. The research consists of two
objectives: (1) to study imitation behavior from online social media in adolescents; and (2) to study its
imitation behaviors affect adolescents' daily life. Qualitative research brought to clarify the research
questions. Conducting with a semi-structured question for an in-depth interview among the three relevant
samples - adolescents aged 10-18, teachers and parents - using a total of 14 sample purposive selection
methods. The data was explored through a content analysis and the trustworthiness of the data obtained
is checked by the principles of triangulation.
The results of the study, from three stakeholder groups with a variety of personal characteristics.
Imitation behaviors comprise the concepts which are: behaviors that Cannot be seen with the naked eye,
Social media is another vital world in adolescents. Including the thought that Do what you believe,
believe in what you do. While the behaviors that affect daily life comprise the concept of: To keep up
with the Joneses, social changes because of frequent behavior changes, and stepping into the center of
the universe. The information summarized on most interesting issues, such as Parents and adolescents:
Go hand in hand, Teens and teachers: There is no different opinion, Teachers and parents: Age close
together close views. The findings are useful for understanding and provide recommendations for
adopting of institutions who play a role in adolescents' use of social media. Ultimately, to promote the
proper functionings of each institution and keep up with the situations and today's fast-changing
behaviors of adolescents.
Keywords: Imitation behavior, online social media, adolescents
บทคัดย่อ
ยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เปิด
โอกาสให้ การใช้ สื่อ สั งคมเป็ น ทางเลือ กที่ ส ำคั ญ ในการศึ ก ษา ซึ่ งอาจส่ งผลให้ กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนเรีย นรู้แ ละเลี ย นแบบ
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นได้ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่น และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น
บทความวิ จัย ฉบั บ นี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษารายวิ ช า สค.312 การวิ จัย ทางสั งคมสงเคราะห์ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 คณะสั งคมส งเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
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3
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เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อตอบ
คำถามการวิจัย ในตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ วัยรุ่นอายุ 10-18 ปี ครู และผู้ปกครอง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง รวมจำนวน 14 คน นำเสนอข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ เนื้อหา และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ด้วย
หลักการโยงสามเส้า
ผลการศึกษาที่เป็น มุมมองจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ ายที่มี ความหลากหลายในลั กษณะส่วนบุ คคล พบว่า พฤติกรรม
การเลียนแบบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบไปด้วยแนวคิดของ พฤติกรรมที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า สื่อสังคม
ออนไลน์คือโลกใบสำคัญของวัยรุ่น รวมทั้งความคิดที่ว่า ทำในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่ทำ ในขณะที่พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยแนวคิด เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง การเปลี่ยนแปลงของสังคมเพราะพฤติก รรมเปลี่ยน การก้าวเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ข้อมูลที่ได้สรุปเป็นประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองและวัยรุ่น: จูงมือไปด้วยกัน วัยรุ่นและครู:
ความเห็นที่ไม่ต่าง ครูและผู้ปกครอง: วัยที่ใกล้กัน มุมมองที่ใกล้เคียง ผลการศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและ
นำมาสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ทั้งนี้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การทำหน้ า ที่ ต ามบทบาทของแต่ ล ะสถาบั น อย่ า งเหมาะสม ทั น สถานการณ์ แ ละพฤติ ก รรมของวั ย รุ่ น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลียนแบบ, สื่อสังคมออนไลน์, วัยรุ่น
บทนำ
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ คนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการเข้ าถึงทางด้านเครือข่าย
ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ทำให้สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กวัยรุ่นที่
มี ก ารเข้ า ถึ งอิ น เทอร์ เน็ ต และสื่ อ สั งคมออนไลน์ ได้ ง่า ยขึ้ น โดยผ่ า นการรั บ รู้ ข่ า วสารได้ ห ลากหลายช่ อ งทางทั้ งเฟซบุ๊ ก
(Facebook), ทวิ ต เตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), อิ น สตราแกรม (Instagram), ยู ทู บ (Youtube) และติ๊ ก ต๊ อ ก (TikTok)
เป็นต้น
จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2561) พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้ค อมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และโทรศัพ ท์มื อถือ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 39.3
เป็นร้อยละ 52.9 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.3 เป็นร้อยละ 88.2 เมื่อพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า
การใช้คอมพิวเตอร์ ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุด คือร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 57.7 และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 34.5
การใช้อินเทอร์เน็ต ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 80.3 และกลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 63.4
การใช้โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ประชากรในกลุ่ ม อายุ 25-34 ปี เป็ น กลุ่ ม ที่ ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สูงที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 97.4
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 97.3 และกลุ่มอายุ 35-49 ปี ร้อยละ 96.2
นอกจากนี้ ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังพบว่า ช่วงวัยทำงาน/วัยเรียน
หนังสือ Gen Z (คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป) ใช้เวลาในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์มากเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจำนวน
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ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 42 นาที ต่อวัน รองลงมาเป็น การดูโทรทัศน์ ดู ภาพยนตร์ ฟั งเพลงทาง
ออนไลน์ (เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน) เล่ นเกมออนไลน์ (เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน) และอ่านหนังสือทางออนไลน์ (เฉลี่ย 2
ชั่วโมงต่อวัน)
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในยุคปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากในการใช้ชีวิตประจำวันของคนแทบ
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นที่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในอัตราที่สูง ซึ่งเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้เวลาไปกับการใช้งานกับสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องตระหนัก คือ
ความเป็นดาบสองคมของสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวคือ สามารถให้ประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลด้านลบต่อผู้ใช้ได้เช่นกัน
โดยเฉพาะในกลุ่ม เยาวชนที่ ยังมีพั ฒ นาการอยู่ ในช่ วงของการค้น หาอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง มีก ารเปลี่ ยนแปลงในด้านของ
ความสัมพันธ์และแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่น
มูลเหตุจูงใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากข้อมูลความสำคัญข้างต้น ร่วมกับการทบทวนงานวิจัย ที่พบว่า
ส่วนมากมีรายงานการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นในลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น การเลียนแบบจากศิลปิ น
รายการโทรทัศน์ เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวในลักษณะองค์รวมผ่านผู้เกี่ยวข้องหลัก ทางคณะผู้วิจัยจึงได้
สนใจศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น เพื่อเป็นการแสวงหาคำตอบว่าพฤติกรรมการเลียนแบบ
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นมีลักษณะอย่างไร และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นอย่างไร ประกอบ
กับช่วงของการศึกษาวิจัยนี้ ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งแน่นอนที่ย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิตในหลายด้านของวัยรุ่นจาก
มาตรการที่รัฐกำหนดโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการต้องเรียนหนังสือผ่านรูปแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้ได้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจากนโยบายของรัฐและความชื่นชอบส่วนตัว มีการเลียนแบบมากขึ้ น ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้
เป็นปัจจัยแทรกที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นอยู่และร่วมกันส่งผลต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและคนรอบข้างได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของ
วัยรุ่น และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทำ การแสดงออกของวัยรุ่นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้เวลาใน
การดูสื่อ การใช้คำพูด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และพฤติกรรมอื่นๆ
การเลียนเเบบ (Imitation) หมายถึง กระบวนการที่วัยรุ่นสังเกตต้นเเบบจากสื่อสังคมออนไลน์เเล้วนำมาปฏิบัติตาม
เช่น การเลียนแบบคำพูด การรับประทานอาหารตาม หรือเป็นกระบวนการที่วัยรุ่นสังเกตต้นแบบจากสื่อสังคมออนไลน์แต่ไม่
นำปฏิบัติตาม เช่น การแกล้งเพื่อน การใช้คำหยาบคาย เป็นต้น
สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) หมายถึง สังคมเสมือนจริงที่วัยรุ่นทำความรู้จัก เเลกเปลี่ยนความคิด
เเบ่ งปั น ประสบการณ์ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ย ได้ เเก่ เว็ บ ไซต์ (Website) เฟซบุ๊ ก (Facebook) ยู ทู บ (Youtube) ทวิ ต เตอร์
(Twitter) ติ๊กต๊อก (TikTok) เเละบีโก ไลฟ์ (Bigo Live)
วัยรุ่น (Adolescents) หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเเละมีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์
ผู้ปกครอง (Parents) หมายถึง บุ คคลที่ เป็ นบิ ดามารดา หรือมีความสัมพั นธ์ใกล้ชิ ดกับ วัยรุ่นที่ เป็นตั วอย่างของ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจและรับรู้ว่าวัยรุ่นมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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ครู (Teacher) หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์หรือกำลังทำหน้าที่สอนหนังสือ และมีความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับ
นักเรียนที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบสื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่ ส่ งผลต่ อ การใช้ ชีวิต ประจำวั น ของวัย รุ่ น
ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคมของ Albert Bandura ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของ Erik Erikson แนวคิด
การเปิดรับข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาครอบคลุมสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก , ยูทู บ, ทวิตเตอร์ , ติ๊กต๊อก และบี โก ไลฟ์ (2) ขอบเขตด้านตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ วั ย รุ่ น อายุ 10-18 ปี ที่ ก ำลั งศึ ก ษาในโรงเรี ย น ครู ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผู้ปกครองของวัยรุ่น และ (3) ขอบเขต
ด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 4
เดือน
ข้อตกลงเบื้องต้นการวิจัย
เนื่องด้วยกระบวนการการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาบังคับของหลักสูตร ประกอบกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงข้อจำกัดด้านการเดินทางและพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลบางราย ในการเก็บ
ข้อมูลนอกจากการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าแล้ว จึงอาจมีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบทางไกลในบางตัวอย่างที่ศึกษา เช่น
โทรศัพท์ วิดีโอคอล เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะเผชิญหน้าตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลาในทุกกระบวนการวิจัยให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น” โดยให้ความหมายของ
คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สื่อสังคมหรือคนทั่วไปเรียกว่าสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่
ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บ สำหรับกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่ งนอกจากจะส่งข่าวสาร
ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้วยังอาจทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2554ก, 2554ข) ได้นิยามความหมายของคำว่า เลียนไว้ว่า “ก. เอาอย่าง, ทำ หรือ
พยายามทำให้เหมือน หรือคล้ายคลึงกับแบบอย่าง เช่น พูดเลียนเสียงเด็ก ร้องเลียนเสียงนก” รวมถึงได้นิยามความหมายของ
คำว่ า แบบ ไว้ ว่ า “น. สิ่ งที่ ก ำหนดให้ ถื อ เป็ น หลั ก หรื อ เป็ น แนวดำเนิ น , ตั ว อย่ า ง เช่ น ลอกแบบ เลี ย นแบบ ” ดั งนั้ น
การเลียนแบบในการศึกษาครั้งนี้ จึงหมายถึง การเอาอย่าง การลอก จากต้นแบบมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประจำวัน
ของวัยรุ่น ซึ่งในที่นี้ ต้นแบบ คือ สิ่งที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากคำสำคัญ แล้ว คณะผู้วิจัยมี การศึกษาทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บเรื่อ ง
ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ทฤษฎี ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาบุคลิ กภาพของอีริค อีริคสัน (Erik Erikson) และทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของ อีริคสัน (1960, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2547) เปรียบว่าเด็กในวัยรุ่นนี้
เป็นระยะที่ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ได้ทดลองบทบาทต่างๆ ก่อนจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสิ่งที่เด็กควรทดลองมีดังนี้ (1) การรู้จักใช้
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เวลาให้ถูกต้อง มีประโยชน์ (2) สร้างความมั่นใจแก่ตนเอง สามารถแก้ไขและเผชิญหน้ากับปัญหาที่ผ่านเข้ามาได้ (3) ทดลอง
บทบาทต่างๆ ที่สังคมกำหนดให้ (4) ตั้งความหวังและระดับความสำเร็จในการทำงาน (5) พัฒนาบทบาทของเพศให้เหมาะสม
ตามกฎเกณฑ์และค่านิยม (6) รู้จักการเป็นผู้นำหรือผู้ตาม และ (7) สร้างอุดมคติเป็นของตนเอง และพิจารณาเปรียบเทียบ
ศึกษาอุดมคติของบุคคลอื่น ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือกช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวัยรุ่น ในช่วงระหว่าง 10-18 ปี ตามทฤษฎี
พัฒนาบุคลิกภาพ ของอีริคสัน ด้วย
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ แบนดูรา (1989, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) มองว่าการเรียนรู้
นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่ว่าการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ๆ (Acquired) ถือว่าการเรียนรู้ได้
เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรู้ของแบนดูรา มักจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน
โดยไม่จำเป็นต้องมีการแสดงออก และการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของคนๆ นั้น เช่น การที่
คนชอบตีเทนนิสได้ดูการแข่งเทนนิส และสนใจท่าตีเทนนิสของนักเทนนิสที่แข่งขันพร้อมทั้งจำวิธีการตีในท่าทางต่างๆ แล้วเก็บ
ไว้ในความจำของตนเอง ซึ่งกระบวนการแบบนี้แบนดูรา ถือว่าได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้ว และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คนๆ นั้น
ก็จะแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เขาเคยเห็นออกมาสู่สาธารณะ
ส่วนที่ 2 แนวคิด ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดการเปิดรับข่าวสาร และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
แนวคิดการเปิดรับข่าวสาร เชื่อว่า บุคคลจะไม่เปิดรับข่าวสารที่เข้ามาทั้งหมด แต่จะเลือกรับในส่วนที่ตนสนใจและ
เป็ น ประโยชน์ ซึ่ งเรียกกระบวนการนี้ ว่ากระบวนการเลือ กรับ ข่าวสาร (Selective process) เป็ น กระบวนการที่ อธิบ าย
พฤติกรรมมนุษย์ว่าบุคคลจะเลือกรับข่าวสารที่ต่างกันไปตามประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ และความต้องการ ส่งผลให้
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งกระบวนการเลือกรับข่าวสารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
(Klapper, 1960, อ้างถึงใน พิชามญชุ์ ธีระพันธ์ , 2559) ดังนี้ (1) การเลือกเปิดรับ (2) การเลือกให้ความสนใจ (3) การเลือก
รับรู้หรือเลือกตีความ และ (4) การเลือกจดจำ จากแนวคิดการเปิดรับข่าวสารจะช่วยในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่น
เกี่ยวกับการเลือกรับสื่อ และทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นมีการแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบที่ต่างกัน เช่น ปัจจัยจาก
บุคลิกภาพ สภาพความสัมพันธ์ทางสังคม และสภาพแวดล้อมนอกระบบสื่อสารที่แตกต่างกัน
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต มองว่ารูปแบบการดำเนินชีวิต เป็นแบบแผนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนตัวตน ค่านิยมของคนๆ นั้น โดยผ่านทางกิจกรรม สถานการณ์ ความสนใจ ความคิดเห็นของ
บุคคล ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่ตายตัว แปรเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบ (Berkman et
al., 1997, อ้ างถึ งใน อั ญ ชั น สั น ติ ไชยกุ ล , 2547) ดั งนี้ (1) รู ป แบบการดำเนิ น ชี วิต ได้ รั บ อิ ท ธิพ ลจากกลุ่ ม (2) รู ป แบบ
การดำเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล (3) รูปแบบการดำเนินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของ
บุคคล และ (4) รูปแบบการดำเนินชีวิ ตแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต
สามารถนำมาเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นที่ไม่เหมือนกันได้ว่าการที่วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมเช่นนี้อาจมีสาเหตุ
จากการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลสำคัญในชีวิต ทั้งยังช่วยคาดเดาความสนใจ ค่านิยม และตัวตนของ
วัยรุ่นได้
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการเลียนแบบของ
วัยรุ่น มีทั้งการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธี ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ ปภังกร ปรีกาชัชวาล, ไฉไล ศักดิว
รพงศ์ และ สากล สถิตวิทยานันท์ (2556) ที่พบว่า มีปัจจัย 4 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา การเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี และการยอมรับพฤติกรรม
เกาหลี เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณของ พิ ม พ์ ช นก นุ ช เนตร และ ปภาภรณ์ ไขยหาญชาญชั ย (2558) ที่ พ บว่ า
สื่อออนไลน์สังคมมีอิทธิพลที่ส่งผลให้ตัวอย่างเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น การมีประโยคติดปาก เป็นต้น
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นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของรัฐกานต์ กัณพิพัฒน์ (2558) พบว่า ปัจจัยทางด้านการเลียนแบบส่งผลต่อ
ค่านิยมและพฤติกรรมในการสักของวัยรุ่นหญิง กล่าวคือ การเลียนแบบนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่วัยรุ่นหญิงได้มีการสังเกต
พฤติกรรมการสักจากเพื่อน โดยที่เพื่อนเป็นตัวแบบในการลอกเลียนพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนการศึกษาวิจัยในรูปแบบผสานวิธี
ของ ภั ท รา หรุ่ น รั ก วิ ท ย์ (2560) พบว่ า ตั ว อย่ า งวั ย รุ่ น เปิ ด รั บ ชมข้ อ มู ล เน็ ต ไอดอลผ่ า นแอปพลิ เคชั น Facebook และ
Instagram โดยมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นนั้น เกิดขึ้น จากอิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ ผ่านการรับรู้ข้อมูล สังเกต ทำตาม นอกจากนี้พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นนั้นมาจากความชื่นชอบ และ
ทัศนคติของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจากข้อมูลที่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นส่วน
ใหญ่มาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการเลียนแบบดังกล่าวนำไปสู่การดำเนินชีวิต การเข้าสังคม และการมี
ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

วิธีวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบสื่ อสั งคมออนไลน์ ข องวั ยรุ่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การศึ ก ษาเกี่ย วกั บ
พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบสื่ อ สั งคมออนไลน์ ข องวั ย รุ่ น และการส่ งผลต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจำวั น ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative research) ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
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วิธีการศึกษา
(1) การศึ กษาผ่านเอกสาร โดยศึ ก ษาข้อ มู ล สถิ ติ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ตลอดจนการทบทวน
วรรณกรรม อันได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2) การศึกษาภาคสนาม ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) จาก
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ประชากร
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จำแนกผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) วัยรุ่นช่วงอายุ 10-18 ปี (2) ครู
และ (3) ผู้ปกครอง ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ผู้ให้ข้อมูล และวิธีการเข้าถึง
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นโดยตรง จำนวน 14 คน กำหนดขนาดตัวอย่าง โดย
กระจายตามเพศ อายุ และพื้นที่ที่อาศัย ทั้งนี้ใช้วิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ร่วมกับการใช้
ลักษณะของความเป็นอาสาสมัคร ความเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลด้วย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ วัยรุ่น จำนวน 8 คน ประกอบด้วย เพศชาย 4 คน เพศหญิง 4 คน, ครูจำนวน 2 คน ประกอบด้วย เพศชาย 2 คน และ
ผู้ปกครอง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน
อย่างไรก็ตาม หากการสัม ภาษณ์ ข้อมู ลจากตัวอย่าง 14 รายแล้ วพบว่ายังมีข้อมู ลใหม่จากผู้ให้ ข้อมูล แต่ละราย
คณะผู้วิจัยจะทำการเลือกตัวอย่างใน 3 กลุ่มนี้เพิ่ม เพื่อสัมภาษณ์ให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมและน่าสนใจ จนกว่าจะมีการอิ่มตัว
ของข้อมูลหรือไม่พบความใหม่ในข้อมูลที่ได้รับ
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากพัฒนาประเด็นคำถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) สำหรับการใช้สัมภาษณ์แล้ว คณะผู้วิจัย
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าประเด็นคำถามนั้นๆ ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มสามารถตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้หรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อคำถามหลัก ได้แก่ (1) มีพฤติกรรมการเลียนแบบมาจาก
สื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ (2) พฤติกรรมใดมีอิทธิพลมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ (3) พฤติกรรมการเลียนแบบส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลจำแนกเป็น 3 กลุ่มที่มีความแตกต่างกันทั้งในบทบาท
และมุมมอง ดังนั้น บางประเด็นคำถามจึงมีการปรับให้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ให้ข้อมู ลนั้นๆ แต่ยังคงยึดคำถาม
การวิจัยของการศึกษาเป็นหลักในการเข้าถึงคำตอบ
นอกจากนี้ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ได้มีการใช้หลักการตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์
สามเส้า (Triangulation analysis) ในผลการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 3 กลวิธี
ได้แก่ (1) การตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (2) การเปรียบเทียบจากทฤษฎีแนวคิด
หลายชุด และ (3) การเปรียบเทียบจากทัศนะของนักวิจัย ซึ่งจะสะท้อนภาพเหล่านี้ในผลการศึกษา การอภิปรายผล รวมทั้ง
บทสรุปที่อยูใ่ นบทความวิจัยนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ วิ จั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ก ำหนด โดยเริ่ ม จาก (1) ประสาน
ความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้ว (2) ขอความอนุเคราะห์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการทำ
หนั งสื อ ทางการไปยั งผู้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามยิ น ดี จ ะให้ ก ารสั ม ภาษณ์ (3) สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ในผู้ ให้ ข้ อ มู ล จำนวน 14 คน ทั้ ง
การสัมภาษณ์ทางตรงแบบเผชิญหน้า และแบบทางไกลโดยใช้คำถามกึ่งโครงสร้างที่เตรียมไว้ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์อาจ
ปรั บ เปลี่ ย นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ แต่ ไม่ เกิ น 40 นาที ซึ่ งการเก็ บ ข้ อ มู ล ครั้ งนี้ นอกจากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การสัมภาษณ์โดยตรงแล้ว คณะผู้วิจัยใช้การสังเกตท่าทาง (กรณีสัมภาษณ์ทางตรง) น้ำเสียง ร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้มีการขออนุญาต
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จดบันทึกและใช้เครื่องมือบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงพอและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งให้การเคารพในสิทธิของผู้ให้ข้อมูลด้วย (4) หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายเสร็จ
แล้ ว คณะผู้ วิจั ยตรวจสอบความถูก ต้ องและความสมบู รณ์ ข องข้ อ มูล ที่ ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ หากข้อ มู ล ที่ ได้ ไม่ ค รบถ้ว น
คณะผู้ วิจั ย จะมี ก ารติ ด ต่ อ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ขอสั ม ภาษณ์ เพิ่ ม เติ ม อี ก ครั้ ง และ (5) นำข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ มาถอดเทปเสี ย ง เพื่ อ
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่จดบันทึกไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ทั้งจากการจดบันทึกและการถอดเทปเสียงมาสรุป แล้ววิเคราะห์
ตีความข้อมูลพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น เพื่อตอบคำถามการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
การนำเสนอผลการศึกษา
หลังจากที่ ผู้ศึกษาได้ดำเนิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น กรอบใน
การศึกษาและสรุปประเด็นสำคัญ (Concepts) แล้ว มีการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
พร้อมอภิปรายผล ผ่านประเด็นต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยจำแนกตามคำถามการวิจัย
จำนวน 2 ข้อของการศึกษาครั้งนี้
จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยตระหนักถึงความซื่อสัตย์และคุณธรรมทางวิชาการ นอกจากนั้นการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวอาศัยความร่วมมือและสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลมีอิส ระในการตกลงหรือปฏิเสธความเป็น
อาสาสมั ค ร รวมถึ งมี อิ ส ระที่ จ ะถอนตั วจากงานวิจั ย ได้ ทุ ก เมื่ อ ที่ ต้ อ งการหรือ รู้ สึ ก ไม่ ต้ อ งการให้ ข้ อ มู ล ต่ อ และทั้ งนี้ ก่ อ น
การสัมภาษณ์ทุกครั้งทางคณะผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้การจดบันทึก ใช้เครื่องมือบันทึกเสียง และมีการสรุปข้อมูลที่ได้ ให้ผู้ ให้
ข้อ มู ล ทวนซ้ ำ หลั งการสั ม ภาษณ์ แ ล้ วเสร็จ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่า ข้ อมู ล ที่ ค ณะผู้ วิจั ย ได้ รับ สรุ ป ความ ตรงกั บ ที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ตอบ
การสัมภาษณ์ (ซึ่งส่วนนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือและผลการศึกษาด้วย)
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากผู้ให้ข้อมูลจำนวน 14 คน ซึ่งสัมภาษณ์โดยเผชิญหน้า 5 คน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 9
คน ทางคณะผู้ วิ จั ย จำแนกการนำเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย พร้ อ มทั้ งการอภิ ป รายผลการศึ ก ษา โดยครอบคลุ ม คำถาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลียนแบบ
สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น และ
ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นที่ได้จากผลการศึกษา แต่ละส่วนมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 14 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงจำนวนเท่ากัน มีวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึง 17 ปี ร้อยละ
57.1 (8 คน) และผู้ปกครอง ครู อายุตั้งแต่ 27 ปีจนถึง 55 ปี ร้อยละ 42.9 (6 คน) ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียน ร้อยละ 57.1
(8 คน) แม่บ้าน ร้อยละ 21.5 (3 คน) ครู ร้อยละ 14.3 (2 คน) อาชีพค้าขาย ร้อยละ 7.1 (1 คน) โดยตัวอย่างอาศัยอยู่ในภาค
กลาง ร้อยละ 57.1 (8 คน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 35.8 (5 คน) และเพียงร้อยละ 7.1 (1 คน) ที่อยู่ในภาคใต้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น
ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการตอบคำถามการวิจัย ที่ 1 พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นมีลักษณะ
อย่างไร ทั้งนี้ในการนำเสนอส่วนนี้ จำแนกข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) มุมมองของผู้ปกครอง (2) มุมมองของวัยรุ่น และ
(3) มุมมองจากครู โดยแต่ละกลุ่ม ได้ประเด็นหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
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มุมมองของผู้ปกครอง ประกอบด้วยแนวคิดต่อไปนี้
สื่อสังคมออนไลน์เสมือนแสง: รวดเร็ว ฉับไว และจำเป็น
สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ปกครองที่ได้ให้สัมภาษณ์ มองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญของคนใน
ยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เปิดกว้าง สามารถเข้าถึงได้ มีความรวดเร็ว และทั่วถึงกัน
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าผู้ปกครอง มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ เป็นกิจวัตรประจำวัน
แทรกซึมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และผู้ปกครองทุกรายมีคำตอบในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าสื่อสังคมออนไลน์มี
ความแพร่หลาย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่นในกรณีผู้ปกครองที่ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมครุ่นคิดไปด้วยว่า “เป็นสิ่งที่เปิดกว้างให้
คนเข้าไปดู เข้าไปแสดง เข้าไปเป็นตัว เอ่อ ยังไงอะ มันกระจายออกมาได้โดยที่ใครสนใจก็เข้าไปดูเรื่องที่เราสนใจ” (ผู้ปกครอง
คนที่ 4)
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับพิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (ม.ป.ป., น.103) ที่ได้กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้
สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ มาจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา
และสื่อที่นำมาแบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้มี
แนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง
พฤติกรรมการเลียนแบบไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า
ผู้ปกครองสองรายสามารถมองหรือสังเกตเห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นได้ ก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่สามารถ
มองเห็ น พฤติกรรมของวัยรุ่น ที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่ อวัยรุ่นอยู่ในสังคมภายนอกที่ส ายตาของผู้ปกครองไปไม่ ถึง พฤติ กรรม
การเลียนแบบไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า หมายความว่าอาจเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน ไม่จำเป็นต้องเป็นพฤติกรรมที่ต้อง
แสดงออกมา การจะสังเกตว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดการเลียนแบบ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะพฤติกรรมที่
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น อีกทั้งการที่วัยรุ่นไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ปกครองไม่เห็นใน
บางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือมีการปฏิบัติของวัยรุ่น
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองท่านที่ 3 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์ของบุตรด้วยน้ำเสียง
ลังเลว่า “พฤติกรรม การเลียนแบบจากสื่อ (ทำท่าทางคิดนิดหน่อย).. ไม่ ถ้าเราดูจากของเรา มันก็ไม่เห็นเลียนแบบอะไรใคร”
ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้ปกครองท่านที่ 4 ที่ตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า “พฤติกรรมไม่เปลี่ยน คือ เขาก็ยังเหมือนเดิม
เขาจะไม่ได้เลียนแบบ เออ แต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีเขาก็ดูนู่นนี่นั่น แต่เขาก็ไม่ ๆ ไม่มีอะไร สำหรับสามสาวของอา
จะไม่เปลี่ยนแปลงนะลูก” แต่เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมการเลียนแบบเวลาที่ลูกอยู่ห่างจากตนกลับตอบด้วยน้ำเสียงไม่แน่ใจว่า
“...แต่พวกข้างนอก อาก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาจะเป็นยังไง”
มุมมองเหล่านี้มี ความสอดคล้ องกั บทฤษฎี การเรียนรู้ท างปั ญ ญาสั งคมของอัล เบิ ร์ต แบนดู รา (1989, อ้ างถึงใน
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่ว่าการ
ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ ถือว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คนๆ นั้นก็
จะแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เขาเคยดูออกมา
มุมมองของวัยรุ่น ประกอบด้วยแนวคิดต่อไปนี้
สื่อสังคมออนไลน์ คือ โลกใบสำคัญของวัยรุ่น
สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเสมอ อาจจะมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น สิ่งที่ทำให้
บันเทิงใจ หรือ สิ่งที่ให้ความรู้ เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นทั้ง 8 คน ได้ให้ความหมายไปในลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ต่างรูปแบบกัน โดยวัยรุ่นคนที่ 3 ได้
กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่า “คิดว่าเป็นสังคมๆ หนึ่ง เป็นสังคมที่ต่างไปจากในชีวิตจริงเลย อย่างเช่น อย่างตัวผมก็ในสังคม
ออนไลน์เนี่ย คุยกับเพื่อนในเกมที่ผมคิดว่า น่าจะสนิทมากกว่าที่โรงเรียนอีกครับ แล้วก็ เป็นอีกสังคมๆ หนึ่งของผมไปเลย
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ครับ” ซึ่งสอดคล้องกับวัยรุ่นคนที่ 1 ที่หยุดคิดสักครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่า “คิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ในความคิดของผมว่าเป็นสิ่งที่
ผมชอบเล่น ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถึงจะเล่นได้ โดยจะชอบเล่น Free Fire, Speed Drift” รวมถึงวัยรุ่นคนที่ 2 ก็มองใน
ทิศทางเดียวกันด้วย จากการสังเกตการสัมภาษณ์ ของวัยรุ่นตามที่ให้ข้อมูลข้างต้นนั้น จะให้ความหมายไปในรูปแบบเกม
เปรียบกับสังคม เกมคือโลกอีกใบหนึ่งที่สามารถปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านการสื่อสารและต่างจากโลกในชีวิตจริง แต่วัยรุ่นอีกกลุ่ม
ได้ให้ ความหมายเป็ น ไปในรูป แบบแอปพลิ เคชัน ดั งวั ยรุ่น คนที่ 4 ที่ ก ล่าวว่า “social แอคต่ างๆ ทวิตเตอร์ ไอจี เฟซบุ๊ ก
อินเทอร์เน็ต กูเกิล” กับ วัยรุ่นคนที่ 8 ที่คิดก่อนตอบว่า “เหมือนเป็นสื่อที่อยู่ในออนไลน์ อารมณ์แบบว่าพวกเฟซบุ๊ก ยูทูบ
อะไรอย่างเงี้ย” ซึ่งสอดคล้องกับวัยรุ่นคนที่ 5, 6 และคนที่ 7 ที่บอกว่าสื่อสังคมออนไลน์คือ แอปพลิเคชันที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย
สามารถรู้จักผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพบหน้า และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ของ
วัยรุ่นคนที่ 4, 8 , 5, 6, 7 นั้น เป็นสิ่งที่อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่มีลักษณะทันสมัย สื่อสารได้โดยไม่ต้องเจอหน้า และ
สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี้สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดรับข่าวสาร (Klapper, 1960 อ้างถึงใน พิชามญชุ์ ธีระพันธ์,
2559) ที่มองว่าบุคคลจะเปิดรับข่าวสารตามที่ตนสนใจเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยการจะเลือกรับข่าวสารใด
นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นแต่ละคน เช่นวัยรุ่นคนที่ 1 และคนที่ 3 ที่มีความสนใจในเกม
ออนไลน์ และปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสาเหตุของพฤติกรรมการสื่อสารในลักษณะต่างๆ (2531, อ้างถึงใน ธนวุฒิ เศขรฤทธิ์ ,
2554) โดยมีปัจจัยที่สำคัญ คือ ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากวัยรุ่นอยู่ในสังคมเดียวกัน คือ สื่อสังคม
ออนไลน์ ทำให้พฤติกรรมการแสดงออกคล้อยตามกลุม่ ในด้านทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อเป็นที่ยอมรับของกลุ่มและวัฒนธรรม
Ctrl+C ก๊อบปี้ วาง: พฤติกรรมที่กลายเป็นความปกติ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นแสดงออกมานั้นจะเป็นลักษณะของการ “ทำตาม” สิ่งที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้น
โดยวัย รุ่น มีการรับเอาสิ่งที่ ได้เห็น และรับ รู้จากสื่อ ดังกล่าวเข้ามา ในลักษณะที่ เสมือนการ “คั ดลอก (Copy)” และ “วาง
(Paste)” ซึ่งอาจเป็นการแทรกเข้าไปในบริบทหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่วนการ “วาง” สิ่งที่ได้ “คัดลอก” มานั้น
ขึ้นอยู่กับความใคร่รู้ ความสนใจ และบุคลิกภาพ นิสัยส่วนตัวของวัยรุ่นแต่ละคน จากการสัมภาษณ์วัยรุ่น พบว่ามีพฤติกรรม
การเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจของแต่ละคน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ การใช้
คำพูด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การแสดงความบันเทิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการซื้อของและการทำอาหาร
ซึ่งกระบวนการของการเลียนแบบของวัยรุ่นสอดคล้องกับกระบวนการการเลียนแบบของทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคมของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (1989, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , 2550) ที่ประกอบด้วยกระบวนการตั้งใจ โดย
วัยรุ่นจะมีการสังเกตในตัวบุคคลที่ตนสนใจ กระบวนการเก็บจำ โดยมีการแปลงข้อมูลจากตัวแบบเป็นรูปแบบสัญลักษณ์
กระบวนการกระทำ คือการแสดงออกที่วัยรุ่นได้เก็บจำและแสดงออกมา ส่วนกระบวนการจูงใจ เป็นความพึงพอใจในสิ่งล่อใจ
และการได้รับการยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพื่อน ดังกรณีของวัยรุ่นคนที่ 3 ที่มีครบทั้ง 4 กระบวนการ โดยมีคนดังเป็นตัว
แบบที่ตนสนใจ และมีการจดจำลักษณะการแต่งกาย เพราะมองว่าเป็นรูปแบบที่เท่ จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการแต่ง
กายตาม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของ อีริค อีริคสัน (1960, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ,
2547) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นควรได้ทดลองในบทบาทต่างๆ เป็นการรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง โดยไม่ยึดคำสอนของผู้ปกครอง แต่จะยึด
ตามบุคคลที่มีอุดมคติตรงกับเขา ดังวัยรุ่นคนที่ 7 ที่มีการทำตามคำแนะนำของคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่วัยรุ่นคนดังกล่าวมอง
ว่าเป็นประโยชน์
มากไปกว่านั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ขวัญชนก ธนาสุวรรณ, ศยามน อินสะอาด และ สรัญญา
เชื้อทอง (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลียนแบบศิลปินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร” ได้
กล่าวถึงผลการศึกษาไว้ว่า วัยรุ่นมักจะเลียนแบบบุคคลในอุดมคติ และพบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่สามารถชักจูงความคิด
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร จากการให้สัมภาษณ์ผู้ปกครองท่านที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ปกครอง
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ของวัยรุ่นคนที่ 5 ได้มีการบอกว่าบุตรของตนได้ดูรีวิวสินค้าจากสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าที่
ไม่รู้จัก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำตอบของวัยรุ่นคนที่ 5 จึงสรุปได้ว่าผู้ปกครองก็สามารถสังเกตและรับรู้ได้ว่าบุตรของ
ตนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
ในส่วนผู้ปกครองท่านที่ 1 ซึ่งเป็นมารดา ของวัยรุ่นคนที่ 7 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของบุตรในการให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ข่าวที่ใช้ความรุนแรง และความคิดเห็นทางการเมืองว่าบุตรของเธอเชื่อถือข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับคำตอบ
ของวั ย รุ่ น คนที่ 7 ที่ ย อมรั บ ว่ า สื่ อ สั งคมออนไลน์ มี ป ระโยชน์ ในด้ า นการอยู่ ร่ ว มกั น ภายในสั งคม มี ก ารแบ่ งปั น ความรู้
การตักเตือนกันหากยังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจกัน จึงสรุปได้ว่าผู้ปกครองท่านที่ 1 สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตร
จากการให้เหตุผล และความคิดเห็นของบุตร
ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองท่านที่ 3 และวัยรุ่นคนที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงบิดาและบุตร พบว่าทั้งสองได้ให้คำตอบที่
ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน โดยผู้ปกครองท่านที่ 3 มองบุตรของตน หรือวัยรุ่นคนที่ 2 ไม่ มีพฤติกรรมการเลียนแบบที่ตนในฐานะ
บิดาสามารถรับรู้ได้ แต่อีกด้านหนึ่ง วัยรุ่นคนที่ 2 ก็ยืนยันชัดเจนว่าตนมีการเลียนแบบที่แสดงออกมาในด้านความคิด และ
การแต่งกาย ซึ่งสอดคล้องกับผู้ปกครองท่านที่ 4 และวัยรุ่นคนที่ 8 ที่มีความสัมพันธ์เชิงมารดาและบุตร พบว่าทั้งสองไ ด้ให้
คำตอบในลักษณะที่ขัดแย้งเช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า ถึงแม้บุตรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง แต่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ปกครองนั้นจะสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าบุตรมีพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าบุตรมีการเลียนแบบ
ที่กระทำออกมาในชีวิตประจำวันก็ตาม
มุมมองของครู ประกอบด้วยแนวคิดต่อไปนี้
เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด (ทำในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ)
พฤติกรรมการเลียนแบบที่นักเรียนได้กระทำ ในมุมมองของครูมีความแตกต่างจากมุมมองของวัยรุ่น และผู้ปกครอง
โดยพฤติกรรมที่สังเกตได้ชัดเจนคือ พฤติกรรมด้านคำพูด และการกระทำ จากการให้สัมภาษณ์ของครูท่านที่ 2 กล่าวด้วย
น้ำเสียงที่หนักแน่น พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้ผู้สัมภาษณ์นึกภาพตามอย่างเข้าใจง่ายว่า “พฤติกรรมที่เราได้รับอิทธิพล
มา เราจะทำตั วเหมื อ นสิ่งที่ เราชอบ เราก็จ ะทำๆ อิ ท ธิพ ลที่ พี่ สั งเกตเห็ น จะๆ ของเด็ กก็ คื อ หนึ่ งคื อ คำพู ด การกระทำที่
เปลี่ยนแปลงไป เหมือนเราชอบสื่อที่ไม่โอเคไม่ดีอะ มันก็จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง” และยังคงเน้นน้ำหนักอย่างเข้าอก
เข้าใจต่อคำถามที่กล่าวอีกว่า “ด้านเสียถ้าเราเจอด้านที่ไม่ดีมาเนี่ย รับรู้ ได้ไม่ดี ทำให้ความคิด ทัศนคติ ในการวิเ คราะห์
เปลี่ยนแปลงไปทันที ยกตัวอย่างด้านเสีย คือการบูลลี่ การบูลลี่คือถ้าเด็กเขาโดนคนอื่นพูดให้แล้วมาประกอบกับที่ตัวเองเคย
เจอมา มันอาจจะทำให้เด็กคนนั้นคิดมากหรืออาจจะสูงสุดคือการฆ่าตัวตายก็ได้นะ”
พฤติกรรมการเลียนแบบ ยังส่งผลถึงการรับรู้ด้านการเรียนของนักเรี ยน ครูท่านที่ 1 ยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการด้วยน้ำเสียงค่อนข้างกังวลใจว่า “เด็กเก่งทางคณิตศาสตร์ ถามว่าเมื่อให้เด็กทำเป็นวิธีทำ
เด็กทำเป็นมั้ย ทำไม่เป็น ถามว่าไอ้แสดงวิธีทำมันจำเป็นมั้ย มันจำเป็นอยู่ที่กระบวนการ กระบวนการที่มา ได้มา ได้ไปเขาสอบ
เรื่องกระบวนการ แต่เดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์อย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ย ที่ว่าเขาได้มาจากการเรียนลัดทำลัด แต่กระบวนการคิด
เขาจะไม่ได้ในชั้นเรียน เขาไม่สนใจ เขาบอกเขาเก่ง แล้วเวลาเขาตอบเขา ตอบถูกหมด แต่เวลาให้แสดงวิธีทำเขาทำไม่ได้คำว่า
วิ ธี ท ำเนี่ ย คื อ การใช้ ทั ก ษะกระบวนการ นั ก เรี ย นจะขาดทั ก ษะกระบวนการ” นอกจากนี้ ยั งยกตั ว อย่ า งพฤติ ก รรม
การเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์วัยรุ่นที่ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยน้ำเสียงค่อนข้างกังวลใจว่า “อย่างการชุมนุมเนี่ย
สื่อออกมาหน้าเดียวก็คือเรียกร้อง ประชาธิปไตยอะไรอย่างที่ เขาว่ามานี่แหละ แต่อีกหน้านึงเนี่ย เขาไม่ได้วิเคราะห์ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นบ้างในบ้านในเมือง เมื่อเกิดอย่างนี่ปั๊ปเนี่ยใครที่เสพสื่อก็ไปทำตามนั้นแหละ ทำตามที่ตัวเอง คิด จริง ๆ แล้วไม่ได้
ออกมาจากอุดมการณ์โดยแท้มันเกิดมาจากไอดอลของเยาวชน”
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ข้อมูลข้างต้นสามารถอธิ บายจากกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960, อ้างถึงใน พิชามญชุ์ ธีระพันธ์ ,
2559) ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่ 1 การเลือกเปิดรับ คือ วัยรุ่นจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ตนเองให้ความ
สนใจและความต้องการ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของวั ยรุ่นในการเลียนแบบพฤติกรรม การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสาร และสอดคล้องกับขั้นตอนที่ 2 การเลือกให้ความสนใจ คือ วัยรุ่นเลือกให้ความ
สนใจต่อเรื่องที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองเป็นหลัก ดังการให้สัมภาษณ์ของครูท่านที่ 1 และครูท่านที่ 2
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภคมณฑน์ สาสะตานันท์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมเสพติด
สื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล” พบว่า นักศึกษามีแนวโน้มที่จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบกลุ่มสังคมที่สนใจหรือใกล้ชิด นอกจากนั้นผล
การศึกษายังพบว่าการมีพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับพฤติกรรมเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นนั้น
สามารถส่งผลต่ อการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมในการดำเนิ นชี วิต ของวัยรุ่น เนื่ องจากการให้ สัมภาษณ์ ครูท่านที่ 1 กล่าวถึ ง
การเลียนแบบพฤติกรรมของนักเรียนตนเองกับนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในมิติการแสดงออกทาง
การเมือง
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น
คำถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ พฤติกรรมการเลียนแบบสือ่ สังคมออนไลน์ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่นอย่างไร
โดยการนำเสนอในส่วนนี้ จำแนกข้อมูลจากผู้ตอบเป็น 3 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ (1) มุมมองของผู้ปกครอง (2) มุมมองของวัยรุ่น
และ (3) มุมมองจากครู โดยแต่ละกลุ่ม มีประเด็นหรือแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
มุมมองของผู้ปกครอง ประกอบด้วยแนวคิดต่อไปนี้
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
สุภาษิตดังกล่าวสามารถนำมาใช้เปรียบเปรยพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นผ่านมุมมองของผู้ปกครองที่ให้
สัมภาษณ์ได้ว่า การที่วัยรุ่นจะแสดงพฤติกรรมใดออกมานั้นเกิดจากการได้รับอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล
คนดัง เน็ตไอดอล หรือบุคคลที่เขาเห็นว่าน่าเคารพนับถือ ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยที่ไม่ผ่านการคิด
ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าการกระทำเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ดังที่ผู้ปกครองท่านที่ 4 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเลียนแบบ
ของวัยรุ่นว่า “ก็คือบางครั้งเขาจะจำพฤติกรรมหรือคำพูดบางอย่างที่มันไม่เหมาะสม การแต่งตัวไม่เหมาะสม การแสดงที่ไม่
เหมาะสม อั น นั้ น น่ าห่ วง อาฮะ พฤติ ก รรมก็ มี ส่ วนนะเพราะว่ า เหมื อ นกั บ ว่าคลิ ป บางอั น ที่ ดัง ดั งในทางที่ แ บบไม่ น่ าจะ
เลี ยนแบบ แต่ ว่ามั นดั ง เด็กไม่มีค วาม เขายั งไม่ มีก าร เอ่อ ยังไม่ มีวุฒิ ภ าวะพอ เขาก็ อ้อ! สิ่ งนี้ ดัง เขาก็ ทำตาม อย่างเงี้ย
ไม่เหมาะสม ไม่ควร”
ข้ อ มู ล นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การเปิ ด รั บ ข่ า วสาร (Klapper, 1960, อ้ า งถึ งใน พิ ช ามญชุ์ ธี ร ะพั น ธ์ , 2559)
ซึ่งกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง ได้แก่ การเลือกให้ความสนใจในขั้นตอนที่ 2 คือ วัยรุ่นเลือกให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนเอง ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ขัด
ต่อทัศนคติหรือความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกเดิมจะทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจ และการเลือกรับรู้หรือเลือกตีความในขั้นตอนที่ 3 คือ เมื่อวัยรุ่นเปิดรับข่าวสารแล้วนั้น วัยรุ่นจะมีการตีความข่าวสารที่
ได้รับตามความเข้าใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น ดังเช่นผู้ปกครองท่านที่
4 ที่แสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารของวัยรุ่นจากที่กล่าวข้างต้น
อยากรู้ อยากลอง อยากทำ “อยากเลียนแบบ”
พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นมีหลากหลายรูปแบบที่มีอิทธิพลมาจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ทั้ง
พฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด ที่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ ดังผู้ปกครองท่านที่ 2 ที่พบพฤติกรรมของลูกอย่างชัดเจนต่อเรื่อง
อาหารแล้วยกตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้ออาหารชนิดหนึ่ง คือ “การที่ลูกมีความคิดที่อยากซื้อสิ่งของอื่น ๆ ตามคนอื่นใน

304

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

สื่อสังคมออนไลน์ เกิดความอยากรู้ อยากลองตามสังคมภายนอก ดูรีวิวสินค้าตามสื่อสังคมออนไลน์ทำให้มีความรู้สึกอยากรู้
ตามคนอื่น เช่น ลูกดูรีวิวมาม่าเผ็ดเกาหลี ตัวพี่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ซองละ 40-50 บาท ลูกก็มีความคิดที่อยากจะซื้อมา
ลองกินว่าเป็นอย่างไร บางครั้งพี่ก็ห้ามไม่ได้ จึงได้ซื้อมาลองกินให้แล้วกัน” ซึ่งความอยากลองเป็นพฤติกรรมจากภายในที่เป็น
ความคิด และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ทำให้ลูกของผู้ปกครองท่านที่ 2 นั้นเลียนแบบตาม สอดคล้องกับข้อมูล
จากผู้ปกครองท่านที่ 1 และท่านที่ 3 อย่างไรก็ตามผู้ปกครองท่านที่ 3 ยืนยันอย่างชัดเจนว่าลูกชายคนแรกของตนที่มีอายุ
ในช่วงวัยรุ่น ไม่มีพฤติกรรมการเลียนแบบ แต่พฤติกรรมการเลียนแบบจะเกิดในลูกสาวคนเล็กที่ไม่ได้มีอายุในช่วงวัยรุ่นตามที่
กำหนดในการศึกษาครั้งนี้
พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์อีกรูปแบบที่เห็นได้ชัดคื อ พฤติกรรมการเลียนแบบภายนอก หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการพูด รวมถึงการแต่งกาย ดังผู้ปกครองท่านที่ 4 ได้ให้คำตอบด้วย
น้ำเสียงฉะฉานและมั่นใจว่า “เพื่อนๆ น้องจะมีเปลี่ยนเยอะมาก ก็คือเขาจะแต่งตัวเอวลอย กางเกง สั้นจู๊ด รัดติ้วอะไรอย่างเงี้ย
เพื่ อ นๆ บางคนเปลี่ ย นไป...บางคน ใช้ ค ำหยาบมาก บางคนแต่ งตั ว โป๊ ๆ แล้ ว ก็ พ ฤติ ก รรมบางอย่ า ง การแสดงออกก็ มี
การเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะลูก”
งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาในวัยรุ่น (อายุ 10-18 ปี) ตรงกับขั้นที่ 5 การรู้เอกลักษณ์ ตนเองหรือการสับสนใน
เอกลักษณ์ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสัน (1960, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2547)
ที่กล่าวว่า เด็กในช่วงอายุนี้เห็นว่าการที่เลียนแบบเอกลักษณ์ตัวเองกับตนในอุดมคติ หรือบุคคลที่เขาชื่นชอบ ไม่ใช่ตัวตนของ
เขาโดยแท้จริง เขาจึงต้องค้นหาความเป็นตัวเอง โดยใช้วิธีผสมผสานสิ่งที่เขาเลียนแบบมาแล้วในอดีต กลายเป็นเอกลักษณ์
ประจำตัวของเขาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ โดยลูกของผู้ป กครองทั้ง 4 ท่ าน มีการทดลองบทบาทต่างๆ และผู้ปกครองก็ได้
อนุญาตให้ลูกของตนได้ทดลองทำตาม ซึ่งในมุมมองของทฤษฎีนี้ อีริคสัน มองว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ เด็กได้ทดลองบทบาทต่างๆ
และเป็นการสร้างอุดมคติเป็นของตนเอง และพิจารณาเปรียบเทียบศึกษาอุดมคติของบุคคลอื่น
ข้อสังเกตอีกประการคือการที่ผู้ปกครองท่านที่ 3 ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบเพิ่มเติมที่สามารถ
รับรู้ได้ว่า ลูกคนเล็กของผู้ปกครองท่านนี้มีพฤติกรรมการเลียนแบบที่ทำให้สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน แม้ว่าอายุของลูกไม่ได้
อยู่ในกลุ่มช่วงอายุที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษา อีกทั้งมีอายุที่ไม่ได้อยู่ในขั้นที่ 5 ตามทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสันแต่อย่างใด
จึงเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในช่วงวัยเด็ก
ด้วย
พฤติกรรมวัยรุ่น: ทางนั้นว่าดี ทางนี้ไม่เวิร์ค
พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบส่ งผลต่ อ การใช้ ชีวิ ต ประจำวั น วั ย รุ่ น ซึ่ งพฤติ ก รรมที่ เกิ ด จากการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจนั้ น
เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่มาจากประสบการณ์การรับรู้ ทั้ งในทิศทางบวกและทิศทางลบ ดังเช่นที่ผู้ปกครองท่านที่ 1 ได้ให้
สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจกว่าเดิม พร้อมกับครุ่นคิดเพื่อตอบคำถามว่า “อันนั้นก็ดี บางทีเค้าก็ อึม อย่างพวกเป็นงานเค้า
มันจะมีแบบ อ่า เขาเรียกว่างานอะไรนะ เป็นงานเกี่ยวกับ...การ...อย่างสมมติเขา เรียกว่าอะไรนะสมัยก่อน แบบวิชาการงานฯ
อะไรพวกนี้ ใช่ไหม อย่างน้องเค้าทำอะไรไม่ได้ เค้าก็ เปิด Youtube ดู ดูวิธีการทำอะไรแบบนี้ ก็มาๆ ทำของตัวเองอะไร แบบ
นี้นะ มาดัดแปลงของตัวเอง อะไรแบบนี้” จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครองท่านที่ 1 นั้น ลูกของผู้ปกครองท่านนี้มีการใช้สื่อ
สั งคมออนไลน์ ม าช่ ว ยในการทำงาน และเป็ น การกล่ าวถึ งพฤติ ก รรมของวั ย รุ่น ในทิ ศ ทางบวก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
การเปิดรับข่าวสาร (Klapper, 1960 อ้างถึงใน พิชามญชุ์ ธีระพันธ์, 2559) ที่มองว่าบุคคลจะไม่เลือกเปิดรับข่าวสารที่เข้ามา
ทั้งหมด แต่จะเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่ตนสนใจและเป็นประโยชน์ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิดรับ การเลือกให้
ความสนใจ การเลือกรับรู้และการเลือกจดจำ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสัน ที่มองว่าเด็กควรสร้างความมั่นใจแก่ตนเอง และ
สามารถแก้ไขรวมทั้งเผชิญหน้ากับปัญหาที่ ผ่านเข้ามาได้ ซึ่งผู้ปกครองท่านที่ 1 มีคำตอบที่แตกต่างจากผู้ปกครองท่านที่ 4 ที่
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กล่าวถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในทิศทางลบ โดยให้สัมภาษณ์ ด้วยน้ ำเสียงมั่นใจว่า “ถ้าเป็นเพื่อนลูก จากเด็กที่เรียบร้อย ๆ
ก็กลายเป็นเด็กที่ เอ่อ ก็คือจะพูดคำหยาบกันเป็นคำง่ายดาย...คือฟังพวกเนี้ยจนเป็นเรื่องเคยชิน แล้วพอเวลาพูดกับเพื่อนมันก็
จะเป็นคำพวกนี้ออกมาเยอะๆ เลย แล้วก็เวลาเจอพฤติกรรมบางอย่าง ก็คือบางคนก้าวร้าวมากขึ้น บางคนไม่บอกความจริงกับ
พ่อแม่ก็มี...แล้วก็พฤติกรรมตัวจริงกับพฤติกรรมออนไลน์เหมือนคนละคนกันเลยก็มีนะลูก”
ยิ่งกว่านี้ ข้อมูลยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต (Berkman et al., 1997, อ้างถึงใน อัญชัน
สันติไชยกุล, 2547) ที่มองว่าบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในที่นี้คือกลุ่มเพื่อน โดยเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ต่อการดำเนินชีวิต ที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมออกมาในทิศทางเดียวกัน
มุมมองของวัยรุ่น ประกอบด้วยแนวคิด ดังนี้
Social change เพราะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง (บ่อย)
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นอาจทำให้วัยรุ่นเกิดต้นแบบในการแต่งกายและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจใน
ตัวเองในการแต่งกายและลองทำสิ่งใหม่ๆ จากการที่ได้พบเจอมา พฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกาภิวัตน์ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
จากการให้สัมภาษณ์ของวัยรุ่นคนที่ 4 ที่กล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจถึงพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อสังคมออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการเรียนว่า “เรื่องการเรียน เราตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะเราดูยูทูบช่องของคนเกาหลีที่เค้าไลฟ์สดอ่านหนังสือ
มั น ทำให้ เราอยากอ่ านไปพร้อ มกั บ เค้ า ” สอดคล้ อ งกั บ คำตอบของวั ย รุ่ น คนที่ 5 ที่ มี ห ยุ ด คิ ด สั ก ครู่ ห นึ่ ง และกล่ าวด้ ว ย
ความมั่นใจว่า “การเรียนไม่ได้แย่ลง แต่ดีขึ้น สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการค้นคว้าได้ทุกที่ ค้นคว้าได้ง่าย ไม่ต้องถาม
เพื่อน ถามครู ก็สามารถศึกษาได้เอง” รวมถึงวัยรุ่นคนที่ 7 ก็ได้ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ วัยรุ่น
ดังกล่าวทำให้สังเกตได้ว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางเกิดประโยชน์ต่อการเรียน เช่น การหาแรงบันดาลในการเรียน
การค้นหาข้อมูลในการช่วยทำการบ้าน เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งผลไปถึงพฤติกรรมการแต่งกาย ดังคำตอบของวัยรุ่นคนที่ 3
ที่ครุ่นคิดก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงลังเลว่า “การแต่งตัวของสมัยนี้ก็จะแปลกไปจากก่อนๆ ถ้าไม่แต่งตัวตามเขามันก็จะ คนอื่นก็
อาจจะมองว่าแปลก ... เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบของเรา แต่เราไปตามเขาอะครับ” สอดคล้องกับวัยรุ่นคนที่ 8 ที่กล่าวว่าในด้าน
การแต่งกาย ทำให้ตนมีความมั่นใจมากขึ้น
ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต (Berkman et al., 1997, อ้างถึงใน อัญชัน สันติ
ไชยกุล, 2547) ที่กล่าวถึงลักษณะหนึ่งของรูปแบบการดำเนินชีวิตว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ดังวัยรุ่นคนที่ 3 ที่มีความรู้สึกว่าการแต่งกายจากปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากสมัยก่อน แต่วัยรุ่นคนดังกล่าวก็ยังแต่งกาย
เลียนแบบตาม ถึงแม้ว่าอาจจะแปลกในความคิดของตนก็ตาม
มุมมองของครู ประกอบด้วย 1 แนวคิด คือ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของจักรวาล?
พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบที่ เกิ ด ขึ้ น สามารถส่ งผลกระทบในชี วิ ต ประจำวั น ของนั ก เรีย นในหลายทาง โดยจาก
ประสบการณ์ ข องครู ซึ่ งมี มุ ม มองว่ า หากนั ก เรี ย นได้ เชื่ อ หรื อ ทำในสิ่ งใดแล้ ว จะยึ ด ถื อ ต่ อ สิ่ งนั้ น โดยไม่ ส ามารถหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ และยังทำให้ครูถูกกีดกันจากสังคมของนักเรียนด้วย
จากการให้สัมภาษณ์ของครูท่านที่ 2 ในมิติความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากการเลียนแบบพฤติกรรมสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ของวัยรุ่น กล่าวด้ วยน้ ำเสียงดังฟั งชัดและหนัก แน่น พร้อมกับ ยกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายว่า “ส่งผลต่อเพื่อนในชั้นเรียนก็คือคำว่าถ้าเราได้เชื่ออะไรไปแล้วอะ แล้วถ้าเพื่อนเราไม่เชื่อเหมือน
เรามันก็จะกลายเป็นว่าปิดกั้นเขา หรือเราจะเลิกคบกันไปเลยก็ได้กับเพื่อนนะ คือเหมือนคนชอบ ไม่เหมือนกันมันก็จะส่งผล
อาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นไม่สามารถ ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวเองได้ ไม่คบกันเลยอย่างนี้ หรือไม่เคย พูดคุยกันเลยแค่รู้จักกัน

306

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

เฉยๆ อันนี้คือส่งผลต่อมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อกันในโรงเรียนพี่นะ” และยังกล่าวเพิ่มเติมในมิติความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ครูว่า “เด็กเขาอะถ้าเป็นครูเขาจะตั้งคำถาม สิ่งแรกเลยคือตั้งคำถามว่า สิ่ งเนี่ยเขาต้องการตั้งคำถาม เพื่อให้เขาตั้งคำถามมา
ถามครู เพื่อให้ครูตอบตรงกับความคิดเขา แล้วถ้าบางคนตอบไม่ตรง ความคิดเขา เขาก็จะแย้งขึ้นมาโดยการพูดคุย แต่ถ้าถาม
ว่าเขา จะเชื่อครูไหมเขาจะไม่เชื่ออยู่แล้ว เพราะเขาได้เชื่อในสิ่งที่เขา เรียนรู้มาแล้วส่งผลกระทบก็ คือการเรียนก็ส่งผล คำว่า
ชอบกับ ไม่ชอบ อะถ้าครูมีความคิดแบบนี้แล้วเด็กนักเรียนมีความคิด แตกต่าง เด็กนักเรียนเขาจะไม่ยอมรับครูเลยนะ เขาจะ
ไม่ ยอมรับสิ่งที่ครูคิดเป็นยังไง แล้วถ้าเป็นครูอายุเยอะๆ แล้วอะ เขาก็จะไม่ยอมรับเหมือนกันว่าเด็กนักเรียนที่มีความคิดอย่าง
เงี้ย เราจะบอกเขาเลยว่าเป็นเด็กที่ไม่ดีเหมือนที่มีความคิดอีก แบบนึง” ดังข้อความที่กล่าวข้างต้น
มุมมองนี้สามารถอธิบายจากกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960 อ้างถึงใน พิชามญชุ์ ธีระพันธ์, 2559)
ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเปิดรับรู้หรือเลือกตีความ เมื่อวัยรุ่นเปิดรับสารแล้วนั้น วัยรุ่นจะมีการตีความข่าวสารที่ได้รบั
ตามความเข้าใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ และแรงจูงใจของตนเองในขณะนั้น ดังการให้สัมภาษณ์ของ
ครูท่านที่ 2 ที่กล่าวถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่ตนเองสอน หากเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความคิดหรือทัศนคติที่ไม่ตรงตามตนเอง
อาจจะส่งผลทำให้เกิดการปิดกั้นตัวเองและร้ายแรงถึงขั้นเลิกคบกันไป
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก ธนาสุวรรณ , ศยามน อินสะอาด และสรัญญา เชื้อทอง (2562)
ที่พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นว่าสื่อมีอิทธิพลในด้านต่างๆ ต่อผู้รับสาร เช่น สามารถชักจูงความคิด ความเชื่อ
กระตุ้นความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันได้
ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นที่ได้จากผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้จากคำถามการวิจัยทั้ง 2 ข้อ (เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย) ข้างต้น ซึ่งนำมากำหนดเป็นประเด็น
(Theme) หรือแนวคิด (Concept) ประกอบกับการอธิบายผ่านข้อมูลที่ได้รับ สามารถสรุปประเด็นที่ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
สรุปประเด็นผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล
วัตถุประสงค์การวิจัย (คำถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์)
พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์
พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อสังคมออนไลน์
ของวัยรุ่น
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น
ผู้ปกครอง
(1) สื่อสังคมออนไลน์เสมือนแสง:
(1) เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
รวดเร็ว ฉับไว และจำเป็น
(2) อยากรู้ อยากลอง อยากทำ “อยากเลียนแบบ”
(2) พฤติกรรมไม่สามารถมองได้ดว้ ยตาเปล่า
(3) พฤติกรรมวัยรุ่น: ทางนั้นว่าดี ทางนี้ไม่เวิร์ค
วัยรุ่น
(1) สื่อสังคมออนไลน์ คือ โลกใบสำคัญของวัยรุ่น
(1) Social change เพราะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
(2) Ctrl+C ก๊อบปี้ วาง: พฤติกรรมที่กลายเป็น
(บ่อย)
ความปกติ
ครู
(1) เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด (ทำในสิ่งที่เชื่อ
(1) เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของจักรวาล?
เชื่อในสิ่งที่ทำ)
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บทสรุป
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาที่ได้ในอีกด้าน เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายโดย
การเชื่อมโยงมุมมองระหว่างวัยรุ่น ผู้ปกครอง และครู ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งจาก
ตัวอย่างจำนวน 14 คน ที่คณะผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถสรุปเป็นการทั่วไปได้ โดยแบ่ง
ออกออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้
(1) ผู้ปกครองและวัยรุ่น: จูง มือไปด้วยกัน ผู้ปกครองมีมุมมองต่อสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นที่ว่า สื่อสังคม
ออนไลน์เสมือนแสง: รวดเร็ว ฉับไว และจำเป็น โดยมองว่าสื่อสังคมออนไลน์ คือสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน เข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงกว้าง ทุกคนสามารถเข้าถึ งได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัยรุ่นที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองที่มี
ต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของตน เมื่อสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งด้านการเรียน โดยวัยรุ่นมองว่าผลการเรียน
ของตนดีขึ้นมาก ตนสามารถทำอะไรได้ดว้ ยตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องถามคนอื่น เพราะสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สะดวกต่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
(2) วัยรุ่นและครู: ความเห็นที่ไม่ต่าง วัยรุ่นมีมุมมองต่อสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นที่ว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ
โลกอีกใบที่ สำคัญ มาก โดยมองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็น สังคมเสมือ นจริงในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสื่อสารและเกิ ด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่จำเป็นต้องพบปะ วัยรุ่นส่วนใหญ่ต่างมีเพื่อนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น รู้จักเพื่อนผ่าน
เกมออนไลน์ แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับครูที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองที่มีต่อการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของ
จักรวาลของวัยรุ่น คือ เมื่อนั กเรีย นมีชุด ความคิดจากสื่อ สังคมออนไลน์ จะมี ความเชื่ อและพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับชุ ด
ความคิดดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้นักเรียนมีมุมมองต่อโลกเสมือนจริงของสื่อสังคมออนไลน์เป็นโลกอีกใบ และตนเองเป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล
(3) ครูและผู้ปกครอง: วัยที่ใกล้กัน มุมมองที่ใกล้เคียง ครูมีมุมมองต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นว่าเกิดจาก
การรับเอาอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ จากบุคคลที่เขาสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ แล้วนำมาปฏิบัติตาม โดยอาจขาดการ
ไตร่ตรอง นำมาซึ่งการทำในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทำ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้ปกครองที่มองว่าพฤติกรรมวัยรุ่นเป็นการเห็น
ช้างขี้ ขี้ตามช้าง กล่าวคือ เห็นใครทำอะไรก็ทำตาม โดยอาจขาดการประเมินตนเอง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ได้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) แนวคิดที่ได้จากทั้ง 3 ฝ่ายของการศึกษาครั้งนี้ เช่น เมื่ อสื่อสังคมออนไลน์เป็นโลกใบสำคัญ ของวัยรุ่น ดังนั้น
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหรือบ้านหลังแรกของวัยรุ่น ควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น โดยควรให้คำแนะนำแบบเพื่อนกับเพื่อน เพื่อที่จะก่อให้พฤติกรรมการเลียนแบบในด้านที่ดี เพราะพฤติกรรม
การเลียนแบบไม่ได้มีแต่ด้านที่ไม่ดี เช่น การร่วมกันพูดคุยในครอบครัวเกี่ยวความชื่นชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่งนี้จะ
เป็นภูมิคุ้มกันจากครอบครัว และหล่อหลอมก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของ
ตนเอง
(2) จากแนวคิด Ctrl+C ก๊อบปี้ วาง: พฤติกรรมที่กลายเป็นความปกติ สถาบันการศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนใน
การสังเกตพฤติกรรมการเลียนแบบที่เกิดขึ้นของนักเรียนผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย ถูกต้อง เคารพผู้อื่น เพื่ อสร้างพฤติกรรมการเลียนแบบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม เช่น การสนทนาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประกอบ
อาชีพ รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สื่อ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้วัยรุ่นสามารถตัดสินใจเลือกพฤติกรรม
แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
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(3) ตามแนวคิด “อยากรู้ อยากลอง อยากทำ อยากเลียนแบบ” ดังนั้ น สถาบัน สื่อ เช่ น Facebook, Youtube
รวมทั้งกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีการควบคุมการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ก่อนเผยแพร่
ออกอากาศ เพื่อเป็นการป้องกันการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มีการเข้าถึงง่าย ในปัจจุบัน
เด็กที่อายุต่ำกว่าวัยรุ่นก็สามารถเข้าถึงได้ ท้ายที่สุดอาจนำมาซึ่งการเลียนแบบ อยากรู้ อยากเห็ นหรือการมองสิ่งนั้นเป็ น
ต้นแบบ โดยขาดวิจารณญาณได้
(4) ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เสมือนแสง หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน สร้างสรรค์ น่าเชื่อถือ และมีความทันยุค
ทันสมัย เพื่อให้ทันเวลา ทันการรับข้อมูลและการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก้าวกระโดดของวัยรุ่น รวมถึงป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่เหมาะสมตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะสื่อด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19
ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคคลต้องเข้าถึงเทคโนโลยี มีการ(บังคับ)ใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากอาจเป็นทางเลือกเดียวในช่วงเวลานี้ที่ช่วยลดการสัมผัส การแพร่ของเชื้อโรคได้ ด้วยเหตุผลและวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ ยิ่ง
เป็นตัวเร่งให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในระดับที่มากที่สุด
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ควรให้ความสำคัญในมิติต่อไปนี้ (1) ควรศึกษาในตัวอย่าง
วิจัยที่มีความหลากหลายและมีความเปราะบางในการใช้สื่อมากขึ้น เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เนื่องจากบริบทในปัจจุบันส่งผลให้
คนทุกวัยเข้าถึงง่ายและมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
แต่ความสามารถในการรับรู้ ตีความ การเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารอาจมีความไม่เหมือนกั นในกลุ่มที่มีความต่างกัน (2) ควรศึกษา
วิธีการในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเลียนแบบจากการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เนื่องจาก
การเลียนแบบมักถูกมองในแง่มุมลบที่ต้องให้ความสำคัญในแง่ของการป้องกันหรือการเยียวยารักษาเท่านั้น และ (3) ควร
ศึกษาวิจัยในรูปแบบอื่นๆ ที่จะทำให้เห็นมุมมองที่กว้างขวาง ครอบคลุมและมีความเป็นตัวแทนมากขึ้น เช่น การศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสานวิธี เป็นต้น
ข้อจำกัดในการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ เ กิ ด ข้ อ จำกั ด ในการศึ ก ษา โดยจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล พบว่ า ข้ อ มู ล เกิ ด
ความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่เสถียร เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลอยู่ต่างพื้นที่ตามภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งบางพื้นที่มีข้อจำกัดจากปัญหาดังกล่าว ทำให้คณะผู้วิจัยต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้
ได้ข้อมูลตามคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้
บทเรียนรู้
การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่าผู้ให้ข้อมูลที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อมุมมอง ความคิดที่แตกต่างกัน
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ประกอบด้วยวัยรุ่น ผู้ปกครอง และครู พบว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย (1) วัยรุ่น
จะมองในมุ มที่ ส่งผลกับ ตนเพีย งเท่านั้ น เช่น การเลียนแบบที่ ช่วยให้ การเรียนดีขึ้น การเลียนแบบที่ ส่งผลต่ อกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน แต่ไม่ได้คิดในแง่มุมอื่นที่ ส่งผลต่อครอบครัว หรือส่งผลต่อบุคคลรอบกาย ในทางกลับกัน (2) มุมมองของ
ผู้ปกครองจะมีมุมมองที่มองบุตรของตนในฐานะตัวแทนจากสถาบันครอบครัว หากมีบุตรมากกว่า 1 คน ผู้ปกครองจะมี
การเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่กว้างขึ้น มีการกล่าวถึงเพื่อนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลียนแบบของบุตรของตน มุมมอง
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ของผู้ปกครองไม่ได้มีเพียงพฤติกรรมการเลียนแบบเพียงเท่านั้น แต่ยังมีในเรื่องมิติของเศรษฐกิจที่การเลียนแบบของบุตร ส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น มิติทางการเมืองในเรื่องพฤติกรรมการชูสามนิ้ว ที่ผู้ปกครองมองว่ามีการเลียนแบบสืบทอดกันมา และใน
เรื่องมิติทางภาษา ที่การเลียนแบบคำพูดสบถ ทำให้วัยรุ่นคนนั้นที่เลียนแบบ ดูเป็นคนที่ไม่สุภาพ และ (3) ตัวอย่างกลุ่มสุดท้าย
คือ ครู จะมีมุมมองที่แตกต่างจากวัยรุ่นและผู้ปกครองอย่างสิ้นเชิง โดยครูจะมองในฐานะคนที่ทำอาชีพสอนหนังสือ ให้ความรู้
อย่างเป็นทางการในโรงเรียน มองวัยรุ่นว่าเป็นนักเรียนมากกว่าที่จะมองวัยรุ่นว่าเป็นบุตร โดยการเลียนแบบของนักเรียนส่งผล
ต่อการทำงานของครู เนื่องจากการเลียนแบบทำให้นักเรียนลดความสนใจในเนื้อหาของบทเรียน การคงอยู่ภายใต้กติกาของ
โรงเรียน สิ่งที่โรงเรียนหล่อหลอม แต่ไปเพิ่มความสนใจในการเลียนแบบจากสื่อแทน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของนักเรียนใน
ปัจจุบัน
กิตติกรรมประกาศ
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อัตลักษณ์ของวัณโรคร่วมเอชไอวีภายใต้สถาบันเชิงอำนาจของเรือนจำ
Identity of Tuberculosis and HIV Coinfection according to Power Institution of Prison
เจษฎา นันใจวงษ์1
Jetsada Nunjaiwong2

Abstract
The identity of co-infection with Tuberculosis and HIV has derived from both the scientific and
the medical concepts. These concepts have provided guidelines in terms of transmissions, preventions,
risk assessments and treatment methods for the society, including the infected prisoners and the prison
officers themselves. The objectives of this article are to explain and to better understand the identity of
co-infection with Tuberculosis and HIV according to the current guideline of the Power Institution of
Prison. On top of this, the findings also provide critical analysis as well as the recommendation on how to
improve the guideline in Thai prisons in order to rehabilitate the infected prisoners. Besides personalonsite observations, the study also acquires further global reviews from various sources. The study reveals
that the first step in rehabilitation is to build the self-awareness of the situation and the consequences
that the prisoners have brought into themselves, to people around and to the society. Thereafter, the
introduction to treatments and healing processes can begin with aims to develop positive thinking, to
improve self-awareness in living with the infections, to understand the precaution they have towards the
society, how to embody the human dignity for the benefits not only themselves, but also the society in
which they will assimilate.
Keywords: Identity, Tuberculosis and HIV, prison
บทคัดย่อ
อัตลักษณ์ของวัณโรคร่วมเอชไอวี ได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะชุดความรู้กระแสหลัก
ที่ให้ความสำคัญกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์จนนำมาสู่การกำหนดคำอธิบายสาเหตุของการเกิดโรค แนวทางการป้องกัน
และรักษา ภายใต้ชุดความรู้ดังกล่าว ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมที่ทรงอิทธิพลในการกำกับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อวัณโรคและ
เอชไอวีในสังคม รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำ บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีต่อ
ผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวีภายใต้สถาบันเชิงอำนาจของเรือนจำ แนวทางการรักษา ข้อท้าทาย และข้อควรปฏิบัติสำหรับ
ผู้ป ฏิบัติงานด้ านสุขภาพผู้ต้องขัง ในเรือนจำ ด้วยการทบทวนสถานการณ์ ในระดับ สากล และในระดั บประเทศ โดยได้มี
การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดด้านการรักษาวัณโรคร่วมเอชไอวี รวมถึงวิพากษ์ระบบการรักษาดังกล่าวที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่ของเรือนจำ จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับ
กลุ่มผู้ป่วยในเรือนจำ พร้อมกับเสนอให้เห็นพลวัตของพฤติกรรมผู้ต้องขังที่รับรู้ถึงความเจ็บป่วยของตนเองภายในเรือนจำ โดย
ได้เสนอแนะวิธีการบำบัดรักษาที่เหมาะสมด้วยการคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้โดยคำนึงถึงคุณค่าในการมีชีวิตที่กำกับตนเองให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
เป็นปกติ และส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกับโรคติดเชื้อดังกล่าว อีกทั้ง มีพลัง ในการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในฐานะพลเมืองของสังคม
คำสำคัญ: อัตลักษณ์, วัณโรคและเอชไอวี, เรือนจำ
1
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บทนำ
จากสถานการณ์ประเทศไทยที่ถูกจัดให้อยู่ใน 48 ประเทศที่ถูกรบกวนด้วยการระบาดของโรควัณโรค โดยองค์การ
อนามัยโลก ในปี พ.ศ.2562 (WHO, 2019) สถานการณ์ดังกล่าว เผยให้เห็นการการระบาดของวัณโรคร่วมเอชไอวีที่ถือเป็น
หนึ่งในโรคระบาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่เรือนจำในประเทศไทยถือเป็นหนึ่ง ในสถาบันเชิงอำนาจที่มีอยู่ 143 แห่ง (กรม
ราชทัณฑ์, 2563) และถือเป็นเรือนจำที่มีจำนวนผู้ต้องขังสูงสุดอันดับ 4 ของโลก คือ มีผู้ต้องขัง 549 คน เมื่อเทียบกับจำนวน
ประชากรหนึ่งแสนคน (WPB, 2020) ดังนั้น การระบาดของวัณโรค และเอชไอวีในเรือนจำถือเป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้ าระวัง
อย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพความแออัดของเรือนจำในประเทศไทยก่อให้เกิดการระบาดของโรคดังกล่าวได้ง่าย ดังจะเห็นได้ว่า
สถานการณ์การระบาดของวัณโรคร่วมเอชไอวีในปัจจุบันมีถึงร้อยละ 13 (กรมควบคุมโรค, 2560) สาเหตุหนึ่งของการระบาด
ในเรือนจำ คือ การที่ผู้ต้องขังต้องนอนรวมกันอย่างแออัดภายใต้ความจุที่จำกัดของทุกเรือนจำ ในขณะที่อัตลักษณ์ทางสังคมที่
มีต่อผู้ติดเชื้อวัณโรค และเอชไอวี ต่างได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้กระแสหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นชุดความรู้หลัก
ในการกำหนดแผนการป้องกัน และรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคให้หายขาด หรือรักษา การติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้าน เพื่อลดโอกาส
การเสียชีวิต และป้องกันการกลายเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ (AIDS) แต่มีข้อสังเกตจากสถิติของการเสียชีวิตด้วย
โรควัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่ได้รับยาต้านมีมากกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ในขณะที่สถิ ติการเสียชีวิตด้วยโรควัณโรคใน
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรับยาต้านมีมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (กรมควบคุมโรค, 2560)
ภายใต้นโยบายด้านวัณโรค และเอชไอวีในเรือนจำ ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคม (social Identity) ที่รับอิทธิพล
จากวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะชุดความรู้ กระแสหลักที่ทำให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรู้สึกหวาดกลัวโรคดังกล่าว และส่งผลให้
ผู้ติด เชื้อ หรือผู้ ป่ วยกลายเป็น ที่ รังเกี ยจในสังคมเรือนจำ อัน เป็ นผลพวงจากกฎสากล (universal law) ที่ ถูก ผลิต ซ้ำด้ วย
คำโฆษณาให้น่ากลัว โดยการแพทย์สมัยใหม่ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561) ผู้ติดเชื้อ จึงกลัวการเสียชีวิตด้วยวัณโรค และ
เอชไอวี ในขณะที่ผู้ต้องขังที่ไม่ป่วย จึงรังเกียจผู้ต้องขังที่ติดเชื้อในกลุ่มโรคดังกล่าว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการใช้ชี วิต
ร่วมกันภายใต้พื้นที่ที่จำกัดของเรือนจำที่อาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังบางกลุ่มแทบจะไม่เป็ นความลับ เพราะเรือนจำต้องจัด
พื้นที่เฉพาะสำหรับเป็นห้องกักโรคผู้ติดเชื้อ รวมถึงการต้องแยก ผู้ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังทั่วไป จึงก่อให้เกิดความรู้สึกที่
รังเกียจ และหวาดกลัวการใช้ชีวิตร่วมกันมาโดยตลอด
ร่างกายที่ สยบยอมของผู้ติ ดเชื้อ วัณ โรค และเอชไอวีในเรือนจำ เป็ น ร่างกายที่ ถูกกำกั บ ด้วยตารางเวลา ตาราง
กิจกรรม พื้นที่การใช้ชีวิต และการควบคุมสอดส่อง (ทองกร โภคธรรม และ นพพร ประชากุล, 2558) โดยบางครั้ง ผู้ติดเชื้อจะ
ไม่ทราบถึงข้อมูลด้านการรักษา รวมถึง ถูกตัดขาดจากการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจในระหว่างการรักษา
อาการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค ทั้งนี้ เนื่องจากเรือนจำเป็นสถาบันเชิงอำนาจที่คอยกำกับให้ผู้ต้องขังทุกคน รวมถึงผู้ป่วย และ
ผู้ติดเชื้อต้องสยบยอมไปกับคำสั่งที่ให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ความเข้าใจในการดำเนินของโรค และชีวิตของ
ตนเองเมื่อต้องเจ็บป่วยจึงถูกกำกับไว้เพียงแค่การรับประทานยา และการต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเพียง
อย่ างเดี ย ว ส่ งผลให้ ในระหว่างการรั กษา ผู้ ป่ วย หรือ ผู้ติ ด เชื้ อ จะมี ความกังวลใจ หดหู่ ใจ ท้ อ แท้ รวมถึ งสิ้ น หวังในชี วิ ต
อันเนื่องมาจากความกังวลด้วยโรคที่เป็นอยู่
บทความวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวี
ภายใต้สถาบันเชิงอำนาจของเรือนจำ แนวทางการรักษา ข้อท้าทาย และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพผู้ต้องขัง
ในเรือนจำ โดยผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศไทย วิธีการรักษา และอัตลักษณ์
ทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อ ในเรือนจำ เพื่อเสนอแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อของเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษา
การดูแลตนเอง รวมถึงข้อเสนอเพื่อการสร้างมาตรการด้านความเข้าใจต่อโรคให้ กับผู้ต้องขังทั่วไปในทุกเรือนจำ โดยบทความ
ดังกล่าวเป็นการศึกษาในเชิงเอกสารภายใต้กระบวนทัศน์วิพากษ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดวัณโรคร่วมเอชไอวีใน
เรือนจำที่เป็นสถาบันเชิงอำนาจแห่งหนึ่งตามแนวคิดของฟูโกต์ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์เชื่อมโยงกับสถิติการระบาดขององค์การ
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อนามัยโลก และสะท้อนถึงการระบาดในประเทศไทย รวมถึงเสนอแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ติดเชื้อใน
กลุ่มโรคดังกล่าว
อัตลักษณ์ทางสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวี
การติ ด เชื้ อ วัณ โรคร่ ว มเอชไอวี ถู ก พิ สู จ น์ ได้ ด้ วยวิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ระแสห ลั ก โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยยืนยันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ว่าเกิดจากการรับเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของวัณโรค หรือ รับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของเอชไอวี การติดเชื้อวัณโรค และเอชไอวี จึงกลายเป็นโรคที่ถูกพิสูจน์ยืนยัน
ได้ว่ามีที่มาอย่างไร รวมถึง ควรป้องกัน และรักษาอย่างไร สำหรับประเทศไทย การระบาดของวัณโรคพบว่า ส่วนใหญ่เป็นวัณ
โรคปอด โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการระบาดของวัณโรคสูงอยู่ใน 48 ประเทศของโลก (WHO, 2019)
ในจำนวนดังกล่าว พบว่า มีผู้ติดเชื้อ วัณโรคร่วมกับเชื้อเอชไอวีมากกว่าร้อยละ 13 ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตที่ป่วยด้วยวัณโรค
ร่วมเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่เริ่มยาต้านเสียชีวิ ต
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (กรมควบคุมโรค, 2560) โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวีในประเทศไทย
เสียชีวิต จำนวน 2,300 คน (WHO, 2019)
ชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การพิสูจน์ยืนยันความเจ็บป่วยของมนุษย์ในปัจจุบัน ชุดความรู้ที่เป็นกระแสหลักในการทำหน้าที่ดังกล่าว คือ ชุด
ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งถือเป็นชุดความรู้ที่ทรงอิทธิพลด้วยการมีผู้เชี่ยวชาญ คือ แพทย์ในฐานะของผู้ที่นำชุด
ความรู้ดังกล่าวมาสู่ปฏิบัติการบำบัดรักษาอาการป่วยของมนุษย์อย่างมีตรรกะเหตุผล อันถือเป็นความจริงที่ถูกมองว่าถูกต้อง
ในยุคสมัยใหม่สืบเนื่องมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ที่ต้องการให้มนุษย์หลุดพ้นจากความงมงายในภูตผีปีศาจ หรือไสยเวชมนต์ดำ
ทั้งนี้ เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ จะไม่เข้าไปแทรกแซงตัวตนของวัตถุในการศึกษา อันหมายรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาก็จะ
ไม่ถูกเข้าไปรบกวนความคิด ความรู้สึก เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีความสำคั ญกับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ที่
ต้องการรักษาอาการป่วยให้หายขาด หรือทุเลาลงเพียงอย่างเดียว (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561)
การยืนยันภาวะความเจ็บป่ วย เริ่ม ต้น จากการที่ ผู้ป่ วยมีอาการต่างๆ อันประกอบด้วย 4 ข้อ คือ ไอผิดปกติ ไข้
น้ำหนักลด เหงื่อออกผิดปกติกลางคืน โดยใช้เกณฑ์ 2 ข้อขึ้นไป หรือในกรณี ที่ไอเกิน 2 สัปดาห์ หรือไอมีเสมหะปนเลือด
สามารถใช้เพียงข้อเดียวได้ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคสูง และป่วยได้เร็วเมื่อติ ด
เชื้อทั้งสองพร้อมๆ กัน ดังนั้น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการค้นหาวัณโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ด้วยการค้นหาเชิงรุก
ด้วยการคัดกรอง (screening pathway) หรือเรียกว่าการค้นหาแบบเข้มข้น โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่าที่มาติดตามทุกครั้ง
(every visit) ทุก 1-3 เดือน ควรได้รับ การคัดกรองด้วยอาการ 4 ข้อก่อน ถ้ามี อาการสงสัยจึงควรถ่ายรังสีทรวงอก (chest
x-ray) และส่งเสมหะตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรคปอด (กรมควบคุมโรค, 2560)
จะเห็นได้ว่า ภายใต้ชุดความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวิธีการตรวจพิสูจน์ยืนยัน เพื่อให้ทราบสาเหตุอาการ
เจ็บป่วยของมนุษย์เพื่อนำมาสู่การบำบัดรักษาด้วยแบบแผนเฉพาะทางการแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงการก่อให้เกิดแนวทาง
การรักษา หรือ Guideline ที่กำหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงขั้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย
มาตรฐานเดียวกันในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
แนวทางการรักษาวัณโรคร่วมเอชไอวี
แนวทางการรักษา หรือ Guideline เป็นแนวทางที่เป็นภาพสะท้อนของกฎสากลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้
การยอมรับ และถือปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกัน เนื่องจากแนวทาง หรือ Guideline ถูกพิสูจน์ และกำหนดเป็นกฎเกณฑ์สากล
ตายตัวว่า ต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อพิสูจน์ยืนยันด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ว่าบุคคลเหล่านั้นเจ็บป่วยด้วยวัณโรค
เอชไอวี หรือโรคอื่นๆ ในที่นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอให้เห็นแผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือผสมผสานวัณ
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โรคและเอดส์ทุกระดับ เพื่อดำเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ถือว่าเป็นกลุ่ มที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค
ดังนี้
ภาพที่ 1
กลไกความร่วมมือผสมผสานวัณโรคและเอดส์ทุกระดับ

ที่มา: ดัดแปลงจาก มาตรการ R-R-T-T-R, กรมควบคุมโรค, 2560, น. 10.
การรักษาวัณโรคร่วมเอชไอวีที่ได้ผลดี โดยอ้างอิงจากสถิติการเสียชีวิตของผู้ป่ วยวัณโรคร่วมเอชไอวี ในปี พ.ศ.2557
พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี และเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีมีสถิติการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะ
ที่ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี และยังไม่ได้เริ่มยาต้านเอชไอวี มีสถิติการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 ต่ อปี (กรมควบคุมโรค,
2560) ดังนั้น หากพิจารณาจากสถิติดังกล่าวจะพบว่า การรักษาวัณโรคร่วมเอชไอวีไปพร้อมกัน น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วย
ป้องกันการเสียชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้ดีกว่าการรอให้หายขาดจากวัณโรคแล้วมาเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
ในภายหลัง นอกจากนี้ หากพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีอาการป่วยเป็นวัณโรคระยะแฝง (latency) โดยไม่สามารถวินิจฉัยได้จาก
การถ่ายรังสีทรวงอกก็สามารถเริ่มรักษาทันทีด้วย TLTI (treatment latency tuberculous infection) (กรมควบคุมโรค,
2560) ทั้งนี้ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกจึงให้ ความสำคัญอยู่ที่การคัดกรอง เพื่อเริ่มต้นทำการรักษา โดยที่การรักษา
วัณ โรคร่วมเอชไอวี มี วิ ธีก ารรัก ษาแบบเดี ย วกั บ การรัก ษาผู้ ป่ ว ยวัณ โรคที่ ไม่ เป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี (Padmapriyadarsini,
Gopalan & Swaminathan, 2011)
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จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า มาตรการหนึ่งที่สำคั ญ ของการรักษาวัณ โรคร่วมเอชไอวี คือ การคงอยู่ในระบบ
(Retrain) ที่มีองค์ประกอบของการควบคุมการทานยาด้วยระบบ DOT (Directly Observed Therapy) การเยี่ยมบ้าน และ
การช่วยเหลือ ทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยการคงอยู่ในระบบ สะท้อนให้เห็นบทบาทหนึ่งของงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ สังคมสงเคราะห์วิชาชีพมีวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้วยการเยี่ยมบ้าน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้าน จิต-สังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคมอันเนื่องมาจากโรคที่ เผชิญ อยู่ ในที่นี้ หากพิจารณาจากบริบทของการเป็นผู้ป่วยวัณโรคร่วมการติดเชื้อเอชไอวี
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยต้องมีวินัยในการรับประทานยาที่ทางการแพทย์ให้การยอมรับว่าจะทำให้ผู้ติดเชื้อ
หรือผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติ หรือมี การฟื้น จากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น โดยนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต้องบูรณาการ
ทักษะต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การฟังอย่างตั้งใจ การสังเกต การจดบันทึก และการประชุมร่วมกับสหวิชาชีพ พร้อมกับ
การประยุกต์ใช้หลักการทางสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านที่เ ป็นประโยชน์ต่อการบำบัดรักษา โดยทักษะ
หนึ่งที่สำคัญ คือ การประสานทรัพยากรทางสังคมในการให้การช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาล และการได้รับเบี้ยอุดหนุนสำหรับการดำเนินชีวิตจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติงา น
ดั งกล่ า วต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความยิ น ยอมของผู้ ใช้ บ ริ ก ารร่ว มด้ ว ย เนื่ อ งจากผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวีบ างรายยั งคงอยู่ ในสถานะของ
การไม่เปิดเผยข้อมูลกับสาธารณะ หรือคนในครอบครัว ดังนั้น การยินยอมของผู้ใช้บริการยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้นักวิชาชีพดำเนินการเยี่ยมบ้านได้ (ปรียานุช โชคธนวณิชย์, 2558)
นอกจากนี้ ผู้ป่วยวัณโรคปอดร่วมเอชไอวี มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในระหว่าง
การรักษาโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เช่น การดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรักษา การตั้งเป้าหมายร่ วมกันในการรักษา
การเยี่ยมบ้าน และการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และผู้ป่ วยที่ ไม่ได้ น อนพั ก รักษาตั วที่โรงพยาบาล และขั้น ตอนสุด ท้ าย การประเมิ น ผลการรักษา เพื่ อ ให้ ท ราบว่าผลการ
ดำเนินการรักษาที่ผ่า นมานั้นประสบผลสำเร็จ คือ สามารถทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อหายจากอาการป่วยได้ หรือไม่ (จริยา
พันธุ์ไชยา, 2553)
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของสังคมที่มีต่อการติดเชื้อวัณโรค และเอชไอวี มีทั้งเหมือน และแตกต่างจากโรคระบาดอื่น ๆ
ทั้งนี้ เป็นผลจากการนำเสนอข่าว หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเหตุผลให้สังคมรับรู้ว่าโรคระบาดเหล่านี้คร่าชีวิตผู้คนจำนวน
มากบนโลกใบนี้ ดังนั้น สังคมต้องรู้จักป้องกัน และเอาตัวรอดจากการระบาดของโรคดังกล่าว เช่น การที่นำผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาด้วยการรับ ประทานยาในระบบการรักษาของโรงพยาบาล และการป้ องกั น การติ ดเชื้อวัณ โรคด้ วยตนเองด้ วย
การสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เช่น การออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ที่
ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (จริยา พันธุ์ไชยา, 2553) แต่หากพิจารณาถึงภาวะความ
เจ็บป่วยในสถานการณ์ภายใต้บริบททางสังคมจะพบว่า โรคบางโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่บางโรคยังรักษาไม่หายขาด
เช่น การติดเชื้อเอชไอวีที่จะนำมาสู่การกลายเป็นผู้ป่วยเอดส์ หรือแม้แต่ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
หรือเป็นที่ยืนยันแน่ชัดว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ซึ่งโรคระบาดเหล่านี้ หากมีการระบาด และผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ
การรักษาล่าช้าจะทำให้ผู้ติดเชื้อจบชีวิตลงด้วยความตาย การรับรู้ดังกล่าวจึงก่อให้เกิด ความหวาดกลัวต่อบุคคล 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วย และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ติดเชื้อ หรือไม่ป่วย ทั้งนี้ เนื่องจากการติดเชื้อ หรือการป่วยเกี่ยวข้อง
กับตราบาปที่เป็นกระบวนการทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และการครอบงำ โดยการตีตราที่เกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อน
หนึ่งของชุดความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สร้างมลทิน (stigmatization) ให้กับผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อ โดยจะเห็นว่าผู้ที่ติด
เชื้อโรคระบาดติดต่อไม่ว่าจะเป็นวัณโรค หรือเอชไอวี ย่อมถูกสังคมรังเกียจ สร้างความแปลกแยกระหว่างความเป็นปกติ
“ที่ไม่ป่วย” และความผิดปกติของ “ผู้ป่วย” (รพีพงษ์ กันยะมี, 2555)
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อัตลักษณ์ทางสังคมที่ตีตราผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวี
อัตลักษณ์ทางสังคมจึงได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกยอมรับว่าเป็นกระแสหลักของ
สังคมสมัยใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตรวจสอบ รวมถึงกำหนดให้เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นสากล และนำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
พลเมื อ งของ สั งคมโลกในทุ ก สั งคมให้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการใช้ ชี วิ ต เพื่ อ การป้ อ งกั น การติ ด โรค รวมถึ งมี วิ นั ย ในการให้
ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลภายใต้คำสั่งของผู้มีอิทธิพลในการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่จึงเปรียบเหมือนโคมทองส่องทางเพื่อให้มนุษย์พบทางสว่างแห่งชีวิต รวมถึงการมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าในอารยธรรม
โดยมี อุดมคติของยุคสมัยใหม่ ที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อ การปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระจากความขาดแคลนในวัตถุ หรือ
ปลดปล่อยมนุษย์จากความเจ็บป่วยด้วยการรักษาพยาบาลด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561)
อย่างไรก็ตาม เปาโล แฟร์ (Paulo Freire) นักการศึกษาชาวบราซิลมองว่า องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กดขี่ กับผู้ถูกกดขี่ คือ ใบสั่งยา (Prescription) โดยมองว่าทุกๆ ใบสั่งยา คือ การยัดเยียดทางเลือกของ
คนๆ หนึ่ งให้ กั บ อี ก คนหนึ่ งต้ อ งสยบยอมต่ อ ทางเลื อ กที่ ม อบให้ ทั้ งนี้ ผู้ ถู ก กดขี่ จ ะต้ อ งมี ร่ างกายที่ ส ยบยอมต่ อ ใบสั่ งยา
หากต้องการหายขาดจากอาการเจ็บป่วย “วินัย” ในการรับประทานยากลายเป็นสิ่งกำกับความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยในฐานะ
ของผู้ที่ถูกกดขี่ว่า ต้องทานยาให้ตรงเวลา ป้องกันการแพร่เชื้อ และป้องกันการรับเชื้อโรคใหม่ๆ เข้าสู่ร่างกาย (ภาคิน นิมมานนรวงศ์,
นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ และ วิจักขณ์ พานิช, 2559) โดยหากผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ ไม่ปฏิบัติตาม “วินัย” ที่กำกับการใช้ชีวิตเหล่านี้
อาจต้องจบชีวิตลงเพราะไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล โดยในทางการแพทย์อาจเรียกว่า “คนไข้ ปฏิเสธการรักษา”
ข้อมูลของกรมควบคุมโรคส่วนหนึ่งปรากฏให้เห็นว่า “รัฐ” มีความพยายามในการใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 ในการเอาผิดกับผู้ป่วยวัณโรคที่ปฏิเสธ หรือไม่ยอมรักษา (กรมควบคุมโรค, 2561) แม้ว่า ในปัจจุบันกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะเอาผิดกับผู้ป่วยดังกล่าวได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ได้สร้างความน่าตกใจให้กับสังคมไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ด้วยชุดความรู้ที่ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพสมัยใหม่ จากความพยายาม “เอาผิด” ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ชุดความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์การแพทย์มิได้มีไว้เพียงเป็นชุดความรู้กระแสหลั กด้านการรักษาความเจ็บป่วยให้กับมนุษยชาติเพียงอย่างเดียว
แต่กลับ มีความพยายามในการใช้ความรุนแรงให้เกิดการสถาปนาอำนาจเพื่อการลงโทษต่อความเจ็บป่วยของมนุษย์ ซึ่งถือเป็น
หนึ่งใน ความพยายามใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการสถาปนาชุดความรู้ในการกำกับพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงการใช้ควบคุม
มนุษย์ให้เป็นเพียงวัตถุที่ต้องครอบงำด้วยกฎระเบียบแห่งอำนาจ ความรุนแรงดังกล่าวจึงถือเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงได้ช้า และยาก ที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการถ่ายทอดให้เกิด
การยอมรับในระดับสังคม หรือกลายเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ทางสังคมที่รองรับความชอบธรรมในการกระทำความ
รุนแรงทางตรง และการกระทำความรุนแรง เชิงโครงสร้างในสังคม เช่น การขูดรีด (Exploitation) การเก็บกด (Repression)
การเลื อ กปฏิ บั ติ (Discrimination) และความลำเอี ย ง (Prejudice) (กาญจนา บุ ญ ยั ง , 2558; Galtung, 1990) เหล่ า นี้
ล้วนสะท้อนให้เห็นแล้วว่า ในระบบของสาธารณสุขไทยก็ยังคงมีความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวที่ถือเป็นหนึ่งในการปฏิเสธ
การรักษาที่ก่อรูปขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน
การปฏิเสธการรักษา เป็นหนึ่งในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในระบบสาธารณสุขไทย โดยการปฏิเสธการรักษาเริ่มต้น
ตั้งแต่ท่าทีของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อวัณโรค และเอชไอวี เช่น การไม่สบตาผู้ป่วย การปฏิเสธที่จะ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติเป็นหญิงขายบริการทางเพศ การปฏิเสธการับบริจาคโลหิตของกลุ่มชายรักชาย “ไม่รับ
เลือดตุ๊ด เกย์” การปฏิเสธ การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัว เช่น กรณีของการที่เคยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องถูกไล่ออก
จากบ้าน เพราะเห็นว่า เป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจ ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อต้องสู ญเสีย
สถานภาพของการเป็นผู้นำครอบครัว สูญเสียการเป็นกำลังหลักในการหารายได้ และสูญเสียคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองเมื่อ
ถูกสังคมรอบข้างปฏิเสธ (รพีพงษ์ กันยะมี, 2555) ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ พบว่า เกิดขึ้นจากการที่ผู้ติดเชื้อมีระดับภูมิต้านทาน (CD4) ในระดับที่ต่ำ คือ ก่อนเริ่มยา และก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย 109,
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101.3 และ 109.7 เซลล์/ลบ.มม. ตามลำดับ (ณัฏฐนันท์ ภูวิภิรมย์, 2559) ทั้งนี้ ระดับภูมิต้านทาน หรือ CD4 ที่ต่ำนี้ ส่วนหนึ่ง
มีที่มาจากการที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับ การตรวจคัดกรอง หรือเข้าสู่การรักษา อันเนื่องมาจากความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจาก
ชุดความรู้ทางการแพทย์ และความหวาดกลัวการถูกเลือกปฏิบัติ ความหวาดกลัว ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมถึง
ความหวาดกลัวการถูกเปิดเผยข้อมูลภาวะความเจ็บป่วยต่อสาธารณะอันเนื่องมาจาก การติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นโรครักษา
ไม่หายขาด และมีอัตลักษณ์ทางสังคมกำกับผู้ติดเชื้อว่า เป็นเพราะการเปลี่ยนคู่นอน หรือเป็นเพราะการมีเพศสัมพันธ์กับ
คนแปลกหน้าโดยไม่มีการป้องกัน (รพีพงษ์, 2555)
อัตลักษณ์แห่งตัวตนของผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวี
อัตลัก ษณ์ แห่ งตัวตนของผู้ติ ดเชื้อวัณ โรคร่วมเอชไอวีเป็น อัตลั กษณ์ ที่ ลื่น ไหลไปตามบริบ ททางสังคมวัฒ นธรรม
กล่าวคือ เมื่อผู้ป่วยรับรู้อาการเจ็บป่วยของตนเองอาจจะมีผู้ป่วยบางคนยอมเปิดเผยภาวะความเจ็บป่วยนั้นต่อคนรอบข้าง เช่น
คนในครอบครัว คนในหน่วยบริการสาธารณสุข หรือคนในชุมชน ทั้ งนี้ อัตลักษณ์ดังกล่าวไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าปัจเจกบุคคล
จะตัดสินใจอย่างใด เมื่อตนเองต้องเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่กล่าวถึง ทั้งนี้ กลับพบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะว่า
ตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าวนั้นเป็นความลื่นไหลที่อยู่บนแนวทางสองขั้ว คื อ ขั้วที่ยอมรับว่าตนเองเจ็บป่วยตาม
คำนิยามของชุดความรู้กระแสหลักทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกขั้วหนึ่ง คือ การที่มีผู้ติดเชื้อบางคนไม่ยอมรับชุดความรู้
ดังกล่าวจนนำมาสู่การตัดสินใจด้วยตนเองว่า จะรักษา หรือไม่รักษา เพราะความลื่นไหลทางวัฒนธรรมเป็นความลื่นไหลที่เกิ ด
จากความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชุดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคม กับตัวตนของผู้ป่วย
หรือผู้ติดเชื้อที่มีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่ต้องเผชิญกับอิทธิพลจากสังคมจนก่อให้เกิดอาการเก็บกด หดหู่ ท้อแท้ หรือสิ้นหวังต่อ
การใช้ชีวิต ลักษณะดังกล่าวของผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยตามแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (post structuralism) อาจมองว่าผู้ป่วย
หรือ ผู้ติ ด เชื้ อกลุ่ม ดั งกล่าวไร้พ ลั งอำนาจที่ เพี ยงพอในการกำกั บ การใช้ ชีวิต หรือเข้าสู่ กระบวนการรักษาทางการแพทย์
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561)
ด้วยเหตุนี้ อัตลักษณ์แห่งตัวตนของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อวัณโรคร่วมเอชไอวี จึงเป็นอัตลักษณ์ที่รับอิทธิพลจากบริบท
ของสังคมในการก่อให้ปัจเจกบุคคลมีลักษณะ หรือความคิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ทั้งนี้ อัตลักษณ์แห่งตัวตน
ย่อมมีพื้นที่ของความขัดแย้งต่อชุดความรู้วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ที่มีอิทธิพลส่งผ่านมายังผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ที่มีหน้าที่ทำ
การรักษาผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อโรคในสังคม
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทการรักษาพยาบาลของการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ จะได้รับการส่งเสริมให้
เกิด การรวมกลุ่มอย่างเป็น ทางการ และไม่เป็น ทางการ เช่น การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (Self-help group) โดยกลุ่ม
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่สนองความต้องการร่วมกันของสมาชิกแต่ละคน มีการสื่อความหมาย มีความสัมพันธ์ใน
วิธีใดวิธีหนึ่ง และมีผลของกิจกรรมที่มาจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่ มช่วยเหลือกันเองจะมีลักษณะที่เป็น
การรวมกลุ่มคนที่มีสภาพปัญหาเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันในระดับกลุ่ม ครอบครัว หรือชุมชน โดยถือเป็นการใช้
ทรัพยากรทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก (รพีพงษ์ กันยะมี, 2546) ในขณะเดียวกัน กลุ่มช่วยเหลือกันเองยัง มี
นั ย ยะถึ งการต่ อ สู้ กั บ การถู ก กดขี่ โดยผู้ มี อ ำนาจในทางการแพทย์ ด้ วยการเสริ ม พลั ง ตอบโต้ ต่ อ ต้ าน ขั ด ขื น และช่ ว งชิ ง
ความหมาย เมื่อผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อได้รวมกลุ่มกันแล้ว และเกิดพลังที่เพียงพอจึงจะนำมาสู่การขัดขืนกับความหมายที่ถูก
กำหนดโดยสังคมได้ (รพีพงษ์ กันยะมี, 2555)
นอกจากนี้ ผลจากการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ยังพบว่า การช่วยเหลือกันเองยังสามารถส่งผ่านองค์ความรู้ด้วย
การทำให้ผู้อื่นเข้าถึงความรู้ที่เกิดการยอมรับระหว่างกันมากกว่าที่จะถูกกำหนด หรืออธิบายโดยบุคลากรทางการแพทย์เพียง
ด้านเดียว กล่าวคือ การรวมกลุ่มช่ว ยเหลือกันเองของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อยังสามารถทำให้เกิดพลังในการใช้ชีวิตร่วมกับโรค
และมีความหวังในการใช้ชีวิตภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อด้วยกันเอง
(Dongre, Deshmukh & Garg, 2007)
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สำหรับการป่วยด้วยวัณโรคร่วมเอชไอวี ในเรือนจำ สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ถูกให้ความสำคัญใน
ฐานะของการระบาดของโรคในพื้นที่เฉพาะภายใต้การกำกับของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ การดำเนินการกับโรคระบาดดังกล่าว
ยังคงได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้กระแสหลักที่ก่อให้เกิดระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานในการดูแล
ผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อในแบบฉบับของเรือนจำด้วยเช่นกัน
ร่างกายที่สยบยอมของผู้ติดเชื้อวัณโรค และเอชไอวีในเรือนจำ
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ อ (Communicable disease) เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรคที่ ทำให้เกิดการแพร่
ระบาดได้ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การหายใจ หรือการรับเชื้อผ่านโลหิต หรือสารคัดหลั่ง (กรมควบคุมโรค, 2560) โดยเรือนจำ
เป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังเพื่อไม่ให้หลบหนีจากที่คุมขัง และเพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังที่เป็น
ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองให้เป็น “คนดี” และไม่กระทำผิดซ้ำ (กรมราชทัณฑ์, 2563)
สำหรับ มิเชล ฟูโกต์ (Michael Foucault) ให้ความเห็ นต่อ การดำเนิ นงานของเรือนจำว่าเป็ นสถาบัน เชิงอำนาจ
สถาบันหนึ่งที่ต้องการควบคุมผู้คนด้วยเหตุผลเชิงวินัย ทั้งนี้ ฟูโกต์ ได้นำเสนอความคิดตนเองผ่านงานเขียน เรื่อง Discipline
and Punish: The birth of the prison (1975) โดยงานเขียนเรื่องดังกล่าว ได้ทำให้เห็นว่าภายในพื้นที่ของเรือนจำได้ทำให้
มนุษย์ที่เป็นผู้ต้องขังมีร่างกายที่สยบยอม (Docile body) ด้วยปฏิบัติการของ “ผู้คุม” ในฐานะร่างทรงของอำนาจก่อให้เกิด
การสร้างร่างกายให้กับผู้ต้องขังสยบยอมด้วยเหตุผลเชิงวินัย โดยเปรียบผู้ต้องขังเป็นเหมือนก้อนแป้งที่สามารถปั้นแต่งให้เป็น
รูปทรงต่างๆ ได้ตามที่ผู้มีอำนาจต้องการ (ทองกร โภคธรรม และ นพพร ประชากุล, 2558)
ปฏิบัติการของเรือนจำที่มีต่อผู้ต้องขัง คือ ปฏิบัติการบนเรือนร่างของผู้ต้องขังด้วยการจัด แยกเป็นสัดส่วน โดยการ
ปิดล้อมพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การสร้างกำแพงเรือนจำ และห้องขังต่างๆ การควบคุมกิจกรรมต่างๆ ด้วยตารางเวลา และ
การสร้างร่างกายผู้ต้องขังให้สอดประสานกับเวลา และอากัปกิริยาต่างๆ เช่น การกิน การนอน การนั่ง รวมถึงการใช้ชีวิตใน
ทุกกิจวัตรภายใต้พื้นที่ของเรือนจำ (ทองกร โภคธรรม และ นพพร ประชากุล, 2558) ร่างกายดังกล่าวของผู้ต้องขังเป็นร่างกาย
ที่ฟูโกต์ เรียกว่า ชีวอำนาจ (biopower) อันเกิดจากการที่ผู้ต้องขังเกิดร่างกายการแสดงออกจากจิตใต้สำนึกที่สามารถบังคับ
กำกับตนเองได้ แม้ว่าในอดีตร่างกายของผู้ต้ องขังอาจถูกตัดสินรับโทษด้วยความสาสมในการลงโทษ เช่น การเข่นฆ่า หรือ
ทรมานทางกาย แต่ยุคหลังกลับพบว่าร่างกายของผู้ต้องขังสามารถฝึกฝน ปรับเปลี่ยนให้มีวินัย หรือให้สยบยอมกับอำนาจของ
เรือนจำได้โดยอัตโนมัติจากจิตใต้สำนึก ภายในพื้นที่ของเรือนจำซึ่งอำนาจเช่นว่านี้ ฟูโกต์เรียกว่า “ชีวอำนาจ” และเป็นอำนาจ
ที่ผู้ต้องขังแสดงออกโดยไม่รู้ตัว หรือแสดงออกด้วยการซึมซาบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต (จารุณี วงศ์ละคร, 2561) อย่างไร
ก็ตาม ภายใต้การควบคุมผู้ต้องขังในพื้นที่จำกัดของเรือนจำ ทำให้พบว่า ภาวะความแออัดเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ เกิด
การติดต่อของโรคระบาดในเรือนจำได้ เช่น โรควัณโรค โรคไข้หวัด โรคหิด หรือโรคอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องขังต้องอาศัยการ
นอน และการมีกิจวัตรร่วมกันภายในพื้นที่ที่จำกัด (อุไรพร สอนอินทร์, 2556)
กรมราชทัณ ฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดคู่มือการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการคัดกรองวัณโรคใน
ผู้ต้องขังแรกรับ/ รับใหม่ หรือรับย้ายในเรือนจำ โดยกำหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนที่รับใหม่ หรือรับย้ายมาจากเรือนจำอื่นได้รั บ
การคัด กรองโรควัณ โรค ครบทุกรายด้วยการฉายรังสีท รวงอก (chest x-ray) โดยให้สถานพยาบาลเรือ นจำ/ทั ณ ฑสถาน
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปให้กรมราชทัณฑ์ทราบ โดยหากพบว่าผลการอ่านภาพฉาย
รั ง สี ท รวงอกผู้ ต้ อ งขั ง มี ค วามผิ ด ปกติ โดยความเห็ น ของแพทย์ จะต้ อ งดำเนิ น การส่ ง ตรวจเสมหะเพื่ อ ยื น ยั น ผล
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรควัณโรคต่อไป (กรมราชทัณฑ์, 2563)
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จะเห็นได้ว่า การดำเนินการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
สำหรับ การคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ มีความสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการตรวจคัดกรองโรค เพื่อเป็น
การป้องกันภาวะความเจ็บป่วยด้วยวัณโรคให้กับผู้ต้องขังทุกเรือนจำ แต่จะสังเกตเห็นว่า สภาพจิตใจ หรือความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ต้องขังกลับไม่ได้รับการให้ความสำคัญ รวมถึงยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี องค์ความรู้ที่เพียงพอต่อกระบวนการทาง
การแพทย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ดังจะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะเกิดโรคระบาดใดๆ ในสังคม เรือนจำ/ทัณฑสถาน จะมีเพียงข้อสั่งการที่ให้
ผู้ต้องขังปฏิบัติตามเฉกเช่นเดียวกับแนวคิดของ ฟูโกต์ที่ได้อธิบายถึงการสร้างร่างกายให้สยบยอมไปตามคำสั่งที่ส ามารถกำกับ
ได้ เพี ย งแค่ ก ายภาพของผู้ ต้ อ งขั งเท่ านั้ น แต่ จิ ต ใจของผู้ ต้ อ งขั งกลั บ ถู ก ละเลย หรื อ ไม่ มี ก ารเปิ ด พื้ น ที่ ให้ ได้ ตั้ งคำถามกั บ
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น (เบญจวรรณ บุญ โทแสง, 2559) เช่น การต้องตรวจคัดกรองวัณ โรค เพื่อป้องกัน การระบาดไปยัง
ผู้ต้องขังคนอื่นๆ รวมถึงการต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) ทั้งที่ผู้ต้องขังยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของโรค การดำเนินของโรค แนวทางการรักษา ผลข้างเคียง และผลลัพธ์จากการรักษา
การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย
การให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจวินิจฉัย รวมถึงท่าทีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานล้วนมีส่วนสำคัญในการทำ
ให้ผู้ต้องขังเข้าใจ และมีความผ่อนคลายจากแนวทางการรักษาดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ต้องขังคนใดเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
เช่น วัณโรค เอชไอวี หรือโรคอื่นๆ สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การที่บุคลากรในเรือนจำ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาผู้ต้องขังต้องรู้จักการให้พลังใจ หรือการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) เพราะพลังอำนาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจในการใช้ชีวิต และให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ดียิ่งขึ้น (อภิญญา เวชยชัย, 2557)
การเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นแนวคิดด้านมนุษยนิยม (Humanism) โดยเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพอยู่ภายในตัวตน
ของมนุษย์ โดยการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับประเทศไทย เริ่มต้นใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วย หรือผู้ ติด
เชื้อมีพลังในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็น
ต้น ทั้งนี้ การเสริมสร้าง พลังอำนาจอาจใช้กิจกรรมการรวมกลุ่ม การขยายสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น การรณรงค์ให้สังคม
เข้าใจในปัญหาของตนเอง รวมถึงเข้าใจ และยอมรับในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อต่างๆ (ภัทรพร
คงวิจิตร, 2548, อ้างถึงใน อภิญญา เวชยชัย, 2557) ทั้งนี้ อาจมีวิธีการที่เชื่อมโยงการเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยการให้ผู้ป่วย
หรือผู้ติดเชื้อเข้าถึงจิตวิญญาณ หรือความเชื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อ การดูแลตนเอง รวมถึงการก่อให้เกิดความหวังในการใช้ชีวิต
มากยิ่งขึ้น (Kelly, Hoeppner, Stout & Pagano, 2011) นอกจากนี้ การให้กำลังใจผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อยังมีส่วนสำคัญที่ทำ
ให้อาการป่วยของผู้ป่วยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จนสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจจน
สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ในสังคมได้ (Stone, Conteh & Frencis, 2017)
วิธีการบำบัดรักษาที่เหมาะสม
วิธีการบำบัดรักษาที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการที่ต้องให้การดูแลรักษาทั้งอาการเจ็บป่วยทางกายภาพ (physical) และ
ดูแลรักษาทางจิตใจ (mental support) ควบคู่กัน กล่าวคือ เมื่อความเจ็บป่วยทางกายมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนรอบ
ข้างในสังคมย่อมส่งผลให้ผู้ที่เจ็บป่วยเกิดความไม่สบายใจอันเป็นผลจากการรับรู้ว่าความเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นความเจ็บป่วยที่มี
คนบางกลุ่มยอมรับไม่ได้ หรือรังเกียจ ดังนั้น ผู้ให้การบำบัดรักษาต้องทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยทางกายภาพควบคู่ไปกับ
การรักษาฟื้นฟูทางจิตใจให้กับผู้ป่วย เช่น การให้คำปรึกษาที่สร้างความเข้าใจต่อการเกิดโรค แนวทางการรักษา และวิธีการ
รักษาที่จะทำให้ชีวิตผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ และสามารถใช้ชีวิตได้เ ป็นปกติ อันหมายถึงสามารถกลับมาทำงานรับผิดชอบตนเอง
ครอบครัว และคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวโรคให้กับผู้ต้องขังคนอื่น ๆ เข้าใจถึงโรคระบาดต่างๆ ใน
เรือนจำ แนวทางการรักษา วิธีปฏิบัติตัว รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความปกติสุ ขเป็นสิ่งสำคัญ
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ประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้ต้องขังด้วยกัน ทั้งที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้ที่ไม่ป่วย ด้วยเหตุนี้ วิธีการ
บำบัดรักษาดังกล่าวจึงเป็นวิธีการบำบัดรักษาแบบควบคู่ที่เหมาะสม และเป็นการบำบัดรักษาที่คำนึงถึงคุณค่าของชีวิตผู้ต้องขัง
แบบองค์รวมอีกด้วย
สรุป
บทความชิ้นนี้ มีความปรารถนาที่จะนำเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพผู้ต้องขัง รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข
ทบทวนบทบาทการปฏิบั ติงานกับผู้ป่ วย หรือผู้ติ ดเชื้อโรคติดต่ อทั้งที่ รัก ษาหายขาด และโรคเรื้อรังที่ไม่ส ามารถรักษาให้
หายขาดได้ โดยความสำคัญของการดำเนินการด้านโรคติดต่อดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นที่ตอ้ งการผสานการดำเนินงานภายใต้
ชุดความรู้กระแสหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคม และอัตลักษณ์แห่งตัวตนที่มีพลวัต แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานกับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อในทุกสถาบัน ทั้งภายนอกเรือนจำ และภายในเรือนจำไม่ควรที่จะละเลย
ความสำคัญของความรู้สึกผู้ป่วย รวมถึงการต้องมีแนวทางการให้คำปรึกษา และการเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ
เพื่ อ ให้ เขา หรื อ เธอสามารถที่ จ ะมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี สามารถใช้ ชี วิ ต ได้ เป็ น ปกติ ในสั งคม อั น หมายถึ งการมี ร ายได้ และ
การรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวภายหลังจากการหายจากอาการเจ็บป่วย หรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย
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ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน
Risk for Entertaining Pretties to Become Victims of Crimes
อคิราห์ งามเจริญ1
Akira Ngamcharoen2

Abstract
The objectives of the study on “Risk for Entertaining Pretties to Become Victims of Crimes” are to
study on the work routine and scheme of entertaining pretties and to study on the level of risk for
entertaining pretties to become victims of crimes. This study is in the mixed method. The populations for
the quantitative study are 152 entertaining pretties and the populations for the qualitative study are 5
entertaining pretties and 5 customers of entertaining pretties. The statistic figures used for analyzing data
are means and weighted arithmetic means. The findings from the study can be concluded as follows.
Entertaining pretties are staff members who entertain guests in parties, banquets, drinking parties, trips or
seminars. Pretties have good looks, figures and personalities, and are responsible for making drinks for and
talk to customers or guesses, creating fun and amiable ambience in the event. Guesses may touch and
hug pretties to certain extent. The events with entertaining pretties are generally held in closed places
such as personal households, condominium units, restaurants, hotels and resorts. The service of the
aforementioned kind is generally called ‘N Service’. Normally, services of this kind can be divided into 4
classes as follows. Class 1 is Normal N Service which includes to make drinks for, chat with and play
games with customers. Class 2 is Hardcore N Service which includes all the activities of Normal N Service
but customers can make out with the pretties, and touch breasts and vaginas of the pretties. Class 3 is N
Up Service which is like the service in class 2 but in the events, guests will use narcotic as well. However,
the determination whether entertaining pretties giving service in this class are forced to use narcotic or
not depends on the employers of the pretties. Class 4 is N V Service which includes entertaining activities
and sexual intercourses with guests. The service fee for an entertainment pretty starts from around 1,000
baht or more depending on the pattern of each event and the look of each pretty. Most of the
populations of the study are in the age range of 23-27 years (45.39 percent), having educational level of
high school/vocational education (45.39 percent), having single marital status (50.00 percent) and having
no children (57.14 percent), having worked as entertaining pretties for 1-2 years (52.38 percent), with the
rate of monthly income being 10,001-20,000 baht (38.10 percent). The populations think that the level of
the overall risk for entertaining pretties to become victims of crimes is high ( x = 11.26). Meanwhile, the
populations think that the risk for entertaining pretties to become victims of crimes that are relating to
physiques is in moderate level ( x = 5.71) and the risk for entertaining pretties to become victims of
crimes that are relating to properties is also in moderate level ( x = 6.38).
Keywords: Risk, victim of crimes, entertaining Pretties
1
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบและวิธีการทำงานของพริตตี้เอนเตอร์เทน และเพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้
เอนเตอร์เทน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน กลุ่มประชากรเชิงปริมาณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พริตตี้เอน
เตอร์เทนจำนวน 152 คน กลุ่ ม ประชากรเชิ งคุ ณ ภาพที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทนจำนวน 5 คน และ
ผู้ใช้บริการ พริตตี้เอนเตอร์เทนจำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเฉลี่ยแบบ
ถ่ ว งน้ ำ หนั ก (Weighted Arithmetic Mean) ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ดั ง นี้ พริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทน คื อ ผู้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสร้ า ง
ความสนุกสนานในงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆ การกินดื่ม ท่องเที่ยวต่างจังหวัด งานสัมมนาฯ โดยพริตตี้ฯ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี รูปร่าง
หน้าตาดี มีหน้าที่คอยชงเครื่องดื่ม พูดคุยกับผู้ใช้บริการ สร้างความสนุกสนานภายในงาน ให้โอบกอดหรือจับเนื้อต้องตัวได้บ้าง
ซึ่งให้บริการในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพั กส่วนตัว คอนโด ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทฯ และ
บริการประเภทนี้มีชื่อเรียกในแวดวงว่า “เด็กเอ็น” ซึ่งรูปแบบการให้บริการมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. N ธรรมดา คือการให้บริการชง
เครื่องดื่ม พูดคุย เล่นเกมต่างๆ 2. N แรง ให้บริการเหมือน N ธรรมดา แต่ผู้ใช้บริการสามารถจับ ล้ว งหน้าอก อวัยวะเพศได้
กอดจูบได้ 3. N Up คือ ภายในงานจะมีการเสพยาเสพติดร่วมด้วย ซึ่งจะบังคับหรือไม่บังคับให้พริตตี้เอนเตอร์เทนเสพยาเสพ
ติด ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด และ 4. N V คือ การให้บริการเอนเตอร์เทนและต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการร่วมด้วย
โดยอัตราค่าบริการพริตตี้เอนเตอร์เทน เริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานเอนเตอร์เทน รวมไปถึง
รูปร่างหน้าตาของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้วย โดยกลุ่มประชากรมีอายุ 23-27 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.39 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 45.39 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.00 ไม่มีบุตร ร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่ทำงานพ
ริตตี้เอนเตอร์เทนมา 1-2 ปี ร้อยละ 52.38 และรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 38.10 ระดับความเสี่ยงใน
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านเพศ อยู่ในระดับสูง ( x = 11.26) ระดับความเสี่ยงในการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 5.71) ระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 6.38)
คำสำคัญ: ความเสี่ยง, เหยื่ออาชญากรรม, พริตตีเ้ อนเตอร์เทน
บทนำ
ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ที่ช่วยในการทำงาน ทำให้
สังคมเกษตรกรรมก้าวเข้าสูส่ ังคมอุตสาหกรรมเกิดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อการหาอาชีพ หารายได้
ก่อให้เกิดชุมชนแออัดขึ้นในเมืองใหญ่ชุมชนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการฉกชิงวิ่งราว การทำร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด ฯลฯ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากมายมหาศาล ทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตร่างกาย ความสุขของมนุษย์ สร้างความเจ็บปวด สูญเสียโดยตรงกับเหยื่อ
ผู้ประสบเหตุ รวมไปถึงญาติ ครอบครัว ชุมชนโดยรอบด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อและครอบครัวเท่านั้น
อาชญากรรมยังส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอีกหลายประการ เช่น รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากไป
กับ กิ จการของหน่ ว ยงานในกระบวนการยุติ ธรรม ไม่ว่ าจะเป็ น การเยี ย วยาเหยื่ อ ตำรวจ อั ย การ ศาล ไปจนถึ งการดู แ ล
ผู้ก่ออาชญากรรมโดยราชทัณฑ์ เป็นต้น
อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางชนชั้นในสังคม ที่ต่างกันในด้านรายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ ทำให้เกิดการแข่งขันในสังคมสูง เพื่อให้ตนเองอยู่รอด เมื่อคุณภาพชีวิตของตนเองไม่ทัดเทียมกับคนอื่น จึงต้องดิ้นรนใน
ทุ ก วิถี ท าง เพื่ อ ต้ อ งการหารายได้ ซึ่ งสั งคมเมื อ งที่ เน้ น การพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ ส่ งผลให้ เกิ ด ค่ า นิ ย มเรื่ อ งวั ต ถุ ยิ่ งสั งคม
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เปรียบเทียบฐานะกันด้วยวัตถุนิยม คนในสังคมนั้นก็พยายามดิ้นรนเพื่อหาเงินมาตอบสนองให้ตนเองได้ทัดเทียมกับคนอื่น
บางคนไม่ ได้ ส นใจว่ า เงิ น ที่ ห ามานั้ น จะได้ ม าด้ ว ยวิ ธี ก ารใดเมื่ อ ไม่ ส นใจในวิ ธี ก ารหาเงิน แล้ ว จึ งส่ งผลให้ บุ ค คลประกอบ
อาชญากรรม และรูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็มักจะมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี การวางแผนอาชญากรรมที่สลับซับซ้อน หรือเกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่พบได้เฉพาะในสังคมเมือง
พริตตี้เอ็นเตอร์เทนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเริงรมย์ การจัดปาร์ตี้เป็น
กิจกรรมที่หาได้ในเมืองใหญ่ พริตตี้เอนเตอร์เทนก็เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมความบันเทิงนี้ ซึ่งจะให้บริการถึงที่พักส่วนตัว
หรือที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด การคัดเลือกคนเข้ามาทำหน้าที่เป็นพริตตี้เอนเตอร์เทน มักเลือกที่รูปร่างหน้าตา และบุคลิกภาพเป็น
หลัก ค่าตอบแทนที่สูงแลกกับการทำงานไม่กี่ชั่วโมง โดยค่าตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับหน้าตา และกิจกรรมที่ทำซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
การไปทานข้าวด้วย จับมือถือแขน โอบกอด เป็นคนชงเหล้า ดื่มเหล้าเป็นเพื่อน ยอมให้ลวนลาม เต้นยั่วยวน เสพยาในปาร์ตี้
และไปจนถึงการมีเซ็กส์กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ร่วมงานปาร์ตี้
วิธีการให้บริการของพริตตี้เอนเตอร์เทน จึงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่าย รูปแบบการให้บริการ
แบบเดิมผู้ที่ต้องการแสวงหาความรื่นรมย์ต้องเดินทางมายังสถานที่ที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านนั่งดื่ม ผับ บาร์ หรือ
ตามสถานที่จัดงานต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง มีพนักงานร้านคอยสอดส่องดูแล มีเพื่อนที่ทำงาน
ด้วยกันหลายคน แต่หากเป็นในรูปแบบของพริตตี้เอ็นเตอร์เทน ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้ น ไม่ว่าจะเป็นที่
บ้านพักส่วนตัว บ้านพักตากอากาศ คอนโด รีสอร์ทนอกสถานที่ ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ปิด แม้ว่าค่าตอบแทนจะมาก แต่ก็มี
ความเสี่ยงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกมอมวางยา ถูกมอมเหล้าเพื่อล่วงละเมิด
ทางเพศ การถูกแบล็คเมล การสูญเสียชื่อเสียง มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินขนาดจนเป็นพิษ ไปจนถึงร้ายแรงที่สุดคือการเสียชีวิต
รวมไปถึงเสี่ยงต่อการถูกโกงค่าจ้าง ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ร้องขอต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของงานพริตตี้เอนเตอร์เทนขึ้นได้
พริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทนสามารถตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ และยั งคงมี อี ก มากที่ ต กเป็ น เหยื่ อ
แต่ไม่ปรากฏในหน้าสื่อ หรือแม้กระทั่งเกิดอาชญากรรมขึ้นแต่ไม่ได้แจ้งความหรือเรียกร้องความเสียหาย เพราะหากแจ้งความ
อาจทำให้เกิดความอับอาย หรือถูกด่าว่าจากสังคมจึงเลื อกที่จะเงียบและถูกกระทำ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีพริตตี้เอนเตอร์ เทน
ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยที่ไม่ปรากฏอีกเป็นจำนวนเท่าใด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการทำงานของพริตตี้เอนเตอร์เทน
2) เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เตอร์เทน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดด้านความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล
กระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเ ป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งใน
ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล (บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน, 2562)
การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง (COSO the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2557)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการในการะบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้น
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โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือสิ่งที่เป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่จะเป็น
อุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในแต่ละปัจจัยจะมีการกำหนดสาเหตุที่แท้จริงของปัจจัยต่างๆ
ที่สามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใดๆ และสามารถหามาตรการเพื่อจัดการปัจจัยนั้นๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ได้มีการกำหนดไว้ ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเป็นพื้นฐานในการประเมิน
ความเสี่ยงต่างๆ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
5
4
3
2
1

ประมาณโอกาสเกิด
มากกว่า 80%
51 – 79%
31 – 50%
11 – 30%
ต่ำกว่า 10%

โอกาสเกิดเหตุการณ์
เกิดขึ้นได้ง่ายมาก หากไม่ควบคุม
มีโอกาสเกิดมาก หากไม่ควบคุม
มีโอกาสเกิดขึ้น หากไม่ควบคุม
เกิดขึ้นได้ยาก แม้ไม่ควบคุม
เกิดขึ้นได้ยากมาก แม้ไม่ควบคุม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
เกิดความเสียหายในระดับรุนแรงมากที่สุด
สูง
เกิดความเสียหายในระดับรุนแรง
ปานกลาง
เกิดความเสียหายในระดับปานกลาง
น้อย
เกิดความเสียหายในระดับ
น้อยมาก
เกิดความเสียหายเล็กน้อย

ระดับ
5
4
3
2
1

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด ระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impack) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (x) ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ
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ตารางที่ 1
จัดระดับความเสี่ยง (Risk Map)
โอกาสที่จะเกิด
5
4
3
2
1

1
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
3
15
12
9
6
3

2
10
8
6
4
2

4
20
16
12
8
4

5
25
20
15
10
5

ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk profile มีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้
ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน
ความหมาย
ต่ำ
1-2
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมี
(Low)
สีเขียว
การจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง
3-6
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
(Medium)
สีเหลือง
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง
7-12
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง
(High)
สีส้ม
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก
13-25
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
(Extreme)
สีแดง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กำหนดได้จากรูปแบบการใช้ชีวิต ลักษณะนิสัย พฤติกรรม ซึ่งสามารถ
แบ่งข้อมูลระดับความเสี่ยงได้เป็น 3 ระดับ คือ (Ken W. Day, 2001)
1) ความเสี่ยงต่ำ มักจะมีความเป็นส่วนตัวสูง ชอบอาศัยอยู่ใกล้บ้านและที่ทำงาน และมักจะไม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย
มีความรอบคอบ มีอาชีพและการทำงานที่มั่นคง การใช้ชีวิตปกติจะไม่เปิดโอกาสให้อาชญากรเข้ามาทำร้ายได้ และมีเพื่อนเยอะ
2) ความเสี่ยงปานกลาง ลักษณะการใช้ชีวิตมักจะอยู่ใกล้บ้านและที่ท ำงานเช่นเดียวกับความเสี่ยงต่ำ แต่ในบางครั้ง
ก็มักจะไปไหนมาไหนข้างนอกบ้าง เช่น การออกไปดื่ม สังสรรค์บ้าง ออกไปซื้อของในเวลากลางคืน หรือรูปแบบการทำงานที่
อาจจะเลิกงานช้าบ้าง ช่วงเวลาเหล่านี้ก็จะสามารถตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้
3) ความเสี่ยงสูง มักจะทำงานกลางคื น มีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่เปิดเผยและง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อ
มีปฏิ สัมพั นธ์กับ คนแปลกหน้าง่าย มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ เป็ นอัน ตราย เช่น ใช้ยาเสพติด บริเวณที่พั กอาศัยอยู่ในที่ เสี่ย ง
มีวิถีทางเพศที่สำส่อน เป็นต้น
อาชญากรมักเลือกเหยื่อจากสถานการณ์ที่อ่อนแอของตัวเหยื่อเอง บางคนอาจวางแผนเป็นเวลานาน เพื่อเลือกเหยื่อ
ที่มีความเหมาะสม ถึงแม้ว่าเหยื่อบางคนจะตกเป็นเหยื่อเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ผิด แต่เหยื่อที่มีความเสี่ยงต่ำมักจะพาตนเอง
ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดที่ผิดเวลาน้อยกว่าเหยื่อที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ในทุกระดับความเสี่ยงก็สามารถตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมได้
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ทฤษฎีกจิ วัตรประจำวัน (Routine Activity Theory)
Cohen and Felson (1979, อ้ างถึ งใน พรชั ย ขั น ตี , 2543, น. 26) ได้ ให้ ค วามหมายของปกติ วิ สั ย (Routine
Activity) คือ กิจวัตรหรือการกระทำใดของบุคคลที่เกิดขึ้นบ่ายอครั้งหรือเป็นประจำทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ซึ่งการกระทำเป็น
ประจำจนเป็นปกติวิสัยนั้น อาจทำให้อาชญากรมองเห็นโอกาส หรือช่องโหว่ที่จะก่อเหตุอาชญากรรมได้ เช่น การออกไป
ทำงานทุกๆ วัน ปล่อยบ้านให้ไม่มีคนเฝ้า คนร้ายอาจเฝ้าดูทุกวันและอาศัยช่องโอกาสที่เจ้าของบ้านไม่ อยู่บุกรุกเข้าไปในบ้าน
การสวมใส่เครื่องประดับที่มรี าคาแพงแบบเปิดเผยเป็นประจำเป็นเหตุล่อตาล่อใจคนร้ายให้ทำการชิงทรัพย์ หรือนักศึกษาที่เดิน
เท้าบริเวณริมถนนพร้อมก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ มีโอกาสที่จะถูกชิงทรัพย์หรือวิ่งราวโทรศัพท์ไปได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามโคเฮนและฟิลสันยังหมายความรวมถึงลักษณะของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่ายด้วย เช่น
เด็ก ผู้หญิง หรือคนชรา เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีลักษณะทางกายภาพร่างการอ่อนแอเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
อนึ่งโคเฮนและเฟลสันนั้นมีสมมติฐานว่าการเกิดอาชญากรรมนั้นเกิด จากการกระทำที่เป็นนิสัยประจำของเหยื่อ
ประสมกับองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสม โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ในการเกิดอาชญากรรม ดังนี้
1) เหยื่อ หรือ เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Target) องค์ประกอบประการแรกของการเกิดอาชญากรรมคือ
เหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม เช่น นักศึกษาวางกระเป๋าซึ่งมีทรัพย์สินมีค่าภายในวางไว้เพื่อจองโต๊ะในโรงอาหาร กระเป๋าของ
นักศึกษามีโอกาสถูกลักขโมยได้ นักศึกษาทำกิจกรรมสันทนาการซ้อมเชียร์จนดึก กลับบ้านในซอยเปลี่ยวเสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม
2) ความอ่อนแอของผู้ดูแล (Absence of Capable Guardian) องค์ประกอบประการที่สองคือ ผู้ดูแลไม่อยู่ หรือมี
อยู่แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ดูแลก็คือสิ่งใดก็ตามที่สามารถยับยั้งไม่ให้อาชญากรรมเกิด ส่วนใหญ่จะเป็นคน หรืออาจเป็น
อุปกรณ์ก็ได้ เช่น ตำรวจลาดตระเวน พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อนบ้าน คนเฝ้าประตู กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น
3) บุ ค คลที่ มี แ นวโน้ ม หรื อ แรงจู งใจที่ จ ะกระทำความผิ ด (Likely and Motivated Offenders) องค์ ป ระกอบ
ประการที่สาม คือ ตัวอาชญากรซึ่งคิดว่าเหยื่อหรือเป้าหมายมีความเหมาะสม และผู้ดูแลอ่อนแอ และตัดสินใจที่จะกระทำ
ความผิด ซึ่งตัวอาชญากรเองมีเหตุผลหลายประการที่จะกระทำการไปเช่นนั้น เช่น ความยากจน ติดยาเสพติด เด็กหรือ
เยาวชนที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ แต่ทั้งนี้นอกจากองค์ประกอบแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชญากรรมแล้ว สิ่งที่
สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือความต้องการและสภาพจิตใจของอาชญากรที่มีความประสงค์จะประกอบอาชญากรรม เป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ทำให้ เกิด พฤติก รรมอาชญากรรมขึ้ น หากสภพจิต ใจความคิด ไม่ ได้มี ความประสงค์ ที่จ ะทำ พฤติ กรรมอาชญากรรมก็จ ะ
ไม่เกิดขึ้น
ตามทฤษฎี นี้ หากมี 3 องค์ป ระกอบครบมากเท่ าใด บุ คคลหรือ ทรัพ ย์สิ นย่ อมมี ความเสี่ย งสูงที่ จะตกเป็ น เหยื่ อ
อาชญากรรม หากต้ องการไม่ ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้น หรือ ต้องการทำให้ อาชญากรรมลดลง จะต้อ งตัดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งออกไป
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน โดยศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ
เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative research) ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณเป็ น พริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทน จำนวน 152 คน
ซึ่งผู้ศึกษาใช้สูตรการคำนวณของยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) การศึกษาเชิง
คุณภาพ ผู้ศึกษาใช้ประชากรจำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นพริตตี้เอนเตอร์เทนจำนวน 5 คน และผู้ใช้บริการพริตตี้เอนเตอร์เทน
จำนวน 5 คน ซึ่ งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสโนว์ บ อล (Snowball sampling) เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณเป็ น
แบบสอบถาม จำนวน 33 ข้อ โดยแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด (Closed-Ended qestion) แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์
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เทน ได้แก่ ด้านเพศ ด้านร่างกาย และด้านทรัพย์ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured interviews) โดยแบบสัมภาษณ์พริตตี้เอนเตอร์เทน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว คือ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ส่วนที่ 2 การก้าวเข้าสู่การทำงานพริตตี้เอนเตอร์เทนและวิธีการทำงาน ส่วนที่ 3
ประสบการณ์การเกิดอาชญากรรม และส่วนที่ 4 การป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพริ ตตี้เอนเตอร์
เทน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คื อ ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลส่วนตัว คื อ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และส่ วนที่ 2 การใช้
บริการพริตตี้เอนเตอร์เทน
ผู้ศึกษานำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องครอบคลุมของเนื้อหา หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) จำนวน 30 ชุด กับพริตตี้เตอร์
เทนกลุ่มแรกที่ไม่ซ้ำกับ กลุ่มประชากร และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาคำนวณหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
validity) และความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาซ (Cronbach) มีค่ าความเชื่อมั่น เท่ ากั บ 0.93 ผู้ศึกษาจึงดำเนิน การเก็บ ข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์
จากนั้นนำมาประมวลผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการหาคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (weighted arithmetic mean ) ในการหาคำตอบด้านความเสี่ยงใน
การเกิดอาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน โดยนำคำตอบมาเทียบตามตารางการประมาณระดับความเสี่ยง (COSO the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2014)
ผลการศึกษา
พริตตี้เอนเตอร์เทน มีรูปแบบการให้บริการเป็นการสร้างความสนุกสนานในงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆ การกินดื่ม
การท่องเที่ยวต่างจังหวัด งานสัมมนา ฯลฯ โดยให้พริตตี้เอนเตอร์เทน ผู้ให้บริการที่มีรูปร่างหน้าตาดี คอยชงเครื่องดื่ม พูดคุย
ชวนเล่นเกม ให้โอบกอดหรือจับเนื้อต้องตัวในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด รีสอร์ทฯ และบริการ
ประเภทนี้มีชื่อเรียกในแวดวงว่า “เด็กเอ็น” มีพัฒนาการมาจากพีอาร์ร้านเหล้า เด็กให้บริการในร้านคาราโอเกะ ซึ่งให้บริการ
ในรูปแบบคล้ายคลึงกันกับการให้บริการตามร้านดังกล่าว แต่จะเป็นการให้บริการในพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการให้บริการของพริตตี้เอนเตอร์เทนมีทั้งหมดมี 4 แบบ ดังนี้ 1) N ธรรมดา คือ
การให้บ ริการชงเครื่องดื่ม ชวนพู ดคุย เล่นเกม สร้างบรรยากาศความสนุกสนานในงานกินดื่ม ปาร์ตี้ ต่างๆ 2) N แรง คือ
การให้บริการเหมือน N ธรรมดา แต่ผู้ใช้บริการสามารถลวนลาม เล่นถึงเนื้อถึงตัวกับพริตตี้เอ็นเตอร์เทนได้ แต่ไม่ถึงขั้นมี
เพศสัมพันธ์ 3) N+Up คือ ในงานการกินดื่มจะมีการเสพยาเสพติดร่วมด้วย พริตตี้ฯ ที่รับงานประเภทนี้ อาจจะต้องเสพยาเสพ
ติดด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 4) N+V คือ การให้บริการเอ็นเตอร์เทนและต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
ด้วย โดยปัจจุบันอัตราค่าจ้างพริตตี้เอนเตอร์เทนเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 10,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับหน้าตา รูปร่าง และรูปแบบ
การให้บริการ ซึ่งยังไม่รวมทิป
การเข้าสู่อาชีพพริตตี้เอนเตอร์เทนจะเข้ามาทำงานด้วยความสมัครใจ โดยถูกชักชวนจากเพื่อน เริ่มจากชักชวนไป
ทำงานเป็นพีอาร์บริการในร้านเหล้า ผับ บาร์ แล้วจึงเริ่มรู้จักกับโมเดลลิ่งหรือเอเจนซี่ที่เป็นนายหน้าคอยทำหน้าที่จัดหา
พริตตี้ฯ พีอาร์ ให้ร้านผับบาร์ และโมเดลลิ่งหรือเอเจนซี่เหล่านี้ก็เป็นผู้จัดหาลูกค้าที่ต้องการใช้บริการพริตตี้เอนเตอร์เทนด้วย
โดยหากสนใจจะรับ งานพริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทน เอเจนซี่ เหล่ า นี้ จ ะให้ ติ ด ต่ อ ผ่ านกลุ่ ม ในแอพพลิ เคชั่ น ไลน์ ซึ่ งลั ก ษณะของ
กลุ่ ม ดั งกล่ าวจะเป็ น กลุ่ ม ปิ ด หากต้ อ งการเข้ าร่ วมต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจากเอเจนซี่ ผู้ ดู แ ล เมื่ อ เข้ าไปในกลุ่ ม แล้ว จะมี
การประกาศหาพริตตี้ฯ เพื่อรับงานตามที่ลูกค้าติดต่อผ่านเอเจนซี่มาทุกวัน ซึ่งงานที่ประกาศในกลุ่มจะบอกรายละเอียดว่า
ต้องการกี่คน สถานที่ เวลา สเปคลูกค้า รูปแบบงาน ราคาและค่านายหน้า และหากพริตตี้ฯ ในกลุ่มคนใดมีคุณ สมบัติตรงตาม
ประกาศและต้องการรับงาน ต้องส่งรูปถ่าย สัดส่วน หรือทางศัพท์ที่ภายในกลุ่มพริตตี้เอนเตอร์เทนใช้คือคอมการ์ด ไปยังเอเจน
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ซี่เพื่อเอเจนซึ่จะส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการได้เลือก หากผู้ใช้บริการตกลงจะเลือกใช้บริการพริตตีฯ้ คนใด ทางเอเจนซี่
จะติดต่อกลับมายังพริตตี้ฯ เพื่อแจ้งสถานที่ การแต่งกายและรายละเอียดต่อไป
พริตตี้เอนเตอร์เทนเป็นการให้บริการในพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะกำหนดสถานที่ การแต่งกาย
รูปแบบการให้บริการ รวมไปถึงราคาเองทั้งหมด โดยพริตตี้ฯ ต้องเดินทางไปให้บริการโดยรถส่วนตัวหรือรถรับจ้างต่างๆ
การแต่งกายของพริตตี้เอนเตอร์เทน โดยทั่วไปจะเป็นชุดกระโปรงรัดรูป โชว์สัดส่วน เพื่อให้มีความดึงดูดสายตา หรือถ้าหาก
ผู้ใช้บริการกำหนดการแต่งกายจะต้องแต่งกายตามที่กำหนด เช่น ชุดบิกินี่ ชุดนักศึกษา เป็นต้น พริตตี้ฯ จะแต่งกายไปจากที่
พักของตนเองหรือนำชุดไปเปลี่ยนก็ได้ โดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องให้บริการอย่างน้อย 4 ชั่วโมง การรับเงินค่าจ้างจะ
ได้รับภายหลังการเสร็จสิ้นงาน โดยจะได้รับเงินค่าจ้างจากเอเจนซี่ ซึ่งได้ทำการหักค่านายหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในบางงาน
เอเจนซี่จะไปดูแลพริตตี้เอนเตอร์เทนด้วยตนเองด้วย
ขั้นตอนการให้บริการพริตตี้เอนเตอร์เทน เมื่อถึงงานพริตตี้จะดูแลผู้ใช้บริการในลักษณะตัวต่อตัวเป็นส่วนใหญ่
ถ้าผู้ ใช้บ ริการเลื อกพริต ตี้ เอนเตอร์เทนคนใดให้ มาดู แ ลตน พริต ตี้ ฯ จะต้ อ งดู แ ลผู้ ใช้ บ ริการคนนั้ น จนครบเวลา โดยไม่ มี
การเปลี่ยนแปลง พริ ตตี้ฯ จะไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ สิ่งที่พริตตี้ฯ ต้องทำคือคอยชงเครื่องดื่ม ชวนพูดคุย โอบกอด ชวน
เต้นรำ สร้างบรรยากาศการกินดื่มภายในงานให้มีความสนุกสนาน พริตตี้ฯ อาจจะคิดเกมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสังสรรค์
ในงาน ถ้าเป็นพริตตี้ฯ N แรง จะมีการเล่นแบบถึงเนื้อถึงตัว ผู้ใช้บริการจะสามารถกอดหอม จับหน้าอก จับอวัยวะเพศของพ
ริตตี้ฯ ได้ และถ้าหากเป็น N+V พริตตี้ฯ จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในระหว่างการกินดื่ม หรือภายหลังงานกินดื่มก็ได้
ตามแต่ผู้ ใช้ บ ริการต้ อ งการ และพริต ตี้เอนเตอร์เทนจะมี ก ารสร้างความประทั บ ใจให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารโดยการใส่ ใจและจดจำ
รายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และให้บริการแบบถึงเนื้อถึงตัวโดยไม่ขัดขืน เพื่อเป็นการเรียกทิปและทำให้ผู้ใช้บริการเป็น
ลูกค้าประจำ
กลุ่มประชากรมีอายุ 23-27 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.39 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ร้อยละ 45.39 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.00 ไม่มีบุตร ร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่ทำงานพริตตี้เอนเตอร์เทนมา 1-2 ปี ร้อยละ
52.38 และรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 38.10
การศึกษาด้านระดับความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทน พบว่า
ด้าน
ความเสีย่ ง

ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น

เพศ

ถูกลวนลามด้วยวาจา เช่น
นมใหญ่จัง น่าจับจัง ฯลฯ
ถูกลวนลามด้วยการกอด หอม
ถูกลวนลามด้วยการจับ
หน้าอก จับก้น จับอวัยวะเพศ
ถูกพยายามมีเพศสัมพันธ์ด้วย
โดยที่ไม่ยินยอม

ระดับ
โอกาส
ที่เกิดขึ้น
3.45

ระดับผล
กระทบ
ที่เกิดขึ้น
3.88

ระดับ
คะแนน

แปลผล

x

ระดับ
ความเสีย่ ง

13.43

สูงมาก

11.28

สูง

3.21
2.55

4.05
4.43

13.05
11.23

สูงมาก
สูง

1.57

4.67

7.40

สูง
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ผลการศึ ก ษาระดั บ ความเสี่ ย งในการตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมของพริ ต ตี้ เอนเตอร์ เทนด้ า นเพศ พบว่ า
มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ( x = 11.28) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า
การถูกลวนลามด้วยวาจา เช่น นมใหญ่จัง น่าจับจัง ฯลฯ คะแนนค่าเฉลี่ย 13.43 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก
การถูกลวนลามด้วยการกอด หอม คะแนนค่าเฉลี่ย 13.05 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก การถูกลวนลามด้วยการจับหน้าอก
จับก้น จับอวัยวะเพศ คะแนนค่าเฉลี่ย 11.23 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การถูกพยายามมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยที่ไม่ยินยอม
คะแนนค่าเฉลี่ย .740 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
ด้าน
ความเสีย่ ง

ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น

ร่างกาย

ถูกดึง หรือกระชากที่ทำให้
รู้สึกเจ็บ
ถูกตบตีด้วยมือหรือเท้า
ถูกตบตีหรือทำร้ายด้วยสิ่งของ
เช่น แก้ว ไม้ ฯ
ถูกทำร้ายจนเลือดตกยางออก
หรือต้องเข้ารักษาที่
โรงพยาบาล

ระดับ
โอกาส
ที่เกิดขึ้น
2.02

ระดับผล
กระทบ
ทีเ่ กิดขึ้น
4.43

ระดับ
คะแนน

แปลผล

x

ระดับ
ความเสีย่ ง

8.99

สูง

5.72

ปานกลาง

1.14
1.10

4.17
4.21

4.76
4.61

ปานกลาง
ปานกลาง

1.05

4.31

4.51

ปานกลาง

การศึกษาระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านร่างกาย พบว่ามีความเสี่ยง
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 5.72) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
การถูกดึง หรือกระชากที่ทำให้รู้สึกเจ็บ คะแนนค่าเฉลี่ย 8.99 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การถูกตบตีด้วยมือหรือเท้า
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.76 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง การถูกตบตีหรือทำร้ายด้วยสิ่งของ เช่น แก้ว ไม้ฯ คะแนนค่าเฉลี่ย
4.61 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง การถูก ทำร้ายจนเลือ ดตกยางออก หรือต้ องเข้ารัก ษาที่ โรงพยาบาล คะแนน 4.51
มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
ด้าน
ความเสีย่ ง

ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น

ทรัพย์

ทรัพย์สินหายหรือถูกขโมยเวลา
ทำงานพริตตี้เอนเตอร์เทน
ถูกทำลายข้าวของส่วนตัวเมื่อไป
ทำงานพริตตี้เอนเตอร์เทน
ได้รับค่าจ้างไม่ครบ
ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

ระดับ
โอกาส
ที่เกิดขึ้น
1.60

ระดับผล
กระทบ
ที่เกิดขึ้น
4.26

ระดับ
คะแนน

แปลผล

x

ระดับ
ความเสีย่ ง

6.78

สูง

6.36

ปานกลาง

1.29

4.19

5.36

ปานกลาง

1.69
1.45

4.21
4.26

7.09
6.21

สูง
ปานกลาง
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การศึกษาระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านทรัพย์ พบว่ามีความเสี่ยง
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 6.36) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า
ทรัพ ย์ สิ น หายหรือ ถู ก ขโมยเวลาทำงานพริต ตี้ เอนเตอร์เทน คะแนนค่ าเฉลี่ ย 6.78 มี ค วามเสี่ ย งอยู่ ในระดั บ สู ง
ถูกทำลายข้าวของส่วนตัวเมื่อไปทำงานพริตตี้เอนเตอร์เทน คะแนนค่าเฉลี่ย 5.36 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับ
ค่าจ้างไม่ครบ คะแนนค่าเฉลี่ย .709 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การไม่ได้รับเงินค่าจ้าง คะแนนค่าเฉลี่ย .621 มีความเสี่ยงอยู่
ในระดับปานกลาง
การอภิปรายผลการศึกษา
ปัจจุบันการให้บริการของพริตตี้เอนเตอร์เทนมีการให้บริการในรูปแบบ (N+V) การขายบริการร่วมกับการเอ็นเตอร์
เทนด้วย จากพริตตี้ฯ บางราย เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ค่าจ้างสูง ทำให้พริตตี้ฯ มีการแฝงการขาย
บริการด้วย ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของงานพริตตี้ฯ ถูกมองว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยได้หรือกระทำอนาจารกับพริตตี้ฯ ได้
จึงทำให้พริตตี้ฯ ที่ไม่ได้ขายบริการมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรมด้านเพศ และส่งผลให้พริตตี้ฯ ที่ไม่ได้ขายบริการ
จำเป็นต้องยินยอมให้ผู้ใช้บริการลวนลาม ซึ่งผลการศึกษาจากพริตตี้เอนเตอร์เทนและผู้ใช้บริการมีความไม่สอดคล้องกันด้าน
ผลกระทบในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านเพศ การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพริตตี้เอนเตอร์เทนพบว่า มีความรู้สึก
ไม่ดี ไม่ชอบ อึดอัด เมื่อถูกลวนลามด้วยการกอด หอม จับหน้าอก ก้น หรืออวัยวะเพศ ในระดับมาก และรู้สึกกลัวการถูก
พยายามมีเพศสัมพันธ์ด้วยในระดับมากที่สุด แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพริตตี้เอนเตอร์ เทนทุกคน ให้ความเห็นว่า
พริตตี้เอนเตอร์เทนไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อถูกผู้ใช้บริการลวนลาม และผู้ใช้บริการมองว่าพริตตี้ฯ มีอารมณ์สนุกสนานร่วมไปกับ
การถูกลวนลามด้วย เพราะการลวนลามด้วยการกอดหอมพริตตี้ฯ เป็นเรื่องปกติ และผู้ให้ความเห็นบางส่วนมองว่าการจับ
หน้าอก อวัยวะเพศ หรือก้นของพริตตี้ฯ เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ และผู้ใช้บริการทุกคนเคยลวนลามพริตตี้ด้วยการกอด
หอม จับหน้าอก จับอวัยวะเพศ โดยอ้างว่าเพราะพริตตี้ฯ ยินยอมเต็มใจ แต่หากพริตตี้ฯ ไม่ยินยอมก็จะไม่ทำ และก็จะไม่ให้ทิป
หรือให้ทิปเพียงเล็กน้อยแก่พริตตี้ฯ ที่ไม่ยินยอม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของเหยื่อ (Victim precipitation) ของ
Marvin Wolfgang (1958) ซึ่งเหยื่ออาจเป็นตัว กระตุ้น ทำให้ตัวเองเผชิญ เหตุการณ์ที่นำไปสู่การตกเป็นเหยื่อได้ ซึ่งเหยื่อ
อาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือนิ่งเฉยก็ได้ พริตตี้ฯ ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางด้านเพศ มีส่วนร่วมในการยินยอมให้
ตนเองถูกลวนลาม หรือล่วงละเมิดทางเพศ โดยไม่ได้ต้องการ แต่ก็ยินยอมต่อผู้ใช้บ ริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการยังคงเรียกใช้ และ
หากยินยอมให้ลวนลามได้จะได้รับทิปมากกว่าการหวงเนื้อหวงตัว
การให้บริการของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านเพศมีความเสี่ยงสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ken W. Day (2001) ได้
อธิบายไว้ว่า ระดับความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กำหนดได้จากรูปแบบการใช้ชีวิต นิสัย พฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูง มักจะทำงานกลางคืน มีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่เปิดเผยและง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อ มีปฏิสัมพันธ์
กับคนแปลกหน้าง่าย มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นอันตราย เช่น ใช้ยาเสพติด การทำงานที่ เกี่ยวข้องกับทางด้านเพศ เป็นต้น
การให้บริการของพริตตี้เอนเตอร์เทนด้านทรัพย์สินและด้านร่างกายมีความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งน้อยกว่าความเสี่ยงทางด้านเพศ
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีเป้าหมายในการใช้บริการพริตตี้เอนเตอร์เทน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเพศเป็นหลัก มากกว่า
ต้องการทำร้ายร่างกายหรือต้องการทรัพย์สิน พริตตี้ฯ อาจถูกทำร้ายร่างกายร่วมกับอาชญากรรมทางด้านเพศ ซึ่งผู้กระทำ
ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำร้ายร่างกายให้เกิดการบาดเจ็บ แต่เป็นการกระทำเพื่อหวังจะก่ออาชญากรรมทางเพศ เช่น การฉุด
กระชากเพื่อต้องการล่วงละเมิด การดึงมากอดหรือจูบ เป็นต้น และการเกิดอาชญากรรมทางด้านทรัพย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมทางด้านเพศด้วย เช่น การไม่ได้รับเงินค่าจ้าง กล่าวคือ หากพริตตี้ฯ ถูกผู้ใช้บริการลวนลาม ล่วงละเมิดมากเกิน
กว่าที่ตกลงไว้ โดยไม่ได้ยินยอม และพริตตี้ฯ ไม่ต้องการที่จะให้บริการ พริ ตตี้ฯ สามารถปฏิเสธการให้บริการและกลับบ้านได้
แต่ก็จะไม่ ได้รับ เงินค่าจ้างในวัน นั้น เป็น ต้น ซึ่งการเกิดอาชญากรรมต่างๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีกิจวัตรประจำวัน
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(Routine Activity Theory) ของโคเฮนและเฟลสั น (Cohen & Felson) ได้ อ ธิ บ ายไว้ว่ า การตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม
จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างในการตกเป็นเหยื่อ คือ (1) ตัวเหยื่อ คือ พริตตี้ฯ ผู้ให้บริการ (2) ความอ่อนแอของผู้ดูแล คือ
การไม่มีการป้องกัน เช่น ตำรวจลาดตระเวน กล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการของพริตตี้เอ็นเตอร์เทน เป็น
การให้ บริการในสถานที่ ส่วนบุ คคล ทำให้ เกิดปั จจัยความอ่อนแอของผู้ดูแลนี้ขึ้น และ (3) บุคคลที่ มีแนวโน้ มที่จะกระทำ
ความผิด เมื่อมี 2 องค์ประกอบแรกครบ แล้วผู้กระทำผิดตัดสินใจที่จะกระทำผิดขึ้น จะส่งผลให้พริตตี้ฯ สามารถตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมขึ้ น ได้ โดยพริ ต ตี้ เอนเตอร์ เ ทนนี้ มี ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การตกเป็ น เหยื่ อ ครบทั้ ง 3 ข้ อ ซึ่ งจะขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า
ผู้ก่ออาชญากรรมจะลงมือกระทำหรือไม่เท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) ควรมีการหารือหาจุดร่วมกันระหว่างรัฐ เอเจนซี่ และพริตตี้เอนเตอร์เทน ควรมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม และควบคุมไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายในการให้บริการ
2) รัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสื่อ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ให้แสดงออกทางด้านเพศอย่างเหมาะสม
ไม่นำเสนอภาพลักษณ์ของพริตตี้เอนเตอร์เทนในเชิงอนาจาร
3) พริตตี้ เอนเตอร์เทนควรมีก ารจั ดตั้ งชมรม มู ลนิ ธิ หรือศู นย์ ให้ คำปรึกษาเกี่ย วกับ พริต ตี้เอนเตอร์เทน เพื่ อ ให้ มี
จุดศูนย์กลางร่วมกันในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
4) ประชาชนในสังคมควรช่วยกันดูแล สอดส่องในชุมชนของตนเอง เพื่อหมั่นตรวจตราดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด
กฎหมายขึ้น
5) เจ้าหน้าที่ตำรวจควรบังคั บใช้กฎหมายอย่างเคร่ดครัด เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ต้องรีบมีสายตรวจออกสอดส่องดูแล
กวดขัน เพื่อตัดโอกาสการเกิดเหตุอาชญากรรมบริเวณนั้นขึ้นได้
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ความเข้มแข็งและความรุนแรงของครอบครัวจากโควิด-19
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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การทำร้ายทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-191
Emotional Abuse Effects on Youth Health during the COVID-19 Pandemic
สุพัตรา สำอางค์ศรี, อทิพตยา พริ้มทอง, สุทธิดา ไชยจักร, ฐานิต สุขจาด2
Suphatra Sam-angsri, Atiptaya Primthong,
Suttida Chaiyajak, Thanit Sukjard3

Abstract
There is a growing number of reports related domestic violence both in Thai and foreign society.
Children and youth are one of the main groups of people who have been subjected to violence,
especially during the COVID-19 pandemic. The research objectives of this study were: (1 ) to study the
health levels of youth in the time of COVID-19 pandemic; (2) to compare the emotional abuse of youth
before and during the outbreak of COVID-1 9 situations; and (3 ) to analyze the relationships between
general and family information with the emotional abuse of youth level as the dependent variable of the
study. Using questionnaires that the researchers developed through various processes for collecting data
from the 304 samples who were studying at high school level in a large secondary school located in
Bangkok. Purposive selection was used to approach such samples in each classroom that was drawn.
General data were pictured by descriptive statistics and hypotheses examined by Chi-square test and
Paired t-test. The main results are summarized as followings:
The samples were similar numbers of men and women and raised by family in a permissive style.
The greatest number of family member is at risk behaviors from drinking alcohol and families had
economic problems. However, the largest number of youth (38.6 percent) had a high level of health.
Their well-being depends on the emotional abuse or it can be explored that these two variables are
inverse. Also, it found that the emotional abuse of young people before and during the COVID-1 9
pandemic was no relationship. Moreover, a statistical significance level of 0.05 the variables correlated
with the level of emotional abuse comprise of family parenting patterns and the impact of the COVID-19
situations. Base on the research findings, the schools should focus on regularly screening and evaluating
student health. Curriculum supplementation in an educational system with an emphasis on selfawareness. Ultimately, there should be activities that promote understanding and making parents aware
of the importance of authoritative parenting to result in the youth reaching a higher level of good health.
Keywords: Emotional abuse, youth health, COVID-19 pandemic
บทคัดย่อ
การรายงานข้อมูลการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีจำนวนมากขึ้นทั้งในสั งคมไทยและต่างประเทศ ซึ่งเด็ก
และเยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักของผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์ (1) ศึกษาระดับสุขภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (2) เปรียบเทียบการถูกทำร้าย
ทางอารมณ์ของเยาวชนก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และ (3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
1

บทความวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายวิชา สพ.312 การวิจัยและการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3
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ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล ครอบครั ว กั บ ระดั บ การถู ก ทำร้ า ยทางอารมณ์ ข องเยาวชน ใช้ แ บบสอบถามที่ ค ณะผู้ วิ จั ย พั ฒ นาผ่ า น
กระบวนการต่างๆ เพื่ อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 304 คน โดยใช้วิธีการเข้าถึงตัวอย่างแบบเจาะจงในแต่ละห้องเรียนที่
จับฉลากได้ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพรรณนาและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-square test และ Paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นชายและหญิงจำนวนใกล้เคียงกัน ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวแบบตามใจ
ส่วนใหญ่ อ ยู่ในครอบครัว เดี่ย ว สมาชิ กในครอบครัว จำนวนมากที่ สุ ด มี พ ฤติ กรรมเสี่ ย งจากการดื่ มสุ ราหรื อเครื่อ งดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ และครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เยาวชนจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 38.6) มีสุขภาวะอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้สุขภาวะของเยาวชนขึ้นอยู่กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ หรือกล่าวได้ว่าสองตัวแปรนี้มีความผกผันกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่าการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีความสัมพันธ์กัน มากไป
กว่านั้นยังพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ รูปแบบ
การเลี้ยงดูของครอบครัว และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผลการศึกษานี้นำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ที่น่าสนใจ คือ โรงเรียน ควรให้ความสำคัญต่อการคัดกรอง วัดและประเมินสุขภาวะนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเสริมหลักสูตร
ในระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการตระหนักในตนเอง และควรมีกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้ตระหนักใน
ความสำคัญของการเลี้ยงดูบุตรแบบเอาใจใส่ เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะที่ดี
คำสำคัญ: การทำร้ายทางอารมณ์, สุขภาวะของเยาวชน, สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
บทนำ
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดในสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
จากรายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในประเทศไทยแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
พุทธศักราช 2560 ประจำปี 2561 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ทำการเก็บข้อมูล
จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอด้วย ข้อมูลจากศูนย์พึ่ งได้กระทรวงสาธารณสุข พบ ระดับ อายุ ของกลุ่ม ที่ถูกทำร้ายใน
ครอบครัวมากที่สุด คือ 10 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี จํานวน 5,168 ราย ทั้งนี้ มีจํานวนเด็กที่ถูกทำร้าย อายุ 0 ถึง 10 ปี แต่ยังไม่เกิน
20 ปี จำนวน 6,182 ราย จากทั้ งหมด 14,237 ราย คิ ด เป็ น ร้อยละ 43.42 และ ข้ อมู ล สำนั กการแพทย์ จำนวนเด็ กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จำนวน 344 ราย จากทั้งหมด 1,466 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.46 รวมถึงข้อมูลจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ถูกกระทำความรุนแรงทั้งสิ้น
116 ราย คิดเป็น ร้อยละ 9.68 และอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึงไม่เกิน 18 ปี มีจำนวน 472 ราย คิดเป็น ร้อยละ 39.40 ซึ่งมากเป็ น
อันดับ 1 จากทุกกลุ่มวัย ซึ่งประเภทการถูกกระทำความรุนแรงด้านจิตใจและอารมณ์มีจำนวน 207 คิดเป็นร้อยละ 16.47
ซึ่งจากสถิติดังกล่าว มี การทำร้ายทางอารมณ์ (Emotional abuse) ทั้ งสิ้น 963 ราย นอกจากนี้สถิติ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึ ง
2560 พบว่า ผู้ที่ถูกทำร้ายส่วนมากเป็นเพศหญิง และการถูกทำร้ายด้านอารมณ์มากเป็นอันดับสองรองจากการทำร้ายทาง
ร่างกาย (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2561)
ช่วงต้นปี 2563 ได้เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศไทย รัฐบาลไทยนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ออกข้อบังคับควบคุม ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินปิดพื้นที่ (Lock down) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19
ภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม หากแต่มาตรการดังกล่าวไม่เพียงเป็นไปเพื่อลด
การแพร่ระบาดของไวรัส ในอีกด้าน กลับส่งผลกระทบทางลบต่อมิติสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากกิจกรรมภายในประเทศ
ต้องหยุดชะงัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจการ ร้านค้าสถานประกอบการ ไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ส่งผลกระทบทั้ง
ประชาชนกลุ่มแรงงานถึงผู้ประกอบการ รวมถึงเด็กนักเรียน นัก ศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ บิดามารดาต้องปรับตัวทำงาน
จากที่บ้าน (Work from home) สมาชิกในครอบครัวต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นจากสภาวะปกติ การเผชิญความเครียด
ความกดดันจากสาเหตุต่างๆ ทั้งผลกระทบจากเศรษฐกิจ ความกังวลต่อการติดเชื้อไวรัสฯ ความเครียดจากที่ ต้องอยู่ในพื้นที่
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จำกั ด การขาดการติด ต่อและความใกล้ชิด จากสังคม ฯลฯ จากสถานการณ์ ดังกล่าวนี้มี แนวโน้ มสู่ ความเสี่ยงต่อ การเกิ ด
สถานการณ์ความรุนแรง หรือการทำร้ายระหว่างบุคคลในครอบครัว ซึ่งจากข้อความรายงานส่องความรุนแรงรอบโลกช่วง
COVID-19 ของหน่ วยงานศู นย์ ข้อมูล และข่ าวสืบ สวนเพื่อ สิท ธิพ ลเมื อง เสนอรายงานของสำนัก ข่าว the Guardian ระบุ
ผู้หญิงและเด็กจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อเนื่องจากมาตรการปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากผู้นำ
ครอบครัวเพศชาย สาเหตุจากความเครียดในการกักตัวและเหตุผลด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้จากการสำรวจขององค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย (2563) พบว่าเด็กและเยาวชน 7 ใน 10 คน ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
โควิด-19 จากความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของบิดา มารดา และการทำร้ายร่างกาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายด้านอารมณ์ในครอบครัวในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ มาตรการต่างๆ ที่มีการประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แม้จะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ หากแต่นำไปสู่
ผลลั พ ธ์ท างสังคม เศรษฐกิ จ และจิ ต ใจ กลายเป็ น ชนวนต่ อ การเกิ ด ความเครีย ดที่ น ำไปสู่ค วามรุ น แรง (Usher, Durkin,
& Jackson, 2020) โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุ 14 ถึง 17 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวมักมีการโต้แย้ง ข้อถกเถียง
กับบิดามารดาเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดาตามการพัฒนาด้านความคิดและอารมณ์ เพื่อความต้องการเป็นอิสระ การได้ใช้เวลากับ
เพื่อน ความกังวลด้านรูปลักษณ์ภายนอก และแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน (Allen & Waterman, n.d.) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดความขัดแย้งระหว่างบิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัวกับเยาวชนช่วงอายุดังกล่าว ทั้งสาเหตุจากผลกระทบของ
มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 และพัฒนาการตามช่วงอายุ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่นำสู่การทำร้ายทางด้าน
อารมณ์ ซึ่งยากต่อการสังเกต เนื่องจากเป็นการกระทำทางวาจาหรือการกระทำที่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอาจคิดว่าเป็นสิ่ง
ปกติ เป็นความคุ้นชิน ซึ่งสามารถทำได้จากวิธีคิดระหว่างผู้มีอำนาจและผู้อยู่ใต้อำนาจ โดยขาดการตระหนักต่อการกระทำและ
คำพูดดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตและอารมณ์ของผู้ถูกกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระดับที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
ทั้งนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยต้องการหาคำตอบว่า ภายใต้สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ระดับสุขภาวะของ
เยาวชนเป็นอย่างไร เป็นผลจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์หรือไม่ ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนช่วงก่อนและ
ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีความแตกต่างกันหรือไม่ รวมถึงปัจจัยต่างๆ และผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 มีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ของเยาวชนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งคำถามการวิจัยเหล่านี้
คำตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจ การตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตของเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมและตอบคำถามการวิจัย ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะของเยาวชนที่
เป็นผลมาจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 (2) เพื่อเปรียบเทียบการถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ของเยาวชนก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และ (3) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครอบครัว
ได้แก่ เพศ ลักษณะครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู พฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 ที่มีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
สมมติฐาน
1. สมมติฐานตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (1) คือ เยาวชนส่วนใหญ่มีสุขภาวะในระดับปานกลาง
2. สมมติ ฐ านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาข้ อ ที่ (2) คื อ เยาวชนมี ร ะดั บ การถู ก ทำร้ า ยทางอารมณ์ ช่ ว งก่ อ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับที่แตกต่างจากระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19
3. สมมติฐานตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ (3) ประกอบไปด้วย (3.1) เพศมีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ (3.2) ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ (3.3) รูปแบบการเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับ
การถูกทำร้ายทางอารมณ์ (3.4) เยาวชนที่มีสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
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ความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ และ (3.5) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มีความสัมพันธ์กับระดับการถูก
ทำร้ายทางอารมณ์
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
การทำร้ายทางอารมณ์ หมายถึง การกระทำใดๆ ทั้งทางวาจา การแสดงออกของผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว
ที่ ส่ ง ผลต่ อ สภาพจิ ต ใจอารมณ์ ข องเยาวชน ทั้ ง ที่ ตั้ ง ใจและไม่ ตั้ ง ใจ โดยการใช้ ค ำพู ด การกระทำ หรื อ พฤติ ก รรม
ซึ่งก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเยาวชน เช่น การตะคอก การข่มขู่ การคุกคามพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก รวมถึงการทำ
ให้เด็กรู้สึกด้อยค่า การเพิกเฉยหรือทำให้เกิดความรู้สึกอับอาย เป็นต้น
เยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 14-17 ปี และกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 หมายถึง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
เป็นเหตุให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมปิดพื้นที่ (Lock down) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฏาคม
พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ อย่างรอบด้าน
ระดับสุขภาวะ หมายถึง ความสมบูรณ์ของเยาวชนใน 4 มิติ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินชีวิต ความราบรื่น ความสามารถในการใช้ชีวิต ทั้งความแข็งแรงของร่างกาย สภาพจิตใจ อารมณ์ ความสามารถ
ทางสติปัญญา การเข้าร่วมกลุ่มสังคมต่างๆ ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และ
จากมาตรการที่ตามมาจากการแพร่ระบาด ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อวิถีความเป็นอยู่ของครอบครัวเยาวชน เช่น รายได้ลดลง
เป็นต้น
ลักษณะครอบครัว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยจำนวนสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติในรูปแบบ
ต่างๆ โดยประกอบไปด้วย ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ซึ่งประกอบไปด้วย บิดา มารดา และบุตร ส่วนครอบครัวขยาย
(Extended family) ซึ่งประกอบไปด้วย บิดา มารดา บุตร และญาติคนอื่นๆ ที่อาศัยร่วมอยู่ด้วยภายในครัวเรือนเดียวกัน เช่น
อา ลุง ปู่ ย่า เป็นต้น
รูปแบบการเลี้ยงดู หมายถึง วิธีการเลี้ยงดูของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงความอบอุ่น และ
การควบคุม ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คือ ครอบครัวมีการแสดงความอบอุ่นและควบคุม
สู ง (2) การเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม คื อ ครอบครั วมี ก ารแสดงความอบอุ่ น ต่ ำ แต่ ค วบคุ ม สู ง (3) การเลี้ ย งดู แ บบตามใจ คื อ
ครอบครัวครอบครัวมีการแสดงความอบอุ่นสูงและควบคุมต่ำ (4) การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง คือ ครอบครัวครอบครัวมีการแสดง
ความอบอุ่นและควบคุมต่ำ
พฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว หมายถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้ที่อยู่ร่วมกับเยาวชน ที่มีแนวโน้มต่อการทำร้าย
ทางอารมณ์ต่อเยาวชน เช่น อารมณ์ฉุนเฉียว พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นต้น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องสถานการณ์การทำร้ายทางอารมณ์ในเยาวชนที่ส่งผลต่อสุขภาวะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 คณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) ความหมายของการทำร้ายทางอารมณ์
(2) สาเหตุของการทำร้ายทางอารมณ์ (3) รูปแบบการทำร้ายทางอารมณ์ (4) รูปแบบการเลี้ยงดู และ (5) ความหมายของสุข
ภาวะ รวมทั้ง (6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
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1. ความหมายของการทำร้ายทางอารมณ์
ความกระทบกระเทื อ นทางจิ ต ใจอั น เนื่ อ งจาก การถู ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยพฤติ ก รรม คำพู ด จากผู้ อื่ น หรือ บุ ค คลใน
ครอบครั ว เพื่ อ มี เป้ า หมายลดทอนคุ ณ ค่ า ในตนเองของผู้ อื่ น หรื อ จงใจก่ อ ให้ เกิ ด ความเจ็ บ ปวดทางจิ ต ใจหรื อ อารมณ์
(Washington State Department of social and health service, n.d.) โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
บุตร ทั้งเกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การที่ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู ปฏิเสธ เมินเฉย ข่มขู่หรือใช้คำพูดให้เด็กหวาดกลัว
เลี่ยงการให้ความรักความเอาใจใส่ และเกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก (สายทิพย์ เจ็งที, 2556)
2. สาเหตุของการทำร้ายทางอารมณ์
กรมกิจการสตรีและครอบครัว (2561) รายงานสถานการณ์ ความรุนแรงในครอบครัว จากการรวบรวมจาก
หน่วยงานต่างๆ พบว่า สาเหตุการทะเลาะเบาะแว้งรวมถึงการทำร้ายทางอารมณ์ ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ความบันดาลโทสะ
(2) การดื่ ม สุ รา สารเสพติ ด สื่ อ ลามก (3) ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ความยากจน ว่ า งงาน (4) ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ความเครี ย ด
การเจ็บป่วยโรคทางจิตเวช (5) ขาดทักษะการเลี้ยงดูหรือควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ (6) การทะเลาะวิวาท และ (7) การพนัน
3. รูปแบบการทำร้ายทางอารมณ์
Doherty and Berglund (2009) ได้ทำการทบทวนงานวิจัยด้านการทำร้ายทางอารมณ์ และแบ่งประเภทของ
การทำร้ายทางอารมณ์ไว้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การทำร้ายทางอารมณ์ด้วยการละเลย ซึ่งมีลักษณะการแสดงท่าทีปฏิเสธ
เพิกเฉย หลีกเลี่ยงในการมีปฏิสัมพันธ์ หรือให้สร้างการกระทำต่อความรู้สกึ ผูกพัน การลดทอนคุณค่า ละเลยอารมณ์ ความรู้สกึ
นึกคิดของอีกฝ่าย เป็นต้น และ (2) การทำร้ายทางอารมณ์ด้วยความตั้งใจ มีลักษณะการกล่าวหาบุคคลอื่นอย่างไม่ยุติธรรม
การเยาะเย้ยล้อเลียนเพื่อต้องการลดทอนคุณค่าอีกฝ่าย รวมถึงการกระทำทางร่างกายและคำพูดในลักษณะจงใจเพื่อให้อีกฝ่าย
เกิดความรู้สึกด้านลบ เป็นต้น
4. รูปแบบการเลี้ยงดู
Baumrind (1971) จั ด กลุ่ม ประเภทรู ป แบบการเลี้ย งดู ไว้ 3 ประเภท และ Maccoby and Martin (1983,
อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552) ได้เพิ่มเติมประเภทที่ 4 โดยจำแนกตามลักษณะการให้ความอบอุ่น และการควบคุมจาก
ผู้ ป กครอง ได้ แ ก่ (1) การเลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส่ (Authoritative) บิ ด ามารดาจะมี ก ารควบคุ ม สู งและให้ ค วามอบอุ่ น สู ง
การอบรม เลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒ นาการ ตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาต ให้เด็กมีอิสระ
ตามควรแก่ วุ ฒิ ภ าวะ แต่ บิ ด ามารดาจะกำหนดขอบเขตพฤติ ก รรมของเด็ ก และกำหนดให้ เด็ ก เชื่ อ ฟั งและปฏิ บั ติ ต าม
(2) การเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian) บิดามารดาใช้การคุมสูงแต่ความอบอุ่นต่ำ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความ
เข้มงวดเรียกร้องสูง มีการจัดระบบ การควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมาก
หรือไม่มีเลย มีการใช้อำนาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อเด็กไม่ทำตามความคาดหวัง (3) การเลี้ยงดูแบบตามใจ
(Permissive) บิดามารดาใช้การควบคุมต่ำ แต่ให้ความอบอุ่นสูง การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กทำสิ่งต่างๆ ตาม
การตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อย ไม่มีอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก บิดามารดา
จะให้ความรัก ความอบอุ่นและตอบสนองความต้องการของเด็ก (4) การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved) บิดามารดาใช้
การควบคุม และความอบอุ่นต่ำ การอบรม เลี้ยงดู ที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก เพิกเฉย
ต่อเด็ก บิดามารดาหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความกดดันในชีวิตประจำวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก
5. ความหมายสุขภาวะ
สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุก ๆ ทางทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เป็นองค์รวมที่สมดุล เชื่อมโยงและเกื้อหนุมกันและกัน มิใช่เพียงการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการดำรงชีพอย่างมีความสุข
หรือแข็งแรงทั้งทางร่างกาย และสภาพจิตใจ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล ทั้งสี่ด้านอย่างครบถ้วน (พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ, 2550)
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายทางอารมณ์ ที่ ส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 จากช่วงต้นปี 2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั่วโลก เป็นเหตุต่อการเกิดความเสี่ยงต่อ
เยาวชนเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ที่เยาวชนและครอบครัวต้องเผชิญ ประกอบด้วย ความบอบบางที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดฯ
ความเครียดของผู้ปกครองที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุของการทำร้ายร่างกาย การละเลย ในเด็กที่เรียกร้องใน
ลักษณะรุนแรง (U.S Department of health and Human service, Substance abuse and mental health Services
Administration, 2020) รวมถึงการทำร้ายทางอารมณ์ ต่อเยาวชนซึ่งเป็น ช่วงอายุที่พั ฒ นาการด้ านความคิ ด อารมณ์ ที่มี
ความเป็นตัวของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากปัจจัยดังกล่าวผลกระทบด้านมิติทั้งสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การตกงาน หรือ
การมีรายได้ลดลง รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป รวมถึงสมาชิกในครอบครัวต้องมาอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัด ในสภาวะอปกติ
เหตุจากมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การทำงาน การขาด
แคลนทรัพยากรที่สำคัญ ทำให้ประชาชนตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความเครียด แม้ว่ามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
สามารถควบคุมการติดเชื้อ ในทางกลับกันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาพจิตใจและเป็นตัวเร่ง
นำไปสู่ความรุนแรง (Bhullar, Durkin, Jackson, & Usher, 2020) ซึ่งการทำร้ายทางอารมณ์ โดยเฉพาะบริบทสังคมไทย
อาจยังเป็นประเด็นที่ยากต่อการรับรู้หรือตีความ ทั้งของประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับ
ประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นการรับรู้ระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ (จิราวรรณ เท่นวัฒนกุล, นภา หลิมรัตน์, ศรีเวียง
ไพโรจน์กุล, 2552) ทั้งนี้การถูกทำร้ายทางอารมณ์ผู้กระทำอาจคิดว่าตนเองไม่ได้ทำร้าย เพียงแต่เป็นการกล่าวสั่งสอนเมื่อ
เยาวชนกระทำผิดเท่านั้น ในทางกลับกันเยาวชนก็อาจไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็น
ประจำ อาจสรุปได้ว่า เยาวชนบางคนอาจรู้สึกเจ็บใจ คับข้องใจอย่างมากเมื่อถูกกระทำ แต่อีกคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลย
จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยทั้งหมด ทำให้สรุปหรือกล่าวได้ ว่า รูปแบบการทำร้ายทางอารมณ์นั้นมีลักษณะ
หลั กๆ อยู่ 2 ลั ก ษณะตามวรรณกรรมที่ ได้ น ำมาทบทวน คื อ การทำร้ายทางอารมณ์ ด้ วยการละเลยและด้ วยความตั้ งใจ
ซึ่งสาเหตุของการทำร้ายทางอารมณ์นั้นมีอยู่มากมายหลากหลายสาเหตุด้วยกัน รูปแบบการเลี้ยงดูที่แต่ละประเภทอาจนำพา
ไปสู่ผลลัพธ์ต่อตัวเด็กและเยาวชนแตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวไปอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำร้ายทางอารมณ์ต่อเด็ก
และเยาวชนที่ส่งผลต่อสุขภาวะ เช่นเดียวกันกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่างๆ ที่อาจ
เป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้นการเกิ ดความเสี่ยงต่อเยาวชนในการถูกทำร้ายทางอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อสุขภาวะ
ของเยาวชนด้วยเช่นเดียวกัน จากการทบทวนดังกล่าวจึงได้นำมาใช้ในการศึกษาการทำวิจัยในครั้งนี้ คือการทำร้ายทางอารมณ์
ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
จากข้ อมู ลแนวคิด นิ ยามความหมายต่างๆ ข้ างต้ น สามารถสรุปออกมาและนำมาเขีย นเป็ น กรอบแนวคิ ด ของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดการวิจยั
การถูกทำร้ายทางอารมณ์
ช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครอบครัว
- เพศ
- ลักษณะครอบครัว
- รูปแบบการเลี้ยงดู
- พฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19

สุขภาวะของเยาวชน

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในเยาวชน
โดยมีวิธีการศึกษา จากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ การค้นคว้าจากเอกสาร และการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
โดยมีองค์ประกอบในวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 1,260 คน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563
2. ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่ได้ระบุไว้ โดย
ใช้ สู ต รของ Yamane, อ้ า งถึ งใน Israel, 2003, p. 4) คำนวณจากจำนวนประชากร 1,260 คน ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน
304 คน หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากห้องเรียนแบบไม่ใ ส่คืน ในแต่ละ
ระดับชั้น ได้ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน หลังจากนั้นเก็บข้อมูลตามสัดส่วนของจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง โดยได้ตัวอย่างจาก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 114 คน มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 95 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 95 คน และ
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเข้าถึงตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) จนครบตามจำนวน โดยคำนึงว่าแต่ละห้องมีตัวแทน
จำแนกตามเพศสรีระ ชาย และหญิง เท่าๆ กัน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งแบ่ งเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลัก ษณะคำถามแบบเลื อกตอบ (Check-list) เกี่ยวกั บ ข้อ มูล ทั่วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ (Check-list) เกี่ยวกับข้อมูลด้านครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ลักษณะคำถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) วัดระดับความรู้สึกการถูกทำร้ายทางอารมณ์จากน้อยไปมาก
ตั้งแต่ 1-10 คะแนน แบ่งเป็นสองส่วนทั้งช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และสุดท้าย ส่วนที่ 4
ลักษณะคำถามเป็นแบบการประเมินค่า (Rating scale) วัดระดับสุขภาวะในภาพรวม จำนวน 1 ข้อถาม มีค่าคะแนนจากน้อย
ไปมาก โดยให้ประเมินค่าตั้งแต่ 1-10 คะแนน ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเริ่มจาก
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านซึ่งพบว่าค่าความสอดคล้องระหว่าง
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คำถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of item-Objective Congruence [IOC]) ในภาพรวมมี ค่ า อยู่ ในช่ ว ง 0.67-1.00 โดย
บางข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะผู้วิจัยไม่ได้ตัดข้อคำถามนั้นออก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา แต่ได้มี
การปรับข้อคำถามให้เข้าใจง่ายและสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนขึ้น
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้แบบสอบถาม
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง จำนวน 30 คน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ทำการวิ เคราะห์ ค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเฉพาะในส่ ว นที่ 3 ซึ่ งมี ลั ก ษณะของชุ ด คำถามเป็ น แบบประเมิ น ค่ า
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach โดยพบว่า ข้อคำถามในส่วนก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีค่าอยู่ที่ 0.799 และ
ข้ อ คำถามในส่ ว นระหว่ า งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดฯ อยู่ ที่ 0.846 ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น ค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ จ ะนำ
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจริงได้
4. ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนดำเนินการ คณะผู้วิจัยประสานงานกับคุณครูแนะแนวประจำโรงเรียน และดำเนินเรื่องหนังสือขออนุญาต
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่โรงเรียน รวมทั้งชี้แจงประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนการเก็บข้อมูลจะเริ่มขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีการประสานงานเพื่อให้ครูแนะแนวของโรงเรียนเป็นผู้เก็บแบบสอบถามร่วมกับ
คณะผู้วิจัย ตามขนาดของตัวอย่างในแต่ละห้องเรียนจำแนกตามเพศหญิง ชาย ตามสัดส่วนที่ได้คำนวนไว้ ก่อนเก็บข้อมูลได้
ชี้ แ จงแก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งในรายละเอี ย ดแบบสอบถามก่ อ น จากนั้ น ทำการแจก และเก็ บ จนครบจำนวน หลั งจากนั้ น มี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้ (1) สถิติเชิงพรรณา
(Descriptive statistic) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและครอบครั ว ได้ แ ก่ เพศ ลั ก ษณะครอบครั ว
รูปแบบการเลี้ยงดู พฤติกรรมเสี่ยง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยค่าสถิติ จำนวน และร้อยละ และ
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบด้วย Chi-square test เพื่อวิเคราะห์หรือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทั่วไปกับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ และการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ที่ส่งผลต่อระดับสุขภาวะ และใช้ Paired t-test
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ช่วงเวลาก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
6. จริยธรรมในการวิจัย
การได้มาซึ่งข้อมูลในการศึกษา คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน ใน
รูปแบบทั้งที่ไม่เป็นทางการและดำเนินการแจ้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อออกหนังสือชี้แจง และขออนุญาตเข้าเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน โดยอธิบายรายละเอียดข้อมูลแก่ครูผู้ประสานงานเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การปกปิดข้อมูลเป็ นความลับ และลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ โดยจะเก็บ ข้อมูลจากตัวอย่างหรือนั กเรียนที่เต็มใจให้
ความร่ วมมื อ ในการตอบแบบสอบถามเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากประเด็ น ที่ ศึ ก ษาวิจั ย นี้ อ าจมี ค วามเปราะบางและอ่ อ น ไหวต่ อ
ประสบการณ์หรือความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามได้
ผลการศึกษา
การนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย (1) ข้อมูลจำนวน ร้อยละ ของเพศ รูปแบบการเลี้ยงดูและ
ลักษณะครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ถัดมาเป็น
(2) ระดับสุขภาวะของเยาวชนที่ เป็นผลมาจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ (3) เปรียบเทียบการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ของ
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เยาวชนก่อนและระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชน รวมถึง (4) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับการทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครอบครัวของตัวอย่างที่ศึกษา
1.1 เพศ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม มีสัดส่วนแตกต่างกันไม่มาก โดยเป็นเพศหญิง 148 คน คิดเป็นร้อยละ
48.7 เพศชายจำนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 42.1 และพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
1.2 รู ป แบบการเลี้ ย งดู แ ละลั ก ษณะครอบครั ว เยาวชนตั ว อย่ า งถู ก เลี้ ย งดู จ ากครอบครั ว แบบตามใจ
(Permissive) เป็ น ครึ่ ง หนึ่ งของจำนวนตั ว อย่ า งทั้ ง หมด คื อ ร้ อ ยละ 50.3 รองลงมาด้ ว ยการถู ก เลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส่
(Authoritative) ร้อยละ 32.8 และตามด้วยการถูกเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian) ร้อยละ 8.9 ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับ
การเลี้ ย งดู แ บบทอดทิ้ ง (Uninvolved) ร้ อ ยละ 7.9 ในส่ ว นของลั ก ษณะครอบครั วเยาวชนผู้ ต อบแบบสอบถามมาจาก
ครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 65.6 ครอบครัวขยาย ร้อยละ 34.2 และอื่นๆ เช่น พักอาศัยอยู่คนเดียว อยู่ที่ร้อยละ 0.7
1.3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำร้ายทางอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว จากการเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ตอบคุณ ลักษณะของครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เยาวชนจะถูกทำร้ายทางอารมณ์ ผลสรุปออกมาว่า ครอบครัวของ
เยาวชนที่มีคุณลักษณะครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีจำนวนมากที่สุดสูง
ถึง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และครอบครัวของเยาวชนที่มีคุณลักษณะครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการประสบปัญหา
เศรษฐกิจมีจำนวนที่สูงในอัตราที่ใกล้เคียงกันคือ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 จากจำนวนทั้งหมด
1.4 การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ครอบครัวของเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถาม
ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นจำนวนร้อยละ 78.00 โดยมีรายได้ลดลงจำนวน
มากที่สุด คือร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็นตกงานหรือถูกพักงาน ร้อยละ 15.5 ตามด้วยการเปลี่ยนรูปแบบมาทำงานที่บ้าน
(Work from home) ร้อยละ 14.1 และมีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 0.7
2. ข้อมูลระดับสุขภาวะของเยาวชนที่เป็นผลมาจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์
วัตถุประสงค์ข้อที่ (1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะของเยาวชนที่เป็นผลมาจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ผลการศึกษามีดังนี้
1. ระดั บ สุ ข ภาวะของเยาวชน ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ (1) พบว่า ระดั บ สุข ภาวะของเยาวชนมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจำนวนประมาณหนึ่งในสาม อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 38.6 ต่อมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 37.6 ตามด้วยระดับ
น้อยและระดับมากที่สุด ที่มีจำนวนเท่ากัน คือ 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 ระดับน้อยที่สุด จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4
และสุดท้ายในระดับที่ไม่รู้สกึ มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ พบว่า ตัวอย่างมีสุขภาวะ
ในระดับมาก ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีระดับสุขภาวะในระดับปานกลาง
2. ระดับการทำร้ายทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อระดับสุขภาวะ ผลการศึกษาพบว่าระดับการทำร้ายทางอารมณ์มี
ความเกี่ยวข้องกับระดับสุขภาวะของเยาวชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพบว่า เยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับน้อยที่สุด มีระดับสุขภาวะอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เยาวชนที่มี
ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับน้อย มีระดับสุขภาวะอยู่ในระดับมาก ส่วนเยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับ
ปานกลาง มีระดับสุขภาวะอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับเยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับมาก
3. ข้อมูลเปรียบเทียบการถูกทำร้ายทางอารมณ์ช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
วัตถุป ระสงค์ก ารวิจั ย ข้อ ที่ (2) เพื่ อ เปรีย บเทีย บการถู กทำร้ายทางอารมณ์ ข องเยาวชนก่ อนและระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชน ผลการศึกษามีดังนี้
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1. ระดับ การถูกทำร้ายทางอารมณ์ ช่วงก่ อนและระหว่างสถานการณ์ แพร่ระบาดโควิด -19 ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ (2) พบว่า ระดั บการถูก ทำร้ายทางอารมณ์ ช่วงเวลาก่อนและระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด -19
ไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ช่วงเวลาก่อนการแพร่
ระบาดอยู่ที่ 38.85 คะแนน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ของเยาวชนระหว่างการแพร่ระบ าด
ซึ่งอยู่ที่ 39.70 คะแนน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน จำแนกตามรูปแบบการเลี้ยงดูก่อน และระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19
ระดับการถูกทำ
ร้ายทางอารมณ์
ของเยาวชน

ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
38.85
16.26

ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
39.70
16.26

t

P-value

-.699

.485

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่นำไปสู่การทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
วัตถุประสงค์ข้อที่ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ลักษณะครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู พฤติกรรม
เสี่ยงของครอบครัว และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่นำไปสู่การถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ (3) มีดังนี้
1. เพศและการถูกทำร้ายทางอารมณ์ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับ
การถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน ทั้งก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่มีความสัมพันธ์กันที่นัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ ตั้งไว้ โดยระดั บการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ของเยาวชนเพศชาย
เพศหญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ที่ระดับน้อยจนถึงปานกลาง ส่วนระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
ในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ
น้อยถึงปานกลาง
2. ลักษณะครอบครัวและการถูกทำร้ายทางอารมณ์ การทดสอบสมมติฐานระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของ
เยาวชน ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่า ลักษณะครอบครัว
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์เยาวชนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าเยาวชนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยายมีการถูกทำร้ายทางอารมณ์มากกว่าเยาวชนที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยว อย่างไรก็ตาม พบว่า เยาวชนจากครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายมีระดับการถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ในระดับน้อยถึงปานกลาง
3. รูปแบบการเลี้ยงดูและการถูกทำร้ายทางอารมณ์ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ของเยาวชนก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive) ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในบรรดารูปแบบ
การเลี้ยงดู มีระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับน้อยเป็นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับเยาวชนที่ถูก
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเยาวชนที่ได้รับการเลี้ยงดูรูปแบบเอาใจใส่มีการถูกทำร้าย
ทางอารมณ์น้อยกว่ารูปแบบการเลี้ยงดูอื่นๆ
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ในขณะที่เยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian) มีแนวโน้มถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกับเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูในรูปแบบของการทอดทิ้ง (Uninvolved) ผลการศึกษาในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
แต่มีข้อน่าสังเกต คือ ระดับการถูกทำร้ายในแต่ละรูปแบบการเลี้ยงดู ยกเว้นแบบควบคุม (Authoritative) มีแนวโน้มระดับ
การทำร้ายทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย ดังข้อมูลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน จำแนกตามรูปแบบการเลี้ยงดูก่อนและระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19
ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
รูปแบบการเลี้ยงดู
ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19
ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19
ของครอบครัว
น้อย น้อย ปาน
มาก
มาก
รวม
น้อย
น้อย ปาน มาก มาก
รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
แบบตามใจ
28
76
40
8
0
152
29
77
35
11
0
152
(Permissive)
(18.4) (50.0) (26.3) (5.3) (0.0) (100.0) (19.1) (50.7) (23.0) (7.2) (0.0) (100.0)
แบบเอาใจใส่
8
43
39
5
2
97
8
44
34
9
2
97
(Authoritative)
(8.2) (44.3) (40.2) (5.2) (2.1) (100.0) (8.2) (45.4) (35.1) (9.3) (2.1) (100.0)
แบบควบคุม
1
3
14
9
0
27
1
3
14
9
0
27
(Authoritarian)
(3.7) (11.1) (51.9) (33.3) (0.0) (100.0) (3.7) (11.1) (51.9) (33.3) (0.0) (100.0)
แบบทอดทิ้ง
1
7
9
7
0
24
2
5
12
5
0
24
(Uninvolved)
(4.2) (29.2) (37.5) (29.2) (0.0) (100.0) (8.3) (20.8) (50.0) (20.8) (0.0) (100.0)
รวม
38
129
102
29
2
300
40
129
95
34
2
300
(12.7) (43.0) (34.0) (9.7) (0.7) (100.0) (13.3) (43.0) (31.7) (11.3) (0.7) (100.0)
χ2 = 53.822 (Likelihood Ratio), df = 12, Sig.= 0.00
χ2 = 49.157 (Likelihood Ratio), df = 12, Sig. = 0.00

4. พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัวกับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน การทดสอบสมมติฐาน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน เยาวชนที่มี
สมาชิกในครอบครัวดื่มสุราหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งมีอัตราสูงสุดจากพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ มีความสัมพันธ์
กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน ที่นั ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับการถูกทำร้ายเท่ากันทั้งก่อนและ
ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ระดับน้อย ทว่าเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มีระดับการถูก
ทำร้ายทางอารมณ์ในระดับน้อยเช่นกัน โดยพบว่า ทั้งก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่มีความสัมพันธ์
กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
5. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทำร้ายทางอารมณ์กับผลกระทบของครอบครัวที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 พบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เยาวชนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มการถูกทำร้ายทางอารมณ์อยู่ระดับน้อยถึงปานกลาง โดยครอบครัวเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มากที่สุดในเรื่องของรายได้ลดลง
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อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษาประกอบไปด้วยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทำร้ายทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อระดับ
สุขภาวะ การเปรียบเทียบระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การถูกทำร้ายทางอารมณ์และระดับสุขภาวะ
ความสัมพันธ์ของการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในเยาวชนที่ส่งผลต่อระดับสุขภาวะ พบว่าเยาวชนที่ถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ในระดับน้อยที่สุด มีระดับสุขภาวะอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ใกล้เคียงกับเยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับ
น้อยซึ่งมีระดับสุขภาวะในระดับมาก เป็นผลที่สามารถคาดคะเนได้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ที่ อยู่ ในช่ วงวั ยรุ่น ตอนปลาย ที่ กำลั งพั ฒ นาเข้ าสู่วัย ผู้ ใหญ่ เยาวชนที่ ไม่ ถู กทำร้ายทางอารมณ์ สามารถพั ฒ นาตนเองตาม
พัฒนาการของตนได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย อ้างอิงได้จากทฤษฎีบุคลิกภาพของอีริคสัน ในขั้นที่ 5 ความมีเอกลักษณ์แห่ง
ตน หรือความไม่เข้าใจตนเอง (Identity VS Identity diffusion) (ศรีป ระภา ชัยสิน ธพ, 2554) ซึ่งเป็น พัฒ นาการที่ท ำให้
เยาวชนสามารถรับรู้ได้ถึงความต้องการและตัวตนของตนเองได้ ทว่าอีกมุมหนึ่งจากผลการศึกษาเยาวชนที่ถูกทำร้ายทาง
อารมณ์ในระดับมาก ยังมีระดับสุขภาวะทางอารมณ์ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่าเยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์
จากครอบครัวสามารถแสวงหาความสุขจากแหล่งอื่นๆ ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น สื่อสังคมต่างๆ ซึ่งถือว่าพื้ นที่ที่ เยาวชน
สามารถสร้างตัวตน อัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างเสรี สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเสรี หรือ
แม้กระทั่งจะสามารถเลือกสื่อมาใช้ในการแสวงหาความสุขในหลากหลายรูปแบบ จึงไม่อาจจำกัดความได้ว่าเด็กที่ถู กทำร้าย
ทางอารมณ์จะมีระดับสุขภาวะในระดับที่น้อยที่สุด
2. ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19
การเปรียบเทียบระหว่างการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนทั้งช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19
ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในระดับความรู้สึก ทั้งนี้ผลการศึกษาขัดแย้งกับงานศึกษาของหน่วยงานบริการสุขภาพและ
สารเสพติ ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ พ บว่า เด็ ก มี ค วามบอบบางเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดโควิด -19
ที่ผู้ปกครองมีความเครียดเพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุหลักของการทำร้ายร่างกาย ละเลย และมีแนวโน้มต่อพฤติกรรมของเด็กที่
เรี ยกร้องและมี ความกั งวล (Substance Abuse and Mental health Services Administration, U.S. Department of
health and Human Services, 2020) จากความไม่ สอดคล้ องดังกล่าวอาจเป็ นไปได้ว่ าวัฒ นธรรมของประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกั นในวัฒนธรรมการเลี้ยงดู ทั้งความเป็นปัจเจกที่เป็นจุดเด่นของประเทศฝั่งตะวันตก
และความเกื้อกูล การมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกของสังคมในประเทศตะวันออก นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่า
เยาวชนอาจไม่ได้เป็นตระหนักหรือเคยชินต่อการถูกกระทำ ซึ่งจากการศึกษาของ จิราวรรณ เท่นวัฒนกุล , นภา หลิมรัตน์,
และ ศรีเวียง ไพโรจน์กุล (2552) ที่ศึกษาคำจำกัดความของการทารุณกรรมละเลยทอดทิ้งเด็ก พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมทำการศึกษา
ทั้งทีมสหวิชาชีพและประชาชนทั่วไป ขาดความตระหนักและการให้วินิฉัยเรื่องการทำร้ายทางอารมณ์ เนื่องจากการรับรู้เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ รวมทั้งมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การดุด่า เด็กบางคนอาจรู้สึกคับข้องใจ
อย่างมาก แต่เด็กอีกคนอาจไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
3. เพศและระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
เพศและระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และระหว่าง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเพศ เนื่องจากทั้งเพศชาย เพศหญิงและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ต่างก็มีระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับที่เท่ากัน คือ ระดับน้อยถึงปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้มีความขัดแย้งจาก
ข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2561) ที่ทำการรวบรวมสถิติการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในวัยเด็กและเยาวชน
จากจำนวนทั้งหมด 207 คน ซึ่งเพศหญิงมีระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์จำนวน 170 คน มากกว่าเพศชายซึ่งมีจำนวน 37
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ราย อาจเป็นไปได้ว่า ผลการศึกษาในครั้ง นี้เป็นการศึกษาภายใต้สถานการณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางสังคมที่ไม่เคยเกิน
ขึ้นมาก่อน ทำให้ผลลัพธ์การศึกษามีความแตกต่างจากการรายงานสถิติซึ่งเป็นสภาวะปกติทั่วไป รวมถึงการเฉพาะจงช่วงอายุ
ที่แคบกว่าเพียงเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุ 14-17 ปี
4. รูปแบบการเลี้ยงดู ลักษณะครอบครัวและระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์
ในส่วนของการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนกับรูปแบบการเลี้ยงดู พบว่าเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูแบบควบคุม
และทอดทิ้ง มีระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ มากกว่าเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ และตามใจ ข้อค้นพบนี้สนับสนุน
สอดคล้องกับ แนวคิดของ Baumrind (1971) และ Maccoby and Martin (1983, อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552)
ที่กล่าวว่า การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ผู้ปกครองจะให้ความรักความอบอุ่นสูง มีการอบรม สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการ ตาม
วุฒิ ภาวะของเด็ก และการมีกฎกติการ่วมกัน ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ปกครองและบุตร ในส่วนของการเลี้ยงดูแบบตามใจ ครอบครัวจะมอบความรักแก่บุตรโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ในทางกลับกัน
การเลี้ยงดูแบบควบคุม ผู้ปกครองเป็นฝ่ายมีอำนาจเด็ดขาด บุตรไม่สามารถต่อรองใดๆ ทั้งยัง ขาดการให้ความรักความอบอุ่น
ส่วนของการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ซึ่งเป็ นการเลี้ยงดูโดยไม่ให้ความสนใจต่อบุตรทั้ งการลงโทษและความรัก ดังนั้นรูป แบบ
การเลี้ยงดูแบบควบคุมและทอดทิ้ง รูปแบบที่ขาดความรักความใส่ใจเป็นองค์ประกอบ เป็นสาเหตุให้เยาวชนมีระดับความรู้สึก
ว่าถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับปานกลาง ซึ่งมีระดับสูงกว่า เยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และตามใจ ซึ่งมีระดับการถูกทำ
ร้ายทางอารมณ์ในระดับน้อย เยาวชนผู้อยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยวระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ใน
ระดับน้อยถึงปานกลางเท่ากัน ดังนั้นการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของครอบครัว สอดคล้อง
กับข้อมูลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2651) ซึ่งรวบรวมสถิติการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพบว่า
ผู้กระทำเกิดจากบิดา มารดา พี่น้อง ปู่ย่าตายาย รวมถึงญาติอื่น ๆ ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เช่น ข้อมูลจากจากสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ผู้กระทำความรุนแรงเป็นญาติ ร้อยละ 7.50 พ่อและแม่ ร้อยละ 3.55 ปู่ ย่า ตา และยาย ร้อยละ 2.25
5. ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงและระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์
สาเหตุการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนพบว่าเกิดจากปั จจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สุราหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จากการศึกษามีความเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลสาเหตุความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการดื่มสุราเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีความถี่มากที่สุด (กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2561)
6. ผลกระทบโควิด-19และระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์
เยาวชนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ลดลงซึ่งมี
จำนวนสูงสุด จากผลกระทบด้านอื่นๆ มีผลต่อการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนที่ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานศึกษาของ Bhullar, Durkin, Gyamfi, Jackson, and Usher (2020) เรื่อง Family violence
and COVID 19: Increased vulnerability and reduced options for support ที่พบว่า ขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญใน
ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเครียด จึงอาจสรุป
ได้ว่า การที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้ที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือเป็นการประสบปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรทางด้านการเงิน ส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครองในด้า นของความเครียด และอาจทำให้เกิดการทำร้าย
ทางอารมณ์ต่อเยาวชนหรือสมาชิกในครอบครัว
สรุปผลการศึกษา
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายและหญิงจำนวนใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว
แบบตามใจ มาจากครอบครัวเดี่ยว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำร้ายทางอารมณ์ มากที่สุดในสอง
อันดับแรก คือ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
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นับแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ครอบครัวโดยส่วนใหญ่ของตัวอย่างมีรายได้ลดลง ในส่วนของระดับ
สุขภาวะ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสุขภาวะในระดับมาก โดยการถูกทำร้ายทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับระดับสุขภาวะ
เยาวชนผู้ที่มีระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ที่น้อย มีระดับสุขภาวะในระดับที่มาก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในช่วงเวลาก่อนและช่วงเวลาระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19 พบว่า เยาวชนมีระดับการถูก
ทำร้ายทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทำร้ายทางอารมณ์กับเพศ ลักษณะครอบครัว รวมถึงพฤติกรรม
เสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือกล่าวได้ว่าการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดังกล่าว ในทางกลับกัน รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวต่อเยาวชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานตามที่อธิบายข้างต้น สรุปได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ลำดับของ
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
(1)
(2)

(3)

ตัวแปรตาม

เยาวชนส่วนใหญ่มสี ุขภาวะในระดับปานกลาง
การถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน
ระดับสุขภาวะของเยาวชน
เยาวชนมีการถูกทำร้ายทางอารมณ์ ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ที่แตกต่างจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ระหว่างช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครอบครัว
การถูกทำร้ายทางอารมณ์
ของเยาวชน
(3.1) เพศ
(3.2) ลักษณะครอบครัว
(3.3) รูปแบบการเลี้ยงดู
(3.4) พฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว
(3.5) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
เป็นไปตาม
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
✓(ระดับมาก)
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษามีดังนี้ (1) การที่ระดับสุขภาวะของเยาวชนขึ้นอยู่กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์
และมีข้อค้นพบว่าเยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ ในระดับปานกลาง มีระดับสุขภาวะอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ
เยาวชนที่ถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสุขภาวะของเยาวชนอาจมีระดับที่ลดลงได้หากยังได้รับการถูกทำ
ร้ายทางอารมณ์ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลเช่นเดียวกันต่อไป จึงควรให้ความสำคัญต่อการประเมิน ตรวจประเมินสุขภาวะใน
นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตรวมถึงป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวช ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ในช่วงวัยนี้ เช่น โรคซึมเศร้า อันเนื่องมาจากสาเหตุ ด้านครอบครัวและสังคม (2) การที่ระดับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ใน
ช่วงเวลาก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ไม่แตกต่างกัน (ซึ่งอาจนับเป็นเรื่องที่ดี) อย่างไรก็ตาม ในอีก
มุมมอง เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เยาวชนอาจไม่เข้าใจการถูกทำร้ายทางอารมณ์หรือขาดความตระหนัก ดังนั้นจึงควร
มีการเสริมหลักสูตรในระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญ ในการตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ
การศึกษาในระดับวัยเด็กตอนต้นและต่อเนื่องยังระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามวัย เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความรู้สึกภายในตนเอง
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เป็นผลต่อเนื่องให้เกิดความสามารถในการจัดการและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) รูปแบบ
การเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับการถูกทำร้ายทางอารมณ์ของเยาวชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันครอบครัว รวมถึง
โรงเรียน ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในความสำคัญนี้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป มีดังนี้ (1) การเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา เนื่องจากการทำวิจัย
ครั้งนี้ได้ทำการศึกษาตัวอย่างเพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น การทำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในเป้าหมายหรือตัวอย่างที่มาจาก
โรงเรียนที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อความสามารถในการแปรผลสู่ประชากรเป้าหมายที่
เป็นเยาวชนหรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มากขึ้น (Generalizability) และ (2) การเลือกใช้รูปแบบการทำ
วิจัยในการศึกษาวิจัยประเด็นที่มีความเปราะบาง อาจใช้วิจัยผสานวิธี (Mixed methods research) หรือการใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ในตัวอย่างที่ศึกษา และหรือตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะมีการถูกทำร้ายทางอารมณ์ในระดับมาก เพื่อ
การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกัน
รวมทั้งแก้ปัญหาให้นักเรียนต่อไป
ข้อจำกัดในการศึกษา
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้วางแผนที่จะร่วมเก็บแบบสอบถามกับครูผู้ ประสานงานในโรงเรียน แต่เนื่องจากข้อจำกัด
ด้ า นเวลาและความไม่ ส ะดวกของครู ผู้ ป ระสานงานที่ จ ะให้ ค ณะผู้ วิ จั ย ร่ ว มเก็ บ ข้ อ มู ล ในชั้ น เรี ย นด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ ค ณะผู้ วิจั ย ไม่ ได้ เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยตนเองตามที่ ตั้ งใจไว้ แต่ ได้ อ ธิบ ายรายละเอีย ดเนื้ อหาที่ เกี่ย วข้ องให้ ครู ผู้ป ระสานง าน
ดำเนินการเองในการเก็บข้อมูลจนครบถ้วนตามการออกแบบวิจัยและจำนวนตัวอย่างที่กำหนดไว้
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ จั ย นี้ ส ำเร็ จ สมบู รณ์ ได้ ด้ ว ยดี เพราะได้ รั บ ความกรุ ณ าชี้ แ นะ เอาใจใส่ และช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี ยิ่ งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี พูล พอกสิน อาจารย์ป ระจำรายวิช า สพ.312 การวิจัยและการจัดการความรู้ทางสั งคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ ที่คอยให้คำปรึกษา ให้แนวคิด ให้คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอดของการทำ
บทความงานวิจัยนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ทางคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้ กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดความตรงเชิงเนื้อหา ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อคำถาม และตรวจสอบความเหมาะสมของเครือ่ งมือจนบทความงานวิจัยนี้สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคุณครูที่กรุณาอนุญาตให้
ทางคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างจากเยาวชนในโรงเรียน และเป็นผู้ช่วยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณตัวอย่างที่ช่วยทำแบบสอบถามในการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อ
หาความเชื่อมั่น และตัวอย่างเยาวชนที่เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่ให้ค วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวมรวมข้อมูล จนทำให้
บทความงานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น และขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ทางคณะผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ที่มี
ส่วนช่วยให้บทความงานวิจัยนี้สำเร็จและสมบูรณ์ ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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Abstract
This research aimed to survey the way of family life among the Pga K’nyau (Karen) ethnic group
in Baan Padengtai, Padeng Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. This study is
qu alitative resea rch. The key informant was purposely-selected Karen ethnic group families in Baan
Padengtai, 10 families. There were three types of families: 1) The head of family aged 21-39 years old,
2) The head of family aged 40-59 years old and 3) The head of family aged 60 years or older.
The research instruments were in-depth interview forms. Data analysis using was descriptive and content
analysis. The results of this research show that the Karen ethnic families have 1) General Family
Information: a nuclear family, a large number of children, Christian religion, an average income of 6,800
Bahts and 2) Family Way of Life Information: a nuclear family, patriarchy, matrilocality, endogamy,
modern-style homes, natural surroundings, a significant event that caused crisis with potential to cause
family failure, a man as main income provider, low income and high expenses, small savings and large
debt, unintentional familial relationships, lack of intentionality in family time, parents pushing self-reliance
on their children at a young age, compromising parents, strict religious beliefs, respect for leaders, no demands of
others, no disagreements, willingness to be a volunteer and generosity towards community efforts.
Keywords: The way of family life, The Pga K’nyau (Karen) ethnic group, Baan Padengtai
บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านป่าเด็งใต้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านป่าเด็งใต้ จำนวน 10 ครอบครัว เจาะจงเลือกครอบครัว 3 ประเภท ได้แก่ 1) ครอบครัวที่มีผู้นำครอบครัว อายุ 21-40 ปี
2) ครอบครัวที่มี ผู้นำครอบครัว อายุ 41-60 ปี และ 3) ครอบครัวที่ มีผู้นำครอบครัว อายุ 60 ปีขึ้ นไป เครื่องมื อวิจัย คื อ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาความและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่า ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้มี 1) ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว ได้แก่ เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และมีบุตรจำนวนมาก นับถือ
ศาสนาคริสต์ รายได้เฉลี่ยของครอบครั ว 6,800 บาท 2) ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว มีชายเป็นใหญ่
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นิยมเลือกคู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แยกครอบครัวหลังแต่งงาน สร้างบ้านเรือนแบบสมัยใหม่อยู่ติดแม่น้ำและรายล้อมด้วย
ธรรมชาติ เหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ พบว่า มีเหตุการณ์วิกฤตในครอบครัวที่มีแนวโน้มเข้าสูส่ ภาวะครอบครัวล้มเหลว สำหรับด้าน
เศรษฐกิจมีฝ่ายชายเป็นผู้หารายได้หลัก รายรับต่ำ รายจ่ายสูง มีเงินออมต่ำ หนี้สินสูง ด้านสัมพันธภาพของครอบครัว พบว่า
การทำบทบาทสมาชิกในครอบครัวต่ำ ไม่นิยมวางแผนการใช้เวลาร่วมกัน มีวิธีการเลี้ยงบุตรแบบให้พึ่ งตนเองเร็ว เลี้ยงดูบุตร
แบบไม่สนับสนุนและควบคุมน้อย มีศรัทธากับความเชื่อทางศาสนา เคารพผู้นำชุมชน ไม่ชอบเรียกร้อง ไม่ขัดแย้ง มีความ
เกรงใจ ไม่ชอบปฏิเสธ ชอบพึ่งพาอาศัยกันและมีความเกื้อกูลระหว่างเครือญาติพี่น้อง ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัวกับ
ชุมชนมีลักษณะจิตอาสา และให้ความร่วมมือชุมชนเป็นอย่างดี
คำสำคัญ: วิถีชีวิตครอบครัว, กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ, บ้านป่าเด็งใต้
บทนำ
กำเนิดแห่งชีวิตเริ่มต้นที่ครอบครัว จากครอบครัวสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคมและจากสังคมสู่ประเทศชาติ ครอบครัว
จึงเปรียบเสมือนเบ้าหลอมชีวิต หากเบ้าหลอมสมบูรณ์ ย่อมส่งผลต่อผลงานที่สมบูรณ์ ครอบครัวเข้มแข็งส่งผลต่อสังคมที่
เข้มแข็งเช่นกัน ครอบครัว คือ แหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม ครอบครัวยังเป็นสถาบันหลักและสถาบัน
พื้นฐานแรกในการผลิตบุคคลให้มีคุณภาพ ครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด แต่ทว่ามีความสำคัญมากที่สุด
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านป่าเด็งใต้ เพื่อค้นหาคำตอบว่า
สภาพวิถีชีวิตครอบครัวในปัจจุบันเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตครอบครัวคืออะไร การ เข้ามาของ
กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตครอบครัว รวมถึงแนวทางการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอต่อ
กระแสสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งคำตอบเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า
กระแสการพัฒนานั้นทำให้เกิดการพัฒนาแบบ “ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” กระแสของการบริจาคสิ่งของให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
ทำให้วิถีชีวิตครอบครัวรับเอาอิทธิพลเหล่านี้เข้ามาโดยรู้ไม่เท่าทัน ดังนั้น หากครอบครัวเข้าใจและรู้เท่าทัน การพัฒนาและ
ความเจริญ ย่อมจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ปัจจุบันสภาพครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม การทำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวอาจ
เปลี่ย นแปลงไปเป็ น วงจรที่ เชื่อ มโยงกั น โครงสร้ างทางครอบครัว จึงเกิ ดความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น สิ่ งเหล่ านี้ ส่ งผลต่ อ
วิถีชีวิตครอบครัวอย่างไร จากรายงานของกรมสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 กล่าวว่า ครอบครัวไทยกำลังตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤต ซึ่งเกิดจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาด้าน
สุขภาพ การขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาความรุ นแรง
ในครอบครัว ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานการณ์
การตั้งครรภ์ ของวัยรุ่น พบว่า ในประเทศไทยมีร้อยละของหญิ งอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ สูงขึ้นจากร้อยละ 39.79 ในปี
พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 46.32 ในปี พ.ศ. 2555 และจากการศึกษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับกรมอนามัยคาดการณ์
ว่ามีการทำแท้ง 1-2 แสนรายต่อปีและ 1 ใน 3 เป็นวัยรุ่น แม้ว่าประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับครอบครัว แต่พบว่าปัญหาความรุนแรงทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องและในทุกมิติของสังคมไทย
ปัญหาสัมพันธภาพและการสื่อสาร ครอบครัวขาดทักษะ ความรู้ในการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว ซึ่งการสื่อสารนั้น
เป็น เครื่องมือสำคัญ ในการเสริมสร้างสัม พันธภาพในครอบครัว มหาวิท ยาลัยมหิ ดลได้ทำการศึกษาสถานการณ์ สุ ขภาวะ
ของครอบครัวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552-2554 พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีการใช้คำพูดเชิงบวกต่อกันเป็น
ประจำเพียงร้อยละ 46.6 ที่เหลือราวร้อยละ 53.4 ทำเป็นบางครั้งหรือบางครอบครัวแทบจะไม่ได้ทำเลย ปีถัดมาลดจำนวนลง
เหลือเพียงร้อยละ 36.6 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2563, น. 19) ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสถานการณ์
ครอบครัวไทย แต่ยังส่งผลต่อครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร
กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ 2563, น. 1) ซึ่งมีความน่าสนใจ กล่าวคือ ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีสถานการณ์
ครอบครัวเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่อย่างไร
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กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นกลุ่มที่ถูกกระบวนการทางสังคมผลักดันให้ตกอยู่ในสภาวะ “บุคคลชายขอบ” ของ
สังคมนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าไม่น้อยกว่า 60 กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่ามีประชากร
กว่าหกล้านคน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556, น. 4-6) กลุ่มชาติพันธุ์ตามหลักฐาน พบว่า
อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีต กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-พม่า ประมาณ 600-700 ปี
มาแล้ว สำหรับในประเทศไทยกลุ่ม “ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ” อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (สุรพงษ์ ก้องจันทึก , 2563)
กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอกับสังคมไทยจึงถือว่าเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมักถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม สิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางวัฒนธรรม ถูกมองและ
ตัดสิน ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นปัญหาและภาระของประเทศ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจึงมีความเปราะบาง
มีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงในชีวิตและจิตใจในระดับรุนแรง สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญ หาต่างๆ
ที่ตามมา อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งมิติชุมชน สังคมและในระดับครอบครัว
สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพียงกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคนไทยในบ้าน
ป่ าเด็ งใต้ ตำบลป่ าเด็ งประกอบด้ วย 10 หมู่ บ้ าน ข้ อ มู ลองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนท้ องถิ่ น ตำบลป่ า เด็ ง (อบต.) ปี พ.ศ. 2563
สำรวจว่า มี จำนวนครัว เรือ นทั้ งหมด 2,699 หลั งคาเรื อ น จำนวนประชากรชาย 3,675 คน ประชากรหญิ ง 3,436 คน
รวม 7,111 คน สำหรับประชากรในหมู่ที่ 6 บ้านป่าเด็งใต้ ประกอบด้วย 467 หลังคาเรือน ประชากรรวม 2,797 คน แยกเป็น
ชาย 1,475 คน หญิง 1,322 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโคนมและเกษตรกรรมเป็นหลัก และเนื่องจากพื้นที่ป่าเด็งมี
พื้นที่ ติดต่อกับ ชายแดนไทย-พม่า จึงมีการอพยพและเดิน ทางเข้าออกระหว่างตะเข็บชายแดนสู่ป ระเทศไทยและเข้ามา
อาศัยอยู่ บริเวณพื้นที่ป่าเด็งเพื่อมาทำกินและขายแรงงาน การเข้ามาอยู่อาศัยโดยผิดกฎหมาย พ่อแม่ไม่ได้อาศัยและดูแลลู ก
ทำให้มี โอกาสถูกหลอกลวงและเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน ครอบครัวแตกแยก
การฆ่า ตัวตาย ปัญหาด้านจริยธรรมที่ต่ำลง ปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านสุขภาพและโรคติดต่อที่ตามมาอีกด้วย (องค์การ
บริหาร ส่วนท้องถิ่นตำบลป่าเด็ง, 2563) การอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นพ่อแม่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ครอบครัว ของชนรุ่นปัจจุบัน จากวิถีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่กับธรรมชาติต้นน้ำลำธารแผ่นดินกว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตจำกัด เดินทาง
ไปที่ไหน สามารถสร้างบ้านทำไร่ปลูกผักได้ที่นั่น เมื่อการพัฒนาและความเจริญเข้ามาพร้อมกับกระแสสังคมนิยม ตำบลป่าเด็ง
ถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ มีการจัดการบริหารพื้นที่ การทำไร่การล่าสัตว์ป่าจึงผิดกฎหมายและถือเป็น
การรุกล้ำพื้นที่เขตอุทยาน ผืนป่าที่เคยเป็นโรงเรียนและแหล่งอาหาร ทรัพยากรต่างๆ เคยอยู่ในป่า ป่าเปรียบเสมือนตู้เย็น
เงิน เป็ น สิ่ งไม่ จ ำเป็ น ปั จ จุบั น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ป กาเกอะญอถูก จำกั ด พื้ น ที่ เงิน กลายเป็ น สิ่ งที่ จ ำเป็ น ชี วิต ที่ เคยทำมาหากิ น
กลาย เป็นทำมาหาขาย (เงิน) ปลูกผักเพื่อขายเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพ วิถีชีวิตที่เคยมีอิสระและเรียบง่ายถูกกระแสนิยม และ
เทคโนโลยีเข้ ามาแทนที่ จากสถานการณ์ ที่ กำลั งเกิ ดขึ้ น นี้ เป็ น ปั จ จัย ทำให้ วิ ถีชีวิต กลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ป กาเกอะญอบ้ านป่ าเด็ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประเพณีและวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา การแต่งกาย ภาษา เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่ามหาศาล หากสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปคงเป็นการยากหากจะเรียกกลับคืนมา
งานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่ผ่านมาเน้นศึกษาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตลักษณ์ ชนเป่าและวิจัยกลุ่มจะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ มีจำนวน
ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีหน่วยงานทั้ภาครัฐและเอกชนเข้าไปศึกษาและช่วยเหลือจำนวนมาก
สำหรับพื้นที่บ้านป่าเด็งใต้ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดๆ เกี่ยวกับครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ การพัฒนาและกระแส
สังคมนิยมที่เข้าในป่าเด็งผ่านมาเพียง 39 ปี ต่ างจากกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือที่ความเจริญและการพัฒนาเข้าไปกว่าสองร้อย
กว่าปีแล้ว นับว่าบ้านป่าเด็งเป็นพื้นที่ใหม่ กระแสสังคมนิยมและเทคโนโลยีเข้ามา หากกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอรับเอามา
โดยขาดวิจารณญาณ อาจส่งผลลบต่อวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอก็เป็นได้
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ปัจจุบันผู้วิจัยทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน ภายใต้มูลนิธิที่มิได้แสวงผลกำไรใดๆ โดยผู้วิจัยได้ย้าย
มาอยู่หมู่บ้านป่าเด็งใต้และใช้ชีวิตคลุกคลีและฝังตัวอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ตลอดเวลาของการทำงานได้ริเริ่มและ
ทำโครงการเกี่ยวข้องกับเด็ก ครอบครัวและชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาแบบบูรณาการและครบด้าน
ไม่ว่าจะเป็น ด้ านร่างกาย ด้ านจิ ตใจ ด้านสติ ปั ญ ญาและด้ านสั งคม อี กทั้ งรู้จักคุ้ น เคยและใช้ชีวิต ร่วมกั บ ครอบครัวที่ เป็ น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ เป็ น อย่ า งดี มี ก ารพบปะเยี่ ย มเยี ย มพู ด คุ ย อย่ า งสม่ ำเสมอ วิจั ย ครั้งนี้ จึ งถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี ใน
การสำรวจและวิ เคราะห์ ส ถาณการณ์ วิ ถี ชีวิ ต ครอบครั วกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ป กาเกอะญอบ้ านป่ าเด็ งใต้ ตำบลป่ าเด็ ง อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อย่างลึกซึ้งและครบทุกมิติ
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย คือ แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของครอบครัว ได้แก่ โครงสร้างทางประชากร รายได้และศาสนาหลักของครอบครัว 2) ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว
ได้แก่ โครงสร้างหน้าที่ ของครอบครัวและความสัม พัน ธ์ระหว่า งครอบครัวกั บชุ มชน ซึ่งประกอบด้วยชุ ดคำถามเกี่ยวกั บ
โครงสร้างครอบครัว 11 ข้อ ชุดคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของครอบครัว 7 ข้อ และชุดคำถามเกี่ยวกับความสัมพั นธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับชุมชน 3 ข้อ มีการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยผ่านการตรวจสอบจากนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย ผู้เ ชี่ยวชาญและ
ผู้ให้คำปรึกษาการวิจัย 6 ท่าน รวมทั้งผ่านการทดสอบนำชุดคำถามสัมภาษณ์ทดสอบผู้นำครอบครัวก่อนการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมู ลสำคั ญ อีก 10 ท่าน เมื่ อเครื่อ งมื อวิจัยเที่ ยงตรงและผู้ ให้ข้ อมู ลสำคัญ เข้าใจอย่ างง่ายแล้วจึงนำชุ ดการสัม ภาษณ์ ท ำ
การสัมภาษณ์ จริง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของทาร์คอต พาร์สัน (Tacott Parsons) นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน
เป็นแนวในการสำรวจและวิเคราะห์ ผู้วิจัยเลือกสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 10 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภอ คือ
1) ครอบครัวที่ีมีผู้นำครอบครัว อายุ 21-40 ปี 2) ครอบครัวที่มี ผู้นำครอบครัว อายุ 41-60 ปี และ 3) ครอบครัวที่มีผู้นำ
ครอบครัว อายุตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้น ไป เพื่อ ความเที่ ยงตรงของข้อ มูล และเลื อกครอบครัวที่ สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่ าง
คล่องแคล่ว
ขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วยขอบเขตในด้านต่างๆ ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. ประชากร คื อ ครอบครัวกลุ่ มชาติพั น ธุ์ป กาเกอะญอ ที่ อ าศั ยอยู่ในพื้ น ที่ บ้ านป่ าเด็งใต้ ตำบลป่ าเด็ ง อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 467 ครอบครัว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มี กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญออาศัยอยู่ และยังมีจำนวน
ประชากรและหลังคาเรือนมากที่สุดในตำบล ป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลัก คื อ ครอบครัวกลุ่มชาติ พั นธุ์ป กาเกอะญอที่ อาศัยอยู่ในบ้านป่าเด็งใต้ ตำบลป่ าเด็ ง อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เลือกเจาะจงจำนวน 10 ครอบครัว เป็นตัวแทนของประชากร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ครอบครัวที่มีผู้นำครอบครัวอายุ 21-39 ปี จำนวน 3 ครอบครัว, ครอบครัวที่มีผู้นำครอบครัวอายุ 40-59 ปี จำนวน
3 ครอบครัว, ครอบครัวที่มีผู้นำครอบครัวอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ครอบครัว
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ข้ อมู ลทั่ วไปของครอบครัว คื อ จำนวนสมาชิก ในครอบครัว ลั กษณะทางประชากรของสมาชิก แต่ละคนใน
ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษาและสถานภาพการสมรส ศาสนา หลักของครอบครัวและรายได้ของครอบครัว
2. ข้ อมูล เกี่ ยวกับ วิถีชี วิตของครอบครัว แบ่ งออกเป็ นโครงสร้ างของครอบครัว ได้ แก่ โครงสร้างและลักษณะ
ครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมรอบบ้าน ระยะเวลาในการเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน เหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ
ในครอบครั ว ผู้ ห ารายได้ ห ลั ก รายรั บ รายจ่าย เงิน ออม ภาระหนี้ สิ น แหล่งพึ่ งพิ งทางเศรษฐกิ จและสุ ข ภาพของสมาชิ ก
ในครอบครัว หน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ สัมพั นธภาพในครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร ค่านิยม คำสอน คติพจน์ใน
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การดำเนินชีวิต การทำบทบาทสมาชิก หลักการตัดสินใจภายในครอบครัว การใช้เวลาทำกิจกรรม ร่วมกันและกาพึ่งพาอาศัย
ตนเองของสมาชิกในครอบครัว และส่วนสุดท้าย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชน บทบาทการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวกับชุมชน บทบาทของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และลักษณะจิตอาสา
ของครอบครัวต่อชุมชน
วิธีการศึกษา ผู้วิจัยได้ฝังตัวและคลุกคลีอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 15 ปี ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าครอบครัว โดย
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดำเนินการสัมภาษณ์เหมือนกับการพูดคุยปกติ บรรยากาศเป็นไปอย่าง
เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติทสี่ ุด โดยคำนึงถึงเวลาและความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นหลัก มีการจดบันทึกข้อมูล บันทึก
เสียงและถ่ายภาพเท่าที่จำเป็น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและนำไปทำการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์เริ่ม จากการเข้าไปเยี่ยม
เยียนทักทายและอธิบายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ จากนั้น จึงเรียนเชิญ
ครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์เข้าร่วมการวิ จัยด้วยความสมัครใจและลงแบบฟอร์มในจดหมายรับรองจริยธรรมการวิจัย ทำการนัด
หมายวันเวลาและสถานที่เพื่อทำการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน สัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ การสัมภาษณ์แต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้วิจัยทำการถอดเทปเสียงจากการบันทึกเสียงและถอดเนื้ อหาจากการจดบันทึก ต่อมา
นำข้อมูลเรียบเรียงเชื่อมโยงติดฉลาก โดยนำเสนอเป็นรายครอบครัว ใส่ชื่อ รหัสผู้ให้ข้อมูล วันเวลา สถานที่เก็บข้อมูลใน
ประเด็นสำคัญตามวัตถุประสงค์วิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ครอบครั ว กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ป กาเกอะญอบ้ า นป่ า เด็ งใต้ นำเสน อรายละเอี ย ด โดยแบ่ งเป็ น
2 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ คือ ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวและข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว
1. ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอายุ การศึกษาและอาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตามลำดับ ตั้งแต่ครอบครัว ที่ 1-10 จำนวนสมาชิกในครอบครัว ศาสนาหลักที่นับถือและรายได้ต่อเดือน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงข้อมูลทั่วไปของครอบครัว
ลำดับ
อายุ
ครอบครัวที่ 1
63
ครอบครัวที่ 2
62
ครอบครัวที่ 3
37
ครอบครัวที่ 4
27
ครอบครัวที่ 5
61
ครอบครัวที่ 6
50
ครอบครัวที่ 7
38
ครอบครัวที่ 8
42
ครอบครัวที่ 9
55
ครอบครัวที่ 10
71

หัวหน้าครอบครัว
การศึกษา
อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ม. 6
ขับรถไถ
ม. 3
รับจ้าง
ม. 6
รับจ้าง
ป. 3
ขายของชำ
รับจ้างทั่วไป
ป. 6
เลี้ยงโคนม
รับจ้างทั่วไป
ทำไร่
ป. 6
ครูศาสนา
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จำนวนสมาชิก
ชาย
หญิง
3
4
1
2
4
1
2
1
4
2
5
5
2
2
3
5
3
1
4
5

ศาสนาหลัก
คริสต์
พุทธ
คริสต์
คริสต์
คริสต์
คริสต์
คริสต์
คริสต์
คริสต์
คริสต์

รายได้
ต่อเดือน
5,000
10,000
10,000
7,500
3,000
5,000
5,000
7,000
9,000
6,500
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จากตารางที่ 1 พบว่า ครอบครัวจำนวน 10 ครอบครัว แบ่งเป็นชาย 31 คน หญิง 28 คน รวมทั้งหมด 59 คน พบว่า
สมาชิ ก โดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 6 คนต่ อ ครอบครั ว จำนวนบุ ต รโดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5 คนต่ อ ครอบครั ว ศาสนาหลั ก ที่ นั บ ถื อ คื อ
ศาสนา คริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ โดยส่วนใหญ่นับถือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บางครอบครัวเดิมนับถือศาสนาพุทธหรือนับ
ถือผี อยู่ก่อนแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ภายหลังการแต่งงาน สำหรับรายได้สูงสุดเท่ากับ 10,000 บาท ต่ำสุดเท่ากับ
3,000 บาท โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,800 บาทต่อเดือน
2. ข้อมูลด้านวิถีชีวิตครอบครัว แบ่งเป็นข้อมูลด้านโครงสร้างหน้าที่และการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับชุมชน โดย
มีผลการ ศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของครอบครัว แบบแผน
อำนาจแบบแผนการอยู่อาศัยและแบบแผนการเลือกคู่ครอง ตั้งแต่ครอบครัวที่ 1-10 ตามลำดับดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว
ลำดับ
โครงสร้างครอบครัว
ครอบครัวที่ 1
ครอบครัวที่ 2
ครอบครัวที่ 3
ครอบครัวที่ 4
ครอบครัวที่ 5
ครอบครัวที่ 6
ครอบครัวที่ 7
ครอบครัวที่ 8
ครอบครัวที่ 9
ครอบครัวที่ 10

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ขยาย

แบบแผนอำนาจ

แบบแผนการอยู่อาศัย

ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้หญิงเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นใหญ่

อาศัยอยู่กับฝ่ายหญิง
อาศัยอยู่ในที่ใหม่
อาศัยอยู่กับฝ่ายชาย
อาศัยอยู่กับฝ่ายชาย
อาศัยอยู่ในที่ใหม่
อาศัยอยู่กับฝ่ายหญิง
อาศัยอยู่ในที่ใหม่
อาศัยอยู่กับฝ่ายหญิง
อาศัยอยู่กับฝ่ายชาย
อาศัยอยู่ในที่ใหม่

แบบแผนการเลือก
คู่ครอง
กลุ่มเดียวกัน
นอกกลุ่ม
กลุ่มเดียวกัน
นอกกลุ่ม
กลุ่มเดียวกัน
นอกกลุ่ม
กลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน

จากตารางที่ 2 พบว่าครอบครัวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านป่าเด็งใต้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ส่วนใหญ่มีโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) เมื่อลูกแต่งงานมีครอบครัวจึงย้ายออกไปตั้ง
ครอบครัวใหม่ ซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เ คีย งกัน หรือ แยกครอบครัวใหม่ แต่สร้างบ้ านในบริเวณที่ดิ นที่ พ่ อแม่ แบ่งสรรให้
ครอบครัวยังคงไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการจำแนกครอบครัวตามแบบแผนอำนาจผู้ชายหรือบิดาจะเป็นใหญ่ บิดา
จะทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูครอบครัวหรือทำงานนอกบ้าน ส่วนมารดาจะคอยสนับสนุนความคิด หรือการตัดสินใจของบิดา
แต่สำหรับครอบครัวรุ่นลูก อายุ 21-40 ปี พบว่า รุ่นนี้เป็นพ่อแม่ที่การ ศึกษาเข้าถึงพ่อแม่จะปรึกษาหารือกันก่อนการตัดสินใจ
หรือบางครอบครัวเปิดโอกาสให้ลูกได้มีส่วน ในการตัดสินใจและรับรู้ถึงปัญหาด้วย
“บางครั้งนะอาจารย์ (ผู้สัมภาษณ์ ) เมื่อลูกเริ่มโตแล้ว เราก็ต้องฟังลูกด้วย มีครั้งหนึ่งผม (พ่อ) อยากจะซื้อรถใหม่
ผมก็คุยกับแม่ ลูกก็อยู่ที่นั่นด้วย ผมก็เลยตะโกนถามลูกว่า น้องดรีม ถ้าพ่อจะซื้อรถใหม่ ลูกจะเห็นด้วยไหม วันนั้นลูกก็ตอบว่า
ตอนนี้พ่อมีหนี้เยอะ แล้วจะเงินที่ไหนผ่อนรถ พ่อรอไปก่อนก็ได้ ผมเลยคิดว่า บางครั้งลูกก็มีความคิดที่ดีเหมือนกัน”
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การจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการอยู่อาศั ย กลุ่มชาติพั น ธุ์ปกาเกอะญอบ้ านป่ าเด็งใต้มี ทั้ งอาศั ยอยู่ท าง
ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงและอาศัยในที่ใหม่เป็นจำนวนที่พอๆ กัน ดังเช่น ครอบครัวหนึ่งเล่าว่า
“ผมมาอยู่ป่าเด็ง มาแต่ตัว ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ที่ดินก็ไม่มี ญาติก็ไม่มีเวลามาอยู่ก็ต้องมาอยู่กับแฟนผม แต่เราก็
สร้างครอบครัวใหม่ บางครั้งผมก็รู้สึกเรา มาอยู่บ้านเมืองใครก็ไม่รู้ ที่ดินที่อยู่ก็เล็กแคบมาก ไม่เหมือนสมัยก่อน เราเดินไปที่
ไหนก็ได้ ปลูกบ้านที่ไหนก็ได้”
การจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการเลือกคู่ครอง พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกคู่ครองในกลุ่มเดียวกันคือ เป็นกลุ่ม
สังคมเดียวกัน เผ่าเดียวกัน เชื้อชาติและความเชื่อเดียวกัน แต่หากความเชื่อทางศาสนาต่างกัน ฝ่ายที่นับถือศาสนาอื่นจะ
เปลี่ยนมานับถือคริสต์แทนศาสนาเดิม มีครอบครัวหนึ่งที่ฝ่ายหญิงนับถือพุทธมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคริสต์หลังการแต่งงาน
เล่าว่า
“เมื่อก่อนพ่อแม่หนูนับถือพุทธ แต่แฟนหนูเค้านับถือคริสต์ก่อนแต่งงานตามศาสนาเค้า หนูต้องเปลี่ยนมาเป็นคริสต์
ก่อน ไม่งั้น ไม่ ได้แต่ งงาน ตอนแรกพ่ อแม่ แฟนเขาก็ไม่ ชอบหนู แฟนเขาไม่ ยอม พอเราเปลี่ ย นมาเป็ นคริส ต์ก็ดี เหมือ นกั น
เราก็เลิกไปวัด ไปโบสถ์ตั้งแต่นั้นมา”
วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบให้ความรัก และ
สนับสนุน การเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตใจมากกว่าทางกาย การเลี้ยงดู แบบควบคุมและการ เลี้ยงดู
แบบให้พึ่งตนเองเร็ว วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร พบว่า ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ มีวิธีการอบรม เลี้ยงดู
แบบให้พึ่งตนเองเร็ว รองลงมาคือการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ในที่นี้หมายถึงการควบคุมลงโทษโดยใช้กำลัง เช่น การตี
การดุ ว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ เล่าว่า ชีวิตเคยลำบากมาก่อน การเลี้ยงลูกจึงจำเป็นให้ลูกพึ่งตนเองได้มากและเร็ว ให้ลูกทำ
กิจ กรรมต่ างๆ นอกบ้ า นด้ว ยตั ว เอง เพราะเชื่ อ ว่าวิธี การอบรมเลี้ย งลู ก แบบนี้ จะทำให้ ลูก เรีย นรู้แ ละเติ บ โตขึ้ น เป็ น คนที่
แข็งแกร่งสามารถเผชิญกับทุกสิ่งได้ สำหรับพ่อแม่ที่ใช้วิธีอบรมเลี้ยงดูลูกแบบใช้เหตุผล พบว่า เหตุผลของพ่อแม่ที่ใช้มักจะเป็น
การหลอกให้กลัว เช่น อย่ากลับบ้านมืดค่ำเดี๋ยวผีหลอกหรืออย่าดื้อเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับ เป็นต้น ซึ่งเหตุผลนั้นอาจจะ ไม่เป็น
เหตุและเป็นผลที่เหมาะสมอย่างแท้จริงเสมอไป โดยมีผลดังตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3
วิธีการอบรมเลี้ยงดูบตุ ร
ลำดับ
ครอบครัวที่ 1
ครอบครัวที่ 2
ครอบครัวที่ 3
ครอบครัวที่ 4
ครอบครัวที่ 5
ครอบครัวที่ 6
ครอบครัวที่ 7
ครอบครัวที่ 8
ครอบครัวที่ 9
ครอบครัวที่ 10

ให้ความรัก
สนับสนุน

ใช้เหตุผล

ลงโทษทางจิตใจ
มากกว่าทางกาย

ควบคุม

ให้พึ่งตนเอง

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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บ้านเรือนที่พักอาศัย พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ นิยมปลูกสร้างเรือนแบบสมัยใหม่มากกว่า
แบบดั้งเดิม เนื่องจากปัจจุบันมีความจำกัดด้านที่ดิน ไม่สามารถย้ายที่อยู่และทำไร่หมุนเวียนได้อีกต่อไป การปลูกบ้าน ดั้งเดิมที่
ทำจากวัสดุธรรมชาติไม่คงทนถาวร จึงนิยมใช้คอนกรีต หลังคามุงจากสังกะสีหรือกระเบื้องมากกว่า สิ่งสำคัญในการเลือก
บริเวณที่พักอาศัย คือ ต้องอยู่ใกล้ต้นน้ำลำธาร เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่า น้ำเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตและทำการเกษตร
เหตุการณ์ ที่มีนั ยสำคัญ ในครอบครัว มีส่งผลต่อความสัมพั นธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พบว่า มีเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นที่อาจมีผลก่อให้เกิดวิกฤตในครอบครัวได้ ได้แก่ บุตรสาวหนีตามผู้ชาย การตั้งครรภ์ระหว่างเรียน การหายตัวไปอย่าง
ลึกลับของบุตรรสาวโดยทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้กับครอบครัว การทำแท้ง การถูกล่อลวงไปฆ่าเพื่อปิดปาก เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความสับสนในครอบครัว การทำบทบาทหน้าที่และความมั่นคงในชีวิตครอบครัว
เศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า รายรับต่ำ รายจ่ายสูง เงินออมต่ำ หนี้สินสูง กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ไม่นิยม
วางแผนเรื่องความมั่นคงในชีวิตอนาคต เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต้องยืมเงินจากเพื่อนบ้าน มีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ ข้อค้นพบเรื่องมุมมองทัศนคติเกี่ยวกับอนาคตเป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์มีคล้ายๆ กัน ดั่งเช่นผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า
“ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตหรอก ฝนตกวันนี้ก็ทำหมวกวันนี้ ฝนตกพรุ่งนี้ก็ทำหมวกกันฝนพรุ่งนี้ จะต้องไปกังวลทำไม
แม่ ไก่ ใ ช้ ตี น เขี่ ย หาอาหารยั งไง ลู ก ไก่ ก็ ใช้ ตี น เขี่ ย อาหารเช่ น กั น ไม่ มี อ ะไรใหม่ ทุ ก อย่ า งมั น เกิ ด ขึ้ น ของมั น อยู่ แ ล้ ว ”
การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า การสื่อสารอยู่ในระดับต่ำ การใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ขาดความรู้
และทักษะในการสื่อสาร ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ไม่นิยมแสดงออกทางคำพูด เน้น การกระทำ
นอกจากนี้ยังค้นพบว่า การแสดงออกความรักมักจะแสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริง การแสดงออก ความรู้สึก
ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่น่าละอาย การแสดงอารมรณ์ความรักเป็นการแสดงความอ่อนแอ
ค่ า นิ ย ม คำสอนและคติ พ จน์ ก ารดำเนิ น ชี วิต พบว่ า ครอบครั ว กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์มี ค่ า นิ ย ม คำสอนและคติ พ จน์
การดำเนินชีวิต คือ ชีวิตเรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ ไม่นิยมวางแผนอนาคต ดำเนินชีวิต
แบบ วันต่อวัน มีความศรัทธาในความเชื่อของตนเองและครอบครัวสูง ไม่ชอบขัดแย้งกับผู้อื่น ไม่เรียกร้องสิทธิหรือสิ่งที่ตนเอง
พึงได้ เคารพผู้นำชุมชน พึ่งพาอาศัยกันในระบบเครือญาติ เชื่อถือโชคลาง นิยมความสบาย ไม่เป็นทางการ หลักในการทำงาน
นิยม ทำแบบระบบกลุ่มมากกว่าเดี่ยว มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 1
ค่านิยม คำสอนและคติพจน์การดำเนินชีวิตครอบครัว
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2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชน พบว่า ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอให้ความสำคัญต่อการมี
ส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับชุม ชนเป็น อย่างดี นิยมทำงานเป็ นหมู่คณะ ชอบการร่วมมือร่วมมือใจ ไม่ว่าจะงานพั ฒ นา
หมู่บ้าน งานประเพณี ประจำหรืองานหมู่บ้านก็ตาม โดยมีหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและโครงการตามพระราช
ประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลัก ดั่งตัวอย่างการเล่าของผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า
“งานคริสตจัก รเป็น งานสำคัญ ไม่ ว่าเราอยู่ไกลขนาดไหน เราก็ต้อ งมา บางคนลาออกจากงาน เพื่ อมาร่วมงาน
คริสตจักร บางคนหยุดงานมา เราไม่สนใจว่า จะถูกไล่ออกจากงาน ถูกไล่ออก เราก็งานใหม่ทำได้ ไม่มีปัญหา แต่ปีหนึ่งเราต้อง
มาร่วมของเรา มาช่วยกัน มาร่วมกัน คนนี้ทำกับข้าว คนนั้นทำตกแต่งเวที คนนี้ทำอาหาร เราสนุกมาก เราต้องมาให้ได้”
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ นำเสนอการอภิปรายในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
บ้านป่าเด็งใต้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของครอบครัวและข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัว แบ่งเป็น 4 ประเด็นได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว โครงสร้างทางประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เป็นครอบครัวใหญ่
และนิยมมีบุตรมาก ซึ่งสวนทางกับโครงสร้างทางประชากรของครอบครัวไทยปัจจุบันที่กล่าวว่า ครอบครัวเล็กและอายุยืน
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ , 2558, น. 16) จากนโยบายให้มีบุตรน้อยลงในปี พ.ศ. 2507
เนื่องจากประชากรไทยมีจำนวน เพิ่มขึ้นสูง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 ครอบครัวมีบุตรโดยเฉลี่ยไม่ถึง 2 คน แสดงว่าให้เห็นว่า
นโยบายต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ทำให้การเติบโตทางโครงสร้างประชากรยังคงสูงและคาดการณ์ว่า
จะสูงต่อไปเรื่อยๆ สอดคล้องกับตัวเลขจำนวนประชากรที่สำรวจโดยองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าเด็งปี พ.ศ. 2563 ว่าจำนวน
ประชากรหมู่ 6 บ้านป่าเด็งใต้สูงเป็นอันดับหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขแล้ว จะพบว่าตัวเลข
จำนวนประชากรรวมมาจากหมู่ 6 กว่าครึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมประชากรที่ไม่อยู่ในข้อมูล เนื่องจากไม่มีสัญชาติไทย และประชากร
ส่วนใหญ่ 90% ในหมู่ 6 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ วิถีชีวิตครอบครัวกลุ่ม ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ อยู่กับธรรมชาติ ไม่นิยม
วางแผนอนาคตเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการมีบุตร กลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอจึงไม่นิยม
วางแผนเรื่องการมีบุตรหรือไม่ ตระหนักถึงผลกระทบต่อครอบครัว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสถาน การณ์ดังกล่าวอาจส่งผล
ต่อการเติบโตทางประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ผลกระทบที่ตามมาคือ คุณภาพประชากรต่ำ
เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงแต่รายได้ครอบครัวต่ำ ปัญหาที่อาจจะตามอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อ ด้านอื่นๆ คือ ปัญหาด้าน
สุ ข ภาพ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นสั ง คม เป็ น ต้ น จึ ง เป็ น ความท้ า ทายของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
การวางแผนในอนาคตต่อไป
ประเด็นที่ 2 ด้านโครงสร้างของครอบครัว กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หากสำรวจโครงสร้างของครอบครัวก็เหมือน
กับครอบครัวทั่วไป เช่ น เป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีชายเป็นใหญ่ เลือกคู่ครองในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น แต่เมื่อมาถึงเหตุการณ์
ที่ มี นั ย สำคั ญ ในครอบครั ว พบว่ า สภาพวิ ถี ชีวิ ต ครอบครั ว อาจจะเสี่ ย งต่ อ สภาวะครอบครั ว ล้ ม เหลวในการปรั บ ตั ว เมื่ อ
ความเจริญ และการพั ฒ นาเริ่มเข้ามา ขณะที่ชีวิตดั้งเดิม อยู่ใ นป่า การพั ฒ นาได้เข้ามาเมื่อ 39 ปี ที่แล้ ว จากวิถีชีวิตอยู่กั บ
ธรรมชาติ เคยปลูกบ้านสร้างเรือนที่ไหนก็ได้ถูกจำกัดพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานหรือเป็น
พื้นที่ของ กรมป่าไม้ ชีวิตที่ไม่ต้องไปโรงเรียนการศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเปลี่ยนมาเป็นการศึกษานำซึ่งโอกาสและชีวิตที่นำมา
ซึ่งการ เปลี่ยนแปลง จากชีวิตที่หากินอยู่ในป่า ป่าคือตู้เย็น ป่าคือแหล่งอาหารและยารักษาโรค ตอนนี้เปิดตู้เย็นหยิบอาหารมา
กินไม่ได้ เนื่องจากการล่าของป่าเก็บของป่าผิดกฎหมาย เงินที่อาจจะไม่มีค่ากลับกลายว่าต้องอาศัยเงิ นจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้
ปัจจัยหนึ่ง ที่อาจจะเป็ นเหตุที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครอบครัวคือ การขาดความรู้และการปรับตัวไม่ ทัน โลก
สมัยใหม่สังคม เมืองอยู่แค่เอื้อม เมื่อไม่มีความรู้ ขาดความระมัดระวัง ขาดทักษะชีวิตและขาดวิจารณญาณและรู้เท่าไม่ทัน
ความเจริญและ การพัฒนาจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำลายวิถีชีวิตครอบครัวมากกว่าก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มชาติพันธุ์รับ
เอาการพัฒนา โดยเน้นวัตถุสิ่งของเป็นสำคัญ บ้านเรือนทุกหลังมีจานดาวเทียมเพื่อดูโทรทัศน์ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจึง
ขาดหายไป สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ หน้าจอโทรทัศน์ โดยขาดวิจารณญาณที่ เหมาะสมในการเลือกเสพสื่อ การใช้
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โทรศัพท์มือถือ เพื่อเล่นเกมส์ เฟสบุ๊ค ไลน์และดูละคร สถานที่สำคัญในท้องถิ่น เช่น อบต. หอประชุมหมู่บ้านมีบริการสัญญาณ
วายฟาย ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งที่เกิดขึ้น คือ บริเวณรอบๆ สถานที่ดังกล่าวมีเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่นั่งอยู่รอบๆ ก้มหน้าก้มตาใช้
โทรศัพท์มือถือจนมืดค่ำ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและเกิดปัญหาชุมชนตามมา
การปรับตัวและการใช้วิจารณญาณเป็นสิ่งที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้วิจัยทำการสำรวจ 3 รุ่นอายุด้วยกัน (รุ่นปู่ย่าตายาย
รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก) คนทั้งสามรุ่นต้องการการปรับตัวในระดับที่แตกต่างกันออกไป รุ่นปู่ย่าตายายมีชีวิตอยู่ในป่า ไม่ได้รับ
การศึกษาต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รุ่นพ่อแม่อาจจะได้รับการศึกษาบ้าง แต่ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ปลูกฝังชีวิตยังต้อง
เผชิญ กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่บ้ าน ในขณะที่ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและความรู้ ซึ่งเป็ นวิถีแบบกระแสนิ ยม สิ่งที่ควร
พิจารณาต่อมา คือ เมื่อรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นลูกเริ่มได้รับการศึกษาแล้ว การปรับตัวและความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตตามไปด้วยหรือไม่
จากข้อความข้างต้นที่กล่าวว่า การศึกษาเปลี่ยนชีวิตและนำโอกาสที่ดีเข้ามา สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ส่งบุตรเรียนหนังสือเกือบทุกครอบครัว แต่การส่งบุตรเรียนหนังสืออาจดูเหมือนเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบให้กับ
โรงเรียนเสียมากกว่า ด้วยเหตุว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะให้บุตรหยุดเรียนเมื่อบุตรเริ่มโตขึ้นและทำงานได้ นั่นหมายความว่า
ครอบครัวขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาที่แท้จริง
ครอบครัวกับ การศึกษา คือ มีค รอบครัวหรือพ่ อ แม่ที่ เล็งเห็ น ความสำคัญ ของการศึกษาและสนับ สนุ น ให้ลู กได้
เล่า เรียนอย่างจริงจังหรือไม่นั้น พบว่ามีครอบครัวที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาในรูปแบบของการส่งลูก ไปอยู่หอพักที่อยู่ใน
ท้องถิ่น โดยมี อาจารย์ สอนศาสนาดูแล เพราะครอบครัวเชื่ อว่า การได้ อยู่ในการดูแลของอาจารย์ส อนศาสนาจะช่ วยให้
บุตรหลาน ของตนได้รับการอบรมทั้งในด้านการประพฤติและทางธรรม เมื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุดในพื้นที่ จึงส่งลูกต่อไป ยัง
หน่ วยงาน หรือมู ลนิธิฯ ที่ ช่วยเหลือและสนับ สนุ นด้านการศึก ษาจนถึ งระดับปริญ ญาตรีและมี งานที่ ดี ทำให้ ครอบครัวมี
ความภาคภู มิใจ ในความสำเร็จ จากการสำรวจ มีเพี ยง 1 ใน 10 ครอบครัวที่ ทำการสำรวจมีบุ ตรที่ จบการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี มีงานที่ดีทำ และสิ่งที่น่าสนใจ คือ ไม่มีบุตรคนใดที่มาจากชุมชนป่าเด็งที่เรียนสูงแล้วกลับมาทำงานในท้องถิ่น
บ้านเกิดตนเอง ผู้วิจัย วิเคราะห์ได้ว่าเนื่องจากชุมชนป่าเด็งไม่มีงานที่รองรับคนกลุ่มนี้ งานที่สามารถรองรับคนกลุ่มนี้ สาเหตุ
อาจจะเนื่องจากสายงาน ไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมาและระบบการรับบุคคลเข้าทำงานในท้องถิ่น เช่น อบต. กรมพัฒน์ฯ หรือ
อนามัยยังเป็นระบบ ครอบครัว พวกพ้องและเพื่อนฝูง บุคคลนอกจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานท้องถิ่นอย่างแท้ จริง เด็กที่
จบการศึกษาจึงมักหางานทำในที่อื่นและสิ่งที่น่าสนใจสืบเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้คือ เมื่อกลับมาบ้านเกิดความเป็น อัตลักษณ์กลุ่ม
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ แทบจะสูญหายไปด้วย สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Secil Erdogan เรื่องการก่อรูป อัตลักษณ์
การผสมผสานทาง วัฒนธรรม ผู้ลี้ภัย ชุมชนชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง ไทย-พม่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตลอนดอน มณฑล
ออนเทริโอ ประเทศแคนนาดา อเมริกาเหนือ (Secil Erdogan, 2012) ที่กล่าวว่า การไปอยู่หรือการตั้งถิ่นฐานในที่ใหม่ส่งผล
ให้เกิดความสับสน และวิกฤติอัตลักษณ์ มีการปรับตัวและการแก้ปัญหาด้านอัตลักษณ์ที่ช้า
ประเด็นที่ 3 ด้านหน้าที่ของครอบครัว การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบทบาทและหน้าที่ระหว่างบิ ดามารดา
และบุตร เมื่อบิดามารดาไม่ทำบทบาทในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร การผลักดันให้บุตรออกมาทำงานเมื่อยังเล็ก เพราะ
ต้องการการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัว หรือการที่ผู้เป็นบิดาต้องทำหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว แต่กลับผลักดันให้
ผู้เป็นมารดาทำงานแทน หรือบิดาขาดการแสดงความรักและการสัมผัสต่อบุตร มีผลทำให้บุตรแสวงหาความรักและการแสดง
ออกต่อคนภายนอก การวิจัยค้นพบว่า บุตรสาว 8 ใน 10 ครอบครัว แสวงหาความรักจากเพศชายกับคนภายนอก ทำให้เกิด
ปั ญ หาอื่ น ตามมา ทำให้ ครอบครัวเกิ ดความไม่ ส มดุล และสั บ สนต่อ บทบาทที่ แ ท้ จริง ส่ งผลต่อ สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว
ประเด็ น ที่ 4 ความสั ม พั น ธ์ข องครอบครัวกั บ ชุ ม ชน กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ป กาเกอะญอถื อ ได้ ว่า เป็ น ผู้ ที่ มี น้ ำใจและ
ชอบช่วยเหลือครอบครัวพี่น้อง รวมทั้งชุมชนเป็นอย่างดี นิยมการทำงานแบบลงแขก ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ท่ามกลางชุมชน เนื่องจากความสุ ขที่ได้ช่วยเหลือและความสุขที่ได้พบปะครอบครัวเพื่อนฝูง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ชุมชนให้ความร่วมมือ การรวมตัวและการขับเคลื่อนของหน่วยงานท้องถิ่นจึงทำได้ง่าย ทำให้การพัฒนาเคลื่อนไปได้
หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนอย่างไร ในการบริหารช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขมิใช่เป็นปัญหา
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ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบูรณาการ โดยยึดหลักความต้องการ
ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สรุปผลการวิจัย
ผลสรุปวิจัยเรื่องวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านข้อมูล
ทั่วไปของครอบครัวและด้านวิถีชีวิตครอบครัว ดังภาพที่ 2 ตารางสรุปการวิจัย ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 2
ข้อมูลทั่วไปและวิถีชีวิตของครอบครัว

จากภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิภาพสรุปผลรวมวิจัยพบว่า ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้ ตำบล
ป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวิถีชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกจำนวนมาก นิยม
มีบุตรมาก มีชีวิตที่เรียบง่าย รักอิสระ ไม่นิยมการวางอนาคต อาศัยอยู่กับธรรมชาติป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ให้ความสำคัญกับ
ชุมชนและนิยมทำงานแบบลงแขก มีลักษณะจิตอาสาและจากการสำรวจวิถีชีวิตครอบครัวยังพบอีกว่า เมื่อความเจริญและ
การพัฒนาเข้ามาในพื้นที่ กระแสสังคมนิยมและเทคโนโลยีเข้ามา ส่งผลทำให้วิถีชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไป ความรู้ไม่เท่าถึง
การรับเอาค่านิยมกระแสนิยมเข้ามาโดยขาดวิจารณญาณ อาจส่งผลทำให้ครอบครัวล้มเหลวในการปรับตัว ทำให้ครอบครัว
เกิดวิกฤต ซึ่งส่งผลถัดมาต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ทาคอตต์ พาร์สัน ได้ กล่าวไว้ในทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของครอบครัวว่า หากระบบหรือในที่นี้หมายถึงครอบครัว
ไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม จะทำให้ระบบขาดความสมดุลและถ้าระบบยังคงดำรงอยู่ในระยะยาวก็จะเสี่ยงต่อการล่มสลาย
เนื่องจากขาดสมดุล ดังนั้นวิถีชีวิตครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจะดำรงอยู่ได้ต้องคำนึงถึงการทำบทบาททั้งด้านโครงสร้าง
และหน้าที่ของครอบครัว รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและ สร้างกลไกใน
การแก้ไขปัญ หาครอบครัวกลุ่ มชาติ พั นธุ์ป กาเกอะญอ วิถีชีวิต ครอบครัวกลุ่ มชาติ พั นธุ์บ้ านป่าเด็งจะได้ รับการฟื้ น ฟู และ
กลายเป็นครอบครัวมีสุขตลอดไป
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ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กลุ่มชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมี
กระทรวงมหาดไทยดูแลและได้ที่ดินจากกรมป่าไม้ 25,625 ไร่ ปี พ.ศ. 2527 ครม. มีมติให้โครงการสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ
2529 กระทรวงมหาดไทยจึงมอบที่ดินให้จังหวัด เพชรบุรีทำการดูแลต่อ ภายหลัง พ.ศ. 2531-2532 จังหวัดเพชรบุรี ขอให้
ครม. รื้อฟื้นโครงการ โดยมีองคมนตรีเป็นประธานดูแลโครงการฯ และยังมีเร่งรัดพัฒนาชุมชน (รพช.) ดูแลพื้นที่ ต่อมาปี
พ.ศ. 2545 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทำให้ รพช. ถูกยุบไป และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย
จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านป่าเด็งใต้จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับ
กลไกและแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาแปลงสู่ก ารปฏิ บัติ ของภาครัฐและทุ ก ฝ่ายร่วมมื อกัน การวางกรอบการพั ฒ นาเป็ น
สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงข้อเสนอแนะการวางแผนเชิงนโยบายมีดังนี้ คือ 1) ยึดแนวทางตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน 2) พัฒนาคนควบคู่คุณภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเป็น
อยู่ที่ดีความมั่นคงในชีวิต ความเข้มแข็งของครอบครัว และ 3) สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยที่ดี กำหนดนโยบายเรื่อง
สิทธิความเท่าเทียมกัน การเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ
ผลการวิจัยครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด หากนำผลวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ผู้วิจัย ทำงานคลุกคลีใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชนและอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี ดังนั้น ผลวิจัยที่ได้นั้นกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ ที่สั่งสมมาและเป็นผลที่สามารถ
ตอบ สนองความต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริ งของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริง ประกอบกับยังไม่เคยมีงานวิจัยใดๆ กับกลุ่ม
ครอบครัวชาติพันธุ์ในบริเวณนี้มาก่อน อีกทั้งงานวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ การต่อยอดจากงาน
วิจัย นี้ เช่น การเข้าถึงการพัฒนาที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กลไกการขับเคลื่อนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การปรับตัวต่อการเปลีี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบาย
1. ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ป่ าเด็งฯ ควรมีการกำหนดนโยบายด้านครอบครัวและหรือ
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญออย่างเจาะจง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง (อบต.) และศูนย์ประสานงานโครงการตาม พระราชประสงค์ฯ ควรมีความ
ชัดเจนในด้านขอบเขตความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อป้องกัน ปัญหาการทับซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. นโยบายด้านการให้ความรู้และการศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทของครอบครัว การวางแผนครอบครัว เพศศึกษา สิทธิ
สตรีและความเสมอภาคด้านเพศหรือเรื่องการ สื่อสารของครอบครัว เป็นต้น
4. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัว รายจ่ายมากกว่ารายรับ หนี้สินสูง
เงินออมต่ำ
5. ส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็ง เพื่ อแก้ปัญ หาสุขภาพของทารก เด็กและผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้และทักษาะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดและวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
โครงการตามพระราชประสงค์ ฯ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลป่ า เด็ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตำบลป่ า เด็ ง โดยมี
ภาค ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดและวางแผนในการดูแลครอบครัว
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นอื่นๆ เช่น การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อกลุ่มชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอ การเข้าถึงสวัสดิการของครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เป็นต้น
3. นำผลการวิจัยไปวิเคราะห์และวางแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรทำการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไป ในบริเวณพื้นที่บ้านป่าเด็งใต้อย่างเฉพาะเจาะจง
2. ควรทำการศึ กษาวิจั ยเกี่ ยวกั บรูปแบบการพั ฒนาแบบบู รณาการอย่ างยั่ งยื น ในบริเวณพื้ นที่ บ้ านป่ าเด็ งใต้ อย่ าง
เฉพาะเจาะจง
3. ควรทำการศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บ สิ ทธิ มนุ ษ ยชนกั บ การกั บ ปฏิ บั ติ ของภาครั ฐ ในบริ เวณพื้ น ที่ ตำบลป่ าเด็ งอย่ าง
เฉพาะเจาะจง
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
Relationship between Family Parenting Style and First year Student’s
Emotional Intelligence at Mae Jo University in Chiang Mai
หนึ่งฤทัย อุตรสัก1
Nuengruethai Uttarasak2

Abstract
This research aims to study parenting patterns of families. Study the emotional intelligence of
students. And study the Relationship between Family Parenting Style and First year Student’s Emotional
Intelligence at Mae Jo University in Chiang Mai The sample consisted of 348 first year students. Data were
collected using questionnaires. The statistics used to analyze the data were frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation. And Pearson’s correlation coefficient analysis.
Findings of the study on the relationship between parenting styles of family and emotional
intelligence. Found that the democratic parenting model and the neglect is associated with overall
emotional intelligence in a positive way. The strict parenting style had a negative correlation. It was found
to be statistically significant at the .05 level and found that there was a high level of democratic
parenting. Overall intelligence is normal. When considering each aspect, it was found that the good
elements were responsible and elements of happiness in life satisfaction Inferior to normal this research
should promote the promotion of parents to raise children in a democratic manner, increase the
potential of emotional intelligence to be suitable for the next age.
Keywords: Relationship, family parenting style, emotional intelligence
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชีงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 348 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า รูปแบบ
การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตย และแบบปล่ อ ยปละละเลยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมใน
ทิศทางบวก ส่วนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และพบว่า มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง ความฉลาดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านดีด้านมีความรับผิดชอบ และองค์ประกอบด้านสุขด้านมีความพอใจในชีวิต อยู่ในเกณฑ์
1
2

นักศึกษาปริญญาโท เอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Master’s student of Family and Social Development Program, School of Human Enology, Sukhothai Thammathirat Open University
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ต่ำกว่าปกติ ซึ่งการวิจัยนี้ควรมีการส่งเสริมให้บิดา มารดา อบรมเลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตยเพิ่มศักยภาพความฉลาดทาง
อารมณ์ให้เหมาะสมตามช่วงวัยต่อไป
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์, รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว, ความฉลาดทางอารมณ์
บทนำ
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภายนอกร่างกายได้แก่ ส่วนสูง น้ำ หนัก รูปร่างหน้าตา การมี
ประจำเดื อ น พั ฒ นาการทางลั ก ษณะทางเพศ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายในร่า งกาย ได้ แ ก่ ฮอร์ โมนต่ างๆ ในร่า งกาย
พัฒ นาการทางสมอง รวมไปถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป และแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เป็นช่วงวัยที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กต่อเนื่องกับวัยผู้ใหญ่ จึงเป็นช่วงที่
ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการต่างๆ ในทุกด้าน เช่นด้านการเรียน การคบเพื่อน สภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่ดำเนินชีวิตอยู่ โดยในยุคปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเปลี่ ยนแปลงเช่นเดียวสังคมต่างๆ ทั่วโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุค AI (Artificial intelligence) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว เหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแทบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะปัจจุบันทั่วโลกเผชิญสถานการณ์
Covid 19 ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ น วิ ก ฤตการณ์ ที่ ส ำคั ญ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ วิ ถี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ของทุ ก ช่ ว งวั ย เกิ ด เป็ น สั งคมแบบ
New Normal ที่ทุกคนต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ทั้งกิจวัตรประจำวัน การกิน การอยู่
การศึ ก ษาเล่ าเรีย น การสื่ อ สาร การทำงาน เป็ น ต้ น กลุ่ ม วั ย รุ่ น เป็ น กลุ่ ม ซึ่ งเปิ ด รั บ การเปลี่ ย นแปลงได้ ง่ายกว่า กลุ่ ม อื่ น
หากไม่สามารถปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินชีวิต จนกลายเป็น
ปัญหาต่างในสังคม ดังนั้นวัยรุ่นต้องยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถแสดงออกด้านพฤติกรรมได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม พฤติกรรมที่แสดงออกของวัยรุ่นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ผ่านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ของวัยรุ่น
การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลี้ยงดูจากบิดา มารดาที่แตกต่างกันก็มีผล
ต่อความสามารถในการปรับตัวของวัยรุ่นเมื่อต้องเผชิญปัญหาแตกต่างกัน การสำรวจของสถาบันประชากรและสังคมปี 2557
พบว่าวัยรุ่นประมาณร้อยละ 30 มี ปัญหาทางด้านอารมณ์ และประมาณ 37 คน ในหนึ่งแสนคน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
การทะเลาะวิวาท จับ กลุ่ ม แข่งรถมอเตอร์ไซค์ ดื่ มสุ ราใช้ ย าเสพติด การถู กไล่อ อกจากสถานศึ ก ษา รวมทั้ งการพยายาม
ฆ่าตัวตาย (นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, ขนัดตา เกษเกษร, และเวทิส ประทุมศรี, 2559, น. 67) ปัญหาที่
เกิดขึ้นข้างต้นส่วนหนึ่งเกิดจาการบกพร่องด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ขาดความสามารถใน
การรับรู้ด้านอารมณ์ทั้งของตนเองและบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งทางอารมณ์ของตนเอง และแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ซึ่งต่อไปในอนาคตวัยรุ่นจะประสบปัญหาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มากขึ้น
ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนจึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดเรื่องนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ โดยกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กและวัยรุ่น ไว้ว่าเด็ก ร้อยละ 70 มีความฉลาดทาง
อารมณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2559)
นัก ศึ กษาชั้ นปี ที่ 1 เป็ นเด็ ก วัยรุ่น ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงจากระดั บ มัธยมเข้ าสู่ระดั บ อุ ดมศึ กษา จึ งเป็ น ช่ว งวัย ที่ มี
การปรับตัวค่อนข้างชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำลังแรงงานของสังคม ประกอบกับปัจจุบัน
มีการเผชิญกับสถานการณ์ Covid 19 มีการปรับเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเน้นระบบการเรียน Online มากขึ้น นักศึกษา
หยุดอยู่บ้านเพื่อเรียน online แทน ทำให้มีเวลาใกล้ชิดกับครอบครัว บิดา มารดาสามารถให้การอบรมสั่งสอนนักศึกษาผ่าน
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กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง โดยความฉลาด
ทางอารมณ์ มี ความสำคั ญ ต่อการปรับตั วในการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยทั้ งเรื่องการเรียนแบบใหม่ การคบเพื่ อน ปั ญ หาและ
อุปสรรคสถานการณ์วิกฤตที่ต้องเผชิญ หากมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ จะไม่สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของ
ตนเองได้อาจทำให้ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดด้วยการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น หรือสร้างปัญหาอื่นๆ ในสังคม ดังนั้น
ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การปรับตัวร่วมกับผู้อื่นในสังคม
รวมทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานการวิจัย
ระดั บ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบเข้ ม งวดกวดขั น แบบประชาธิ ป ไตยและแบบปล่ อ ยปละละเลยของครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
นิยามศัพท์
การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง กระบวนการที่ครอบครัวถ่ายทอด สั่งสอนให้แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นการที่บิดามารดาปฏิบัติต่อเด็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีพัฒนาการเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา การที่เด็กจะสามารถมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้นั้น ครอบครัวมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการที่
เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงหลักของการอบรมด้วยความรัก ความเข้าใจ ใส่ใจ รู้จักพลิกแพลงปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเลี้ยงดูให้
เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการที่บิดา มารดาอบรมเลี้ยงดู
เด็กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตใช้ชีวิต และเผชิญปัญหาหรือ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถช่วยให้เด็กใช้ชีวิ ตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข การอบรม
เลี้ยงดูสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดา หมายถึง ลักษณะหรือแบบแผนที่บิดา
มารดาใช้เลี้ยงดูบุตร อบรมสั่งสอนและมีปฏิสัมพันธ์กับบุตร ปลูกฝังนิสัยและสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่บุตร
ของตนเองเพื่อให้เด็กมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี มีทักษะทางสังคม สามารถจัดการกับปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งใน
ครอบครัวและสังคมภายนอกได้อย่างเหมาะสมจำแนกตามแนวคิดของโรเจอร์ (Rogers, 1972, p. 117) เป็น 3 รูปแบบ คือ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน หมายถึง ระดับความมากน้อยของการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันที่บิดา
มารดาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้กับบุตรตามการรายงานของนักศึกษา มีลักษณะเป็น
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีอำนาจสิทธิ์ขาดในการดูแลบุตรทุกอย่าง ไม่ให้อิสระในการตัดสินใจ มีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้
บุตรปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด หากบุตรไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกบิดา มารดาลงโทษหรือทุบตี
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง ระดับความมากน้อยของการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ที่พ่อแม่ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้กับบุตรตามการรายงานของนักศึกษา มีลักษณะเป็นการอบรม
เลี้ยงดูการเลี้ยงดูที่บิดา มารดาให้ความเป็นอิสระแก่บุตรให้บุตรสามารถพึ่งคนเองได้ภายใต้ขอบเขต การควบคุมของบิดา

367

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

มารดา บุตรได้รับความยุติธรรม โดยจะมีการให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาตาม
โอกาสเหมาะสม และส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเองได้
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย หมายถึง ระดับความมากน้อยของการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยที่พ่อแม่
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้กับบุตรตามการรายงานของนักศึกษา มีลักษณะเป็ น
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา ไม่ค่อยบุตรดูแลเอาใจใส่ หรือไม่ให้ความสำคัญต่อบุตร ปล่อยให้บุตรดำเนินชีวิตของตนเอง
ตามลำพั ง ขาดการควบคุ มดู แ ล ช่ว ยเหลื อ จากบิ ด า มารดา จนเกิด ความรู้สึ ก ว่าไม่ ได้รั บ การเอาใจใส่ สนั บ สนุ น หรือ ให้
คำแนะนำในเรื่องต่างๆ
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotientt : EQ) หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น โดยสามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตาม สามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และ
เป็ น สุ ข ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ จั งหวัด เชี ย งใหม่ วั ด โดยแบบประเมิ น ค วามฉลาดทางอารมณ์ ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์เป็น 3 ด้าน คือ
- ด้านดี คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจ และ
รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
- ด้านเก่ง คือ ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
- ด้านสุข คือ ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและ มีความสุข
สงบทางใจ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรทีศ่ ึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
- แบบเข้มงวดกวดขัน
- แบบประชาธิปไตย
- แบบปล่อยปละละเลย

องค์ประกอบด้านดี
- การควบคุมอารมณ์ตนเอง
- การเห็นใจผู้อื่น
- ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบด้านเก่ง
- การตัดสินใจแก้ปัญหา
- การมีแรงจูงใจ
- กรมีสัมพันธภาพ
องค์ประกอบด้านสุข
- ความภูมิใจในตนเอง
- ความพึงพอใจในชีวิต
- ความสุขสงบทางใจ
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการวัยรุ่นกับความฉลาดทางอารมณ์
มนุษย์ทุกคนมีช่วงของการเจริญเติบโตและการพัฒนาค่อนข้างใช้เวลานาน โดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาหลายขั้นตอน พัฒนาการมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบแผน การทำหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย เช่นการเพิ่มขนาดของรูปร่าง การเจริญเติบโตของ
อวัยวะร่างกายและเซลล์สมอง นอกจากพัฒนาการด้านร่างกาย ยังรวมไปถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จนเกิดเป็นความสามารถในการพูด การคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ การมีเหตุมีผล เป็นต้น ลักษณะ
พั ฒ นาการมนุ ษ ย์ มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ค่ อ นข้ า งแน่ น อนและยาวนาน เช่ น การพั ฒ น าด้ า นร่ า งกาย เป็ น ลั ก ษณะ
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เห็นได้ชัดเจนในช่วงวัยเด็ก ผ่านการรับรู้ประสาททั้ง 5 และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก -มัดใหญ่ใน
การทรงตัวและเคลื่อนไหว ส่วนพัฒนาการด้านเพศจะเห็นได้ชัดมากที่สุดในช่วงวัยรุ่น การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ เป็น
การเปลี่ย นแปลงทางพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึก ทั้งระดับความรู้สึกทั่วไปจนถึงระดับความรู้สึกที่
ละเอียดอ่ อน ทั้ งของตนเองและผู้อื่ นจนสามารถควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ ทั้งตนเองและผู้อื่น ได้อย่ างเหมาะสม
การพัฒนาด้านสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการมีปฏิ สัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม โดยพัฒนาจากการใกล้ชิดกับ
บิดา มารดาจนสามารถพึ่งพาตนเอง และการปรับตัวเข้าหาบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพใน
วัยผู้ใหญ่ต่อไป การพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรู้คิด การทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวตามหลักแห่งความเป็นจริง พัฒ นาได้โดยการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งในแบบรูป ธรรม และนามธรรม การรับรู้
การสื่อสารทางเชิงสัญลักษณ์ การเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง และการรู้จักคิดเชิงหลักเหตุและผลอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะ
กับช่วงวัย
ข้อมูลจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงวัยแรกรุ่น (10-14 ปี) เป็น
ช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกระบบ โดยเฉพาะรูปร่าง เช่น มีหน้าอกในเพศหญิง การมีประจำเดือน มีเสียงแตก
ห้าว มีขน มีกล้ามเนื้อ มีสิวในเพศชาย โดยการเจริญเติบโตของแต่ล ะบุคคลอาจแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างทางเพศ
โดยเพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุน่ เร็วกว่าเพศชาย ประมาณ 2 ปี กรรมพันธุ์เชื้อชาติ สังเกตจากชาวยุโรปมักมีการเจริญเติบโตมากกว่า
ชาวเอเชีย สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เด็กในเมืองมักเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชนบท อาหารการกิ นที่เหมาะสมและ
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ช่วงวัยนี้อาจมีอารมณ์ แปรปรวน หงุดหงิดง่าย
เนื่องจากมีการคิดกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) เป็นช่วงวัยที่สามารถยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายได้ดี มีการค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นตัวเอง เริ่มมีการพัฒนาพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาบิดา
มารดา ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย (16-18 ปี) เป็นช่วงที่ร่างกายเจริญ เติบโตเต็มที่ เป็นช่วงบรรลุนิติภาวะทั้งเชิงกฎหมายและ
ร่างกาย มีการตัดสินใจในการกระทำต่างๆ ที่จะส่งผลต่ออนาคตด้วยตนเอง การเปลี่ยนผ่านช่วงวัยเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ในช่วง
ระยะแรกๆ ของการปรับตัวในการเข้าสู่วัยรุ่นค่อนข้างยากและมีปัญหา หากวัยรุ่นสามารถปรับตัวได้ดีจะช่วยให้มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง สามารถสร้างสัมพันธ์และช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ตามเหมาะสม แต่ หากไม่สามารถปรับตัวได้อาจเกิดปัญหาด้านจิตใจ
เกิดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง ขาดศักยภาพในการกระทำเรื่องต่างๆ ซึ่งทวีความรุนแรงมากจนเกิดเป็นผลเสียต่อตนเอง
และสังคมได้ หนึ่งในด้านที่มีความสำคัญในการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ
การพัฒนาด้านอารมณ์เป็นส่งที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก บางส่วนเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่มีพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด บางส่วน
เป็นผลมาจากสัมพันธภาพและการอบรมเลี้ยงดู ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู หากวัยรุ่นมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดีได้รับการอบรมเลี้ยงดู
ที่เหมาะสมตามวัยจากบิดามารดา ได้รับความรัก ความอบอุ่น เป็นที่รักของบุคคลในครอบครัวและรอบข้าง เป็นที่ยอมรับใน
สังคมจะทำให้ วัยรุ่ น มี ความมั่ น ใจในตั วเอง มองเห็ น คุ ณ ค่ าในตั วเองและผู้ อื่ น จะส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมา คื อ
มีความสุขุม มีเหตุมีผล รับ ฟังความคิดเห็นทั้งของตนเองและบุคคลอื่น รู้จักเกื้อกูล และรับผิดชอบสิ่งที่กระทำต่อตนเอง
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ครอบครัวและสังคม ในทางตรงกันข้ามหากมีพื้นฐานอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ที่แย่ในวัยเด็ก เช่น ครอบครัว
แตกแยก ถูกทอดทิ้ง สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ขาดความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดนกระทำความ
รุนแรงในครอบครัว หรือถูกลงโทษอย่างรุนแรงจะส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น ปราศจากความรักความผูกพันระหว่าง
บิด า มารดา หรือ สมาชิก คนอื่น ในครอบครัว เข้ ากั บ บุ คคลอื่ นในสั งคมได้ ยาก เมื่ อมี ปั ญ หาจะมีค วามรุน แรงแบบทวีคู ณ
ซึ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสมจะส่งผลให้วัยรุ่น
ใช้ศักยภาพที่มีในการคิด พิจารณา ไตร่ตรองแก้ไขปัญหา สามารถปรับตัวโดยใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ที่จะเข้าใจ
สิ่งต่างๆ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลตามหลักความเป็นจริงในสังคม
(รสวันต์ อารีมิตร, 2557, น. 30-35)
ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลี้ยงดูเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตในแต่ละช่วงวัย เช่นเดียวกับ
การพัฒนามนุษย์ การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา ส่งผลต่อพฤติกรรมและศักยภาพที่แสดงออกของเด็กทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดั งนั้ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาของแต่ล ะบุ ค คลนั้ น แตกต่ างกัน ออกไปตามรูป แบบการอบรมเลี้ ยงดู ข องแต่ ล ะ
ครอบครัว กล่าวได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้ านความคิด
สติปัญญา อารมณ์ การรับรู้ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกัน การอบรมเลี้ยง
ดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกั บอารมณ์ จะช่วยพั ฒ นาขั ดเกลาและควบคุมอารมณ์ พื้ นฐานด้ านลบได้ ในขณะเดียวกั น
ก็ส่งเสริมพื้นฐานอารมณ์ด้านบวกให้ชัดเจนขึ้ น เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ไม่ดี หากได้รับการอบรมเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้อารมณ์ทีไม่ดีเหล่านั้นเติบโต ฝังราก ไร้การควบคุมจนกลายเป็นปัญหาทั้งต่อตนเองและสังคมที่
เกี่ ย วข้ อง แต่ ห ากบิ ดามารดา เข้ าใจในธรรมชาติ ของเด็ กก็ ส ามารถควบคุม ส่ วนที่ ไม่ ดีไม่ ให้ มี อิ ท ธิพ ล หรือ เป็ น ปั ญ หาใน
การดำเนินชีวิตของเด็กผ่านกระบวนการอบรมเลี้ยงดู เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจะมีพัฒนาการแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนแบบสุดขีด เช่น
รัก โกรธ เกลียด อิจฉาริษยา มีความอ่อนไหวง่าย ทิฐิสูง วู่วาม บางครั้งก็มีความเห็นแก่ตัวแต่บางครั้งก็มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น จึงมีความสับสนในตนเอง ซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักเปลี่ยนแปลงง่าย และควบคุมได้ยาก ช่วงวัยนี้มักติดเพื่อนมากกว่า
เข้าหาบิดามารดา เพราะต่างคนต่างเข้าใจปัญ หาซึ่งกันและกัน ต้องการยอมรับในหมู่เพื่อนด้วยกัน การอบรมเลี้ยงดูบุตร
ในช่วงนี้ บิดามารดา ควรเรียนรู้ยอมรับเข้าใจในสิ่งที่บุตรแสดงพฤติกรรมออกมาให้มากขึ้น ควรวางขอบเขตหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลบุตรแบบไม่มากเกินไปจนบุตรรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ แต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนบุตรอยากทำอะไรก็ได้ ให้โอกาสบุตร
สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีบิดามารดาคอยให้คำชี้แนะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงวัยนี้มี
ความกังวลกับการเปลี่ยนผ่านจากเด็กที่ได้รับการดูแลจากบิดา มารดา มาเป็นพึ่งพาบิดามารดาน้อยลง จนเกิดความรู้สึกกลัว
ว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นจึงเกิดการยึดติดกับความเป็นเด็กให้นานที่สุด แต่เมื่อมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นวัยรุ่นจะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่มั่นคง ส่วนหนึ่งมาจากการพบอัตลักษณ์ในตัวเอง สามารถยอมรับในข้อดีข้อเสีย
ของตัวเองได้ มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีการยอมรับนับถือบุคคลที่มีความอาวุโส มีประสบการณ์มากกว่า จากการศึกษาของ
สุมน อมรวิวัฒน์ (2550, น. 107-108) ระบุว่า การอบรมขัดเกลาทางสังคมแก่บุตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุตรมากที่สุด โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด และเป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมสั่งสอน
ให้บุ ตรรู้จัก ควบคุม อารมณ์ ของตนเอง สามารถช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่ นได้ ดังนั้น บิ ดา มารดาจึงควรให้ ความสำคั ญ ใน
การอบรมสั่งสอนเด็กให้มากที่สุด ในบางสังคมบิดา มารดามีอำนาจสิทธิ์ขาดในครอบครัว โดยเป็นผู้กำหนดให้บุตร เรียนที่ไหน
เรียนอะไร เมื่อจบไปแล้วจะไปประกอบอาชีพใด แต่บางสังคมก็ให้ความเท่าเทียมในการตัดสินใจเลือกแก่บุตร จัดสรรเวลาใน
การดูแล ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและเปิดโอกาสให้บุตรได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เหล่านี้ทำให้พฤติกรรมของบุตรที่แสดงออกมานั้นต่างกันออกไป หากบิดา มารดาเป็นแบบอย่างที่ดี บุตรจะสามารถซึมซับและ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี การอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมไปถึงการอบรมสั่งสอน ฝึกให้บุตรมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยใน
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ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ รู้จักควบคุมตนเองทั้งทางร่างกายและอารมณ์ หากบุตรได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากบิดา
มารดา จะทำให้บุตรมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
อารมณ์แจ่มใส สติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเป็นยุทธศาสตร์ที่
สำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ทำให้สมาชิกในครอบครัวหรือเด็กมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการอย่างองค์รวม ฝึกฝนให้ประพฤติดีมีระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ดังนั้นพฤติกรรมที่
แสดงออกของแต่ละบุคคลเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของบิดามารดา
การอบรมเลี้ยงดูสามารถแบ่งเป็นรูปแบบการอบรมได้หลากหลายรูปแบบ
ความหมาย เป็นรูปแบบแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติของบิดามารดาต่อบุตร เป็นการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้
บุตรมีจิตใจและพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการให้รางวัล หรือลงโทษ ช่วยแนะนำสั่งสอนและให้ความช่วยเหลือให้ความรัก
ความเข้าใจ คอยคุ้มครองและให้ความอบอุ่นแก่บุตรเพื่อให้เติบโตเป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรจึงมีความสำคัญต่อพฤติกรรมของบุตร ซึ่งจะส่งผลในการแสดงออกด้านต่างๆของบุตร โดยจาก
การรวบรวมและศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา สามารถแบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูได้ดังนี้
โรเจอร์ (1972, น. 117, อ้างถึงใน ศศิญา จันทร์แก้ว, 2555, น. 72) ได้แบ่งประเภทการอบรมเลี้ยงดูเป็น 3 แบบ
ได้แก่
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ทำให้เด็กรู้สึก
ว่าตนได้ รับ การปฏิ บัติด้ วยความยุติธรรม ไม่ ตามใจ และไม่ เข้มงวดเกิน ไป มีเหตุ ผลและยอมรับในความคิ ดเห็ นของบุต ร
ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาตามโอกาสที่เหมาะสม
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Rejection) หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ สนับสนุนหรือให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ รู้สึกเหมือนตนเองถูกเกลียดชัง มักโดนลงโทษอย่างรุนแรงโดย
ไร้เหตุผล ถูกปล่อยปละละเลยอยู่เสมอ
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองมากเกินไป (Overprotection) หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดาไม่ให้อิสระตามที่เด็กต้องการเท่าที่ควร ทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้ทำตามที่ตนเองต้องการด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่บิดา มารดา กำหนดไว้ ถูกควบคุมให้อยู่ในความคุ้มครองป้องกันโดยให้ความช่วยเหลือมากตลอดเวลา
จากการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งประเภทของการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน โดยการเลี้ยงดู
ของบิดามารดาทั่วไปได้มีการผสมผสานหลายรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเข้าด้วยกัน แต่จะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้
เด่ น ชั ด กว่ารูป แบบอื่ น ๆ รูป แบบการอบรมเลี้ ย งดูที่ แ ตกต่ างกั น จะส่ งผลให้ เด็ กมี พั ฒ นาการที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป ดั งนั้ น
การอบรมเลี้ยงดูจึงมี ความสำคัญ ต่อพฤติก รรมการแสดงออกที่ช่วยยกระดับ มาตรฐานทรัพ ยากรมนุษ ย์ในด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย การเตรียมความพร้อมของครอบครัวของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ในช่วงวัยรุ่น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างให้บุตรเป็นคนดี เป็นคนเก่งและ
มีความสุข ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้ บุตร สามารถควบคุมตนเอง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระทำ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองเพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งมีความภูมิใจในตนเอง มีพึงพอใจในชีวิตที่มีอยู่ในปั จจุบัน และมีความสุขสงบ
ทางใจแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่นสถานการณ์วิกฤติ Covid 19 ที่ต้อง
เผชิญในปัจจุบัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น บิดามารดาสามารถควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วัยรุ่น
ปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทันต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น คอยดูแลอย่างใกล้ชิด คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือแนะนำตอน
ที่บุตรต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค จะทำให้บุตรมีความรู้สึกถึงการเป็นต้นแบบที่ดีของบิดามารดา และเกิดเป็นพฤติกรรม
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เลียนแบบเกิดขึ้น แต่หากบิดา มารดายังมองว่าหากโตขึ้นเด็กจะสามารถเติบโต และรับรู้เรื่องต่างๆ ได้เองโดยที่ไม่ต้องสั่งสอน
หรือดูแลใกล้ชิดขนาดนั้น จะทำให้บุตรที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น เรียนรู้ชีวิตนอกบ้ านมากกว่า อยู่กับ สื่อ
ออนไลน์ที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูกในวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องท้าทาย ในยุคปัจจุบันที่บิดา
มารดาควรปรับตัวและพัฒนาเทคนิคการอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้งการสื่อสารระหว่างกัน การสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว
สร้างกฎกติกาภายในบ้าน การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กับบุตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหรือประสบการณ์ที่ได้พบเจอในแต่ละวันผ่านการพูดคุยเล่าเรื่องในครอบครัว
บิดามารดาส่วนใหญ่ มักให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒ นาด้านการเรียนของบุตร แต่ละเลยการส่งเสริมพัฒ นาการด้าน
อารมณ์และสังคม จึงทำให้วัยรุ่นขาดประสบการณ์ในการควบคุมอารมณ์ ผ่อนคลายอารมณ์ไม่เป็น และปรับตัวเข้ากับบุคคล
อื่นได้ยาก จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้งสองอย่างควบคู่กัน ซึ่งวัยรุ่นแต่ละคนมีทักษะความชอบ ความถนัดแตกต่างกัน
การส่งเสริมให้วัยรุ่นทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบ เช่น การเรียนดนตรี การเรียนภาษา การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วัยรุ่นสนใจ
จะช่วยให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถพิเศษที่เกิดขึ้นในระยะยาว มีความมั่นใจทางบุคลิกภาพและมี ความมั่นคง
ทางอารมณ์ช่วยพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ การที่วัยรุ่นมีความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาทั้งต่อครอบครัว
บุคคลรอบข้าง และสังคมที่อาศัยอยู่ ช่วยให้วัยรุ่นมีความเข้าใจ และเริ่มตระหนักว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในด้าน
ต่างๆ เช่น การเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตทางสังคม จะต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านพัฒนาการทางอารมณ์ร่วม
ด้วย เพราะพัฒ นาการทางอารมณ์ จะช่วยทำให้บุคคลเรียนรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ สามารถรับรู้เข้าใจและจัดการ
อารมณ์ตนเองได้เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม สามารถสื่อสารกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนมีแรงจูงใจที่จะ
กระทำสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้จะทำให้บุคคลนั้นรู้จักการรักษาความสมดุลระหว่างความมีเหตุผลกับอารมณ์ของ
ตนเองให้อยู่ในระดับสูงได้ ดังนั้นควรมีการพัฒนาทั้งทางด้านเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการทางอารมณ์ควบคู่กันไปเพื่อให้เกิด
เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยในช่วงวัยต่อไป
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรือ Emotional Quotient หรือ Emotional Ability
หมายถึง ความสามารถในการตระหนักใช้ปัญญากำกับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถแยก
ความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องชี้นำในการคิดวิเคราะห์ และกระทำสิ่งต่างๆ รวมทั้งสามารถ
รับมือแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยรับรู้เข้าใจความรู้สึกทั้งของตนองและผู้อื่นนั้น สามารถควบคุมและสร้างแรง
กระตุ้นจากภายในให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ถูก กาลเทศะ ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บที่ สั งคมวางไว้ รวมไปถึ งการเห็ น ใจ เข้ าใจความรู้สึ ก ของผู้ อื่ น ให้ ก ำลั งให้ ผู้ อื่ น เป็ น
การบริหารอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่น เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอในการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัว การทำงาน และ
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น สร้างสรรค์ และมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2553, น. 13-23) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ดูแลด้านสุขภาวะด้านต่างๆ ของประชากรไทยโดยตรง อธิบายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถหลายด้าน
ของบุคคลรวมกัน ในการคิดอย่างมีเหตุผล กระทำอย่างมีเป้าหมายและจัดการกับสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหากมีความก้าวหน้าในเรื่องเหล่านี้ ล้วนแต่มีองค์ประกอบในด้านความฉลาดทางอารมณ์ เป็น
องค์ประกอบหลัก หากได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยประถมศึกษา จะทำให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ในระยะช่วงที่ก้าว
เข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่องตลอดชีวิต
สำหรั บ ประเทศไทย ให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ ความฉลาดทางอารมณ์ ในระยะช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากมี
การค้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่เกื้อหนุนร่วมกับความฉลาดทางด้าน
เชาวน์ปัญญา (IQ) สามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่กระทำมากขึ้น ซึ่งหากมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา ความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ปรากฏในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำให้สภาพสังคมสามารถดำเนินไปโดยมีแต่ความสงบสุข เมื่อกระแสเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ์ได้รับความนิยมตามกาลเวลา ทำให้สมาชิกในสังคมมีการตื่นตัวเริ่มมองเห็นและรู้จั กใช้ประโยชน์ใน
การบริหารชีวิตด้วยความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องงาน การเรียน และ
การกระทำเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้มีหลากหลายองค์กร และสถาบันการศึกษานำความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์มาปรับใช้โดยมี
การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนัก
รับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ ช่วยให้ใช้ชีวิตหรือสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านต่อตนเอง ทำให้มีสมาธิในการเรียนหนังสือ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนเป็นไปในทางที่ดี สามารถปรับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะเกิดการรับรู้ถึงเป้าหมายชีวิตรู้ว่าตนต้องการ
อะไร เกิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งตนเองอย่ างสม่ ำเสมอ หากจะเกิ ด ความขั ด แย้ งหรือ ปั ญ หาขึ้ น ก็ ส ามารถพู ดคุ ย ปรั บ
ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ด้านต่อ
ครอบครั ว ครอบครั ว เป็ น สถาบั น ที่ อ ยู่ ใ กล้ ตั ว มากที่ สุ ด บุ ค คลใดที่ มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง จะมี
ความเห็นใจ เข้าใจซึ่งกันและกันกันสัมพันธภาพระหว่างคนในครอบครัวดี ช่วยลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง หรือการหย่า
ร้างให้น้อยลง ทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านต่อสิ่งแวดล้อม หากความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ระดั บสู ง ปั ญ หาเรื่องความขัด แย้งหรือการเอารัดเอาเปรียบกัน ในสั งคมจะลดลงไป อยู่ ร่วมกัน อย่างราบรื่น และมี ความ
ปรองดอง เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ ช่วยให้เกิดความรับ รู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อซึ่ งกันและกัน คิด ถึง
ใจเขาใจเรา ช่วยลดปัญหาสังคมให้เกิดน้อยลง เช่น การทะเลาะวิวาท ชกต่อยทำร้ายร่างกายกัน ที่เกิดมาจากการที่ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง หรือเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ที่กล่าวไปแล้วนั้น จะเห็น
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นวัย
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นวัยที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่ง
การเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวในสภาวการณ์ ใหม่ ทั้งเรื่องการเรียน การคบเพื่อน การวางตัว การมองหาอัตลักษณ์ ที่
เหมาะสมกับตัวเอง ช่วยให้ดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเกิดความตระหนักรู้ทั้งตนเองและ
ผู้อื่นให้กับวัยรุ่น
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ประการ คือ (กรมสุขภาพจิต, 2558, น. 10-13)
1. องค์ ป ระกอบด้ า นดี ซึ่ งประกอบด้ ว ย ความสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ แ ละความต้ อ งการของตนเอง
ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น และความสามารถในการรับผิดชอบ
2. องค์ประกอบด้านเก่ง ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ความสามารถใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหา และความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
3. องค์ประกอบด้านสุข ซึ่งประกอบด้วย ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และการมีความสงบทางใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิตปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน
410 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นคิดเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มี ความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจมีความสัมพันธ์ในภาพรวมทางบวก
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ในระดับสูงกับความฉลาดทางอารมณ์ระดับสูง และการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ในภาพรวม
ทางลบในระดับปานกลางกับความฉลาดทางอารมณ์
เมธี ประทุมทา (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 384 คน เครื่องมือที่
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
แบบประชาธิปไตย ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างระดับสูง ทั้งด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข และการรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวทั้ง 3 รูปแบบมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ โดยอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ด้านเก่ง และ
ด้านสุข ในระดับปานกลาง
อมรรัตน์ ลื อนาม, ประภาศรี คุ ปต์ กานต์ (2558) ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั กศึ กษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ ทั้งด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวม การอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มงวด และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย มีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวม
นวลปราง อรุณจิต, ศิริกัญญา แก่นทอง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูและความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักศึกษารายวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) คือนักศึกษาแพทยศาสตร์ และ
วิ ชาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม (Health Behavior and Cultural Diversity) คื อ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบประเมินผลเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลี้ยงดูของนักศึกษามี
การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขตมีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์มากที่สุด ส่ว นรูปแบบอื่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมี
ขอบเขต และแบบยอมตามบุตร ส่วนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวด
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คณะ จำนวน 2,358 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จากทุกคณะ (11 คณะ) จำนวน 350 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) หลังจากนั้นได้ทำการสุ่มเลือกตัวอย่าง จากแต่ละคณะ โดยการสุ่มแบบโควต้า ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามคณะต่างๆ
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ตารางที่ 1
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรปกติ จำแนกตามคณะต่างๆ
คณะวิชาที่ศึกษา
จำนวน
สัดส่วนของประชากร
ประชากร
ในแต่ละสาขา
ผลิตกรรมการเกษตร
400
0.17
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
158
0.07
วิทยาศาสตร์
162
0.07
บริหารธุรกิจ
581
0.25
พัฒนาการท่องเที่ยว
183
0.08
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ
107
0.04
เศรษฐศาสตร์
117
0.05
ศิลปศาสตร์
205
0.09
สารสนเทศและการสื่อสาร
97
0.04
สถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม
109
0.04
สัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี
239
0.10
รวม
2,358
1

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
59
24
24
88
28
14
18
32
14
14
35
350

เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สำหรับเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 350 โดยเนื้อหา
ของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุ คคลของนั กศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดับ การศึกษา/คณะ
สาขาวิชาที่ศึกษา ลำดับการเกิด ภูมิลำเนา ผลการเรียน สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีลักษณะเป็นคำถามแบบสำรวจ
รายการ (Check list) จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 3 รูปแบบ คือ แบบเข้มงวดกวดขัน แบบประชาธิปไตยและ
แบบปล่อยปละละเลย จำนวน 15 ข้อ (รูปแบบละ 5 ข้อ) จำแนกเป็น
- การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ได้แก่ ข้อ 1-5
- การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ได้แก่ ข้อ 6-10
- การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ได้แก้ ข้อ 11-15
แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ นี้ เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) ซึ่งประกอบด้วย
ประโยคซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา จำนวน 15 ข้อ (รูปแบบละ 5 ข้อ) เพื่อให้นักศึกษาที่เป็น
บุตรพิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองมากน้อยเพียงใด โดยคำตอบมี 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของระดับการอบรมเลี้ยงดูแต่ละรูปแบบ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
การปฏิบัติ
มากที่สุด
4
( ทำเป็นประจำทุกวัน)
มาก
3
( ทำบ่อยครั้ง)
น้อย
2
( ทำเป็นบางครั้ง)
น้อยที่สุด
1
( ทำนานๆ ครั้ง)
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การแปลความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแต่ละรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูแต่ละรูปแบบของนักศึกษาแต่ละคน จะเป็นผลรวมของคะแนนในข้อคำถามจำนวน 5 ข้อที่ใช้วัด
การอบรมเลี้ยงดูแต่ละรูปแบบ แล้วหารจำนวนข้อคำถาม ทำให้คะแนนการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแต่ละรูปแบบของ
นักศึกษาแต่ละคนจะมีค่าระหว่าง 1.00-4.00 เมื่อได้คะแนนระดับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดารูปแบบต่างๆ ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 348 คนแล้ว ผู้วิจัยได้จำแนกระดับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดารูปแบบต่างๆ ของนักศึกษาทั้งหมดเป็น
3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00
ระดับต่ำ
คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00
ระดับมาก
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
สำหรับกลุ่มอายุ 18-25 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต , 2543) จำนวน 52 ข้อ จำแนกเป็น
3 องค์ประกอบหลัก คือ
1. องค์ประกอบด้านดี มีข้อคำถาม 18 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-18 จำแนกเป็นด้านย่อย 3 ด้าน คือ
การควบคุมอารมณ์ตนเอง
ข้อ 1 ถึงข้อ 6
การเห็นใจผู้อื่น
ข้อ 7 ถึงข้อ 12
ความรับผิดชอบ
ข้อ 13 ถึงข้อ 18
2. องค์ประกอบด้านเก่ง มีข้อคำถาม 18 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19-36 จำแนกเป็นด้านย่อย 3 ด้าน คือ
การมีแรงจูงใจ
ข้อ 19 ถึงข้อ 24
การตัดสินใจแก้ปัญหา
ข้อ 25 ถึงข้อ 30
การมีสัมพันธภาพ
ข้อ 31 ถึงข้อ 36
3. องค์ประกอบด้านสุข มีข้อคำถาม 16 ข้อ ได้แก่ ข้อ 37-52 จำแนกเป็นด้านย่อย 3 ด้าน คือ
ความภูมิใจในตนเอง
ข้อ 37 ถึงข้อ 40
ความพึงพอใจชีวิต
ข้อ 41 ถึงข้อ 46
ความสุขสงบทางใจ
ข้อ 47 ถึงข้อ 52
แบบประเมินนี้ เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) เช่นกัน ประกอบด้วยประโยคที่มีข้อความเกี่ยวกับอารมณ์
และความรู้สึกที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ โดยมีคำตอบทั้งหมด 4 คำตอบ คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าตรงกับตนเองที่สุด ข้อคำถามในแบบสอบถาม จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือข้อคำถามที่มีความหมาย
ทางบวก และข้อคำถามที่มีความหมายทางลบ
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อคำถาม
คำตอบ
คำถามเชิงบวก
คำถามเชิงลบ
ไม่จริง
1
4
จริงบางครั้ง
2
3
ค่อนข้างจริง
3
2
จริงมาก
4
1
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การแปลความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน สำหรับคนกลุ่มอายุ 18-25 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543)
วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดในทั้งสองเรื่องให้ชัดเจน และวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดเพื่อเตรี ยมตัวสร้างแบบสอบถาม
รวมถึงค้นหาตัวแบบของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และความฉลาดทางอารมณ์ของ
วัยรุ่น ที่มีผู้สร้างไว้ก่อนแล้ว
2. สร้างข้อคำถามสำหรับแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา โดยพัฒนามาจากแบบสอบถาม การอบรม
เลี้ยงดูของบิดามารดา ของ จุฬาลักษณ์ สมภารวงค์ (2552) ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกข้อคำถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ซึ่งเป็ นกลุ่ม วัย รุ่นตอนปลาย ส่ วนแบบประเมิ นความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยเลือ กใช้แ บบมาตรฐานของกรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข
3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและให้คำแนะนำใน
การปรับปรุงแก้ไข
4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน
5. นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาหาตรวจสอบคะแนน หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of alpha) ปรากฏว่ า แบบวั ด แบบวั ด การอบรมเลี้ ย งดู ข องบิ ด ามารดา
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.72 และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84
6. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
วิธีดำเนินการและผลเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและแบบประเมินให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 350 ตัวอย่างกรอและส่ง คืน เมื่อนำแบบสอบถามและแบบประเมินที่เก็บได้ทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบู รณ์ พบว่า แบบสอบถามและแบบประเมิน ที่ได้ รับ จากกลุ่ม ตัวอย่างเพี ยง 348 คน คิด เป็ นร้อยละ 99.43 ที่มี
ความสมบูรณ์ ทั้งนี้มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการวิจัยผ่านบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถึงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ตามวันเวลาที่กำหนด
3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบสอบถามไปแจกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของแบบสอบถามแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมการวิจัย
4. ผู้ วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถาม พร้ อ มทั้ งตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล จำนวน 348 ฉบั บ เพื่ อ
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเครื่องมือ แล้วนำข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์เพื่อหาค่าต่างๆ ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
2. การวิเคราะห์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ ใช้การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. การวิเคราะห์เพื่อศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การวิเคราะห์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ใช้การวิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ นั กศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จำนวน 243 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 69.83 ของนั ก ศึก ษาชั้ นปี ที่ 1
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 64.37 รองลงมามีอายุ 22 ปีขึ้นไป จำนวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 29.31 และน้อยที่สุดคือช่วง 20-21 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 ตามลำดับ
การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 89.37 หรือจำนวน 311 คน รองลงมาได้แก่ศาสนา
คริสต์ คิดเป็นร้อยละ 7.76 มีจำนวน 27 คน น้อยที่สุดได้แก่ ศาสนาอิสลาม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59
ภูมิลำเนาเดิ ม นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 116 คน หรือประมาณร้อยละ
33.33 เป็นผู้มีภูมิลำเนาเดิมในจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้มีภูมิลำเนาเดิมในจังหวัด
ต่ า งๆ ในภาคเหนื อ ถึ ง 141 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.52 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ล ำเนาในจั ง หวั ด ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จะมีจำนวนค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.75 ,ร้อยละ 6.89 และร้อยละ 4.02 ตามลำดับ
คณะ/สาขาวิชาที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.43 รองลงมา
คือ คณะผลิต กรรมการเกษตร จำนวน 58 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 16.67 และน้ อยที่สุ ด คื อ คณะเทคโนโลยี การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45
ผลการเรีย น ของนั กศึ ก ษาวัด จากคะแนนเฉลี่ย เทอมสุ ด ท้ ายของการเรียนที่ ผ่ านมา พบว่า นั ก ศึก ษาชั้น ปี ที่ 1
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.01-3.00 จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มผลการเรียนระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.01-4.00 จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ
37.07 และนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.01-2.00 มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ลำดั บ การเกิ ด นั ก ศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ เป็ น ลู ก ลำดั บ ที่ 2 ของบิ ด ามารดา จำนวน 118 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.91
รองลงมาเป็นลูกคนแรก จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 และเป็นลูกคนเดียว จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41
ตามลำดับ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา นักศึกษาส่วนใหญ่มีบิดามารดาที่มีสถานภาพอยู่ด้วยกัน จำนวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.49 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมามีบิดามารดาที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ /หย่าร้าง จำนวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.86 และน้อยที่สุดคือ บิดาหรือมารดา เสียชีวิต จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64
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ตารางที่ 2
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20-21 ปี
22 ปีขึ้นไป
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ภูมิลำเนา
เชียงใหม่
จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดภาคกลาง
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ (ไม่ระบุ ต่างชาติ)
คณะ/สาขาที่ศึกษา
ผลิตกรรมการเกษตร
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร์
บริหารธุรกิจ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ
เศรษฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
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จำนวน (คน)

ร้อยละ

105
243

30.17
69.83

224
22
102

64.37
6.32
29.31

311
27
9
1

89.37
7.76
2.59
0.29

116
141
27
24
14
17
9

33.33
40.52
7.75
6.89
4.02
4.89
2.58

58
26
24
85
28
12
18
32
14
16
35

16.67
7.47
6.90
24.43
8.05
3.45
5.17
9.20
4.02
4.60
10.06
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ข้อมูลทั่วไป
ผลการเรียน
0.00-1.00
1.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
ลำดับการเกิด
ลูกคนเดียว
ลูกคนแรก
ลำดับการเกิด
ลูกคนที่ 2
ลูกคนสุดท้อง
อื่นๆ (ไม่ระบุ)
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่/หย่าร้าง
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1
15
203
129

0.29
4.31
58.33
37.07

78
96

22.41
27.59

118
55
1

33.91
15.80
0.29

214
90
44

61.49
25.86
12.64

การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
รูป แบบการอบรมเลี้ ย งดู ข องบิ ด า มารดานั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ มี
การอบรมเลี้ยงดูจากบิดา มารดาแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง ( X = 3.29, S.D. = 0.53) คิดเป็นร้อยละ 54.03 ทั้งนี้เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่าบิ ด า มารดาให้ อิ ส ระในการเลื อ กเรีย นตามที่ ท่ า นต้ อ งการด้ วยตนเองในระดั บ สู ง ( X = 3.43,
S.D. = 0.67) คิดเป็น ร้อยละ 52.59 รองลงมา คือการที่ บิ ดา มารดาให้ความรักความอบอุ่น และรับฟั งความคิด เห็ นของ
ท่านเสมอ ( X = 3.39, S.D. = 0.67) หรือร้อยละ 48.85 ของนัก ศึกษา และได้รับ การปฏิ บัติ จากบิด า มารดาอยู่ ในลำดั บ
ท้ายสุดคือ การที่บิดา มารดาอนุญาตให้ท่านมีอิสระเที่ยวนอกบ้านได้ตามสมควร ( X = 3.01, S.D. = 0.82) มีเพียงร้อยละ
46.84
รูป แบบการเลี้ยงดูอ ยู่ในระดั บปานกลางคือ รูป แบบการเลี้ยงดูแบบปล่ อยปละละเลย ( X = 2.15, S.D. = 0.60)
พบว่า นักศึกษาถูกเลี้ยงดูรูปแบบนี้ร้อยละ 63.80 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบิดา มารดาให้อิสระในการเที่ยวและ
การคบเพื่อนไม่ต้องขออนุญาตจากบิดา มารดา ( X = 2.74, S.D. = 0.85) ร้อยละ 43.68 รองลงมา คือการที่ บิดา มารดา
ปล่อยให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยไม่เคยสนใจสอบถามหรือให้คำแนะนำ ( X = 2.21, S.D. = 0.83) คิดเป็น ร้อยละ
52.59 มีความคิดเห็นรายข้อนี้ระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า บิดา มารดาไม่ได้ปล่อยให้นักศึกษาแก้ปัญหาเองโดยไม่สนใจให้
คำแนะนำแก่นักศึกษา และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการที่บิดา มารดาไม่มีเวลาพูดคุย หรือให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้
ท่านเมื่อท่านเผชิญกับปัญหา ( X = 1.87, S.D. = 0.86) พบว่า ร้อยละ 41.38 มีความคิดเห็นในรายข้อนี้อยู่ระดับน้อย แสดงให้
เห็นว่าถึงแม้บิดา มารดาจะไม่มีเวลาให้แต่บิดามารดาก็ยังคงเป็นที่ปรึกษา และคอยให้คำแนะนำไม่ได้ปล่อยให้นักศึกษาต้อง
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเพียงลำพัง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูระดับต่ำมากที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ( X = 1.86, S.D. = 0.70) โดย
คิดเป็นร้อยละ 45.69 ของนักศึกษามีความคิดเห็นระดับน้อย แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีมุมมองว่า บิดา มารดาไม่ได้อบรมเลี้ยง
ดูแบบเข้มงวดกวดขันเกินไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อเวลาที่บิดามารดาไม่อยู่บ้านนักศึกษาจะรู้สึกสบายใจและ
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สามารถมีอิสระในการทำอะไรได้ตามใจได้อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.11, S.D. = 0.89) ร้อยละ 45.98 มีความคิดเห็นใน
หัวข้อนี้ ระดับน้อย รองลงมาคือการที่บิดามารดาเป็นคนกำหนดเป้าหมายในชีวิตว่าต้องเรียนอะไร โดยที่นักศึกษาไม่มีอิสระใน
การตัดสินใจเลือกเอง ( X = 1.90, S.D. = 0.90) คิดเป็นร้อยละ 39.94 และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการที่บิดา มารดา
สั่งให้เลิกคบเพื่อนหากเป็นบุคคลที่บิดามารดา ไม่ชอบ ( X = 1.70, S.D. = 0.81) โดยนักศึกษา ร้อยละ 49.14 มีความคิดเห็น
ในหัวข้อนี้อยู่ระดับน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าบิดา มารดาส่วนใหญ่ไม่ได้สั่งให้นักศึกษาเลิกคบเพื่อนที่บิดา มารดาไม่ชอบ
ตารางที่ 3
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบเข้มงวดกวดขัน
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบประชาธิปไตย
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบปล่อยปละละเลย

X
1.86
3.29
2.15

S.D.
0.70
0.53
0.60

ระดับ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง

ตารางที่ 4
จำนวน ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับ การอบรมเลี้ ยงดูแ บบเข้ มงวดกวดขัน ของนั ก ศึก ษาชั้น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายข้อ
ตัวชี้วัดการอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวด
จำนวน (ร้อยละ) ของนักศึกษา
S.D.
ระดับ
X
กวดขัน
มาก
มาก
น้อย
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. บิดามารดาเป็นคนกำหนดเป้าหมายใน
24
57
128
139
1.90
0.91
ต่ำ
การเรียนให้
(6.90) (16.38) (36.78) (39.94)
2. บิดามารดาสั่งให้ท่านเลิกคบเพือ่ นหาก
11
45
121
171
1.70
0.81
ต่ำ
เป็นบุคคลที่บดิ ามารดา ไม่ชอบ
(3.16) (12.93) (34.77) (49.14)
3. บิดา มารดาตัดสินใจเรื่องต่างๆแทน
12
52
137
147
1.80
0.82
ต่ำ
ท่าน โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นว่าท่าน (3.45) (14.94) (39.37) (42.24)
เห็นด้วยหรือไม่
4. บิดา มารดาบังคับให้ท่านทำตามคำสั่ง
14
47
137
150
1.78
0.83
ต่ำ
ที่ต้องการทุกเรื่อง
(4.02) (13.51) (39.37) (43.10)
5. เวลาที่บิดา มารดาไม่อยูบ่ ้านท่านจะ
31
66
160
91
2.11
0.89
ปาน
รู้สึกสบายใจและสามารถมีอิสระในการทำ (8.91) (18.96) (45.98) (26.15)
กลาง
อะไรได้ตามใจ
ระดับการอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวด
9 (2.58)
52
159
128
1.86
0.70
ต่ำ
ในภาพรวม
(14.95) (45.69) (36.78)
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ตารางที่ 5
จำนวน ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ การอบรมเลี้ ยงดู แ บบประชาธิป ไตยของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายข้อ
ตัวชี้วัดการอบรมเลีย้ งดูแบบ
จำนวน (ร้อยละ) ของนักศึกษา
S.D.
ระดับ
X
ประชาธิปไตย
มาก
มาก
น้อย
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. บิดา มารดาให้ความรักความอบอุ่นและ 170
147
28
3.39
0.67
สูง
3
รับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ
(48.85) (42.24) (8.05) (0.86)
2. บิดา มารดาให้อสิ ระในการเลือกเรียน
183
133
30
3.43
0.67
สูง
2
ตามที่ท่านต้องการด้วยตนเอง
(52.59) (38.22) (8.62) (0.57)
3. บิดา มารดาเป็นผู้ให้คำปรึกษาเมื่อ
143
150
49
0.75
สูง
6
3.24
ท่านเผชิญปัญหา เช่น เรื่องการเรียน
(41.10) (43.10) (14.08) (1.72)
การคบเพื่อนการดำเนินชีวิตประจำวัน
4. บิดา มารดาให้โอกาสเมื่อท่านกระทำ
163
151
29
สูง
5 (1.44) 3.36
0.70
ผิดและให้กำลังใจ ปลอบใจเมื่อท่าน
(46.84) (43.39) (8.33)
รู้สึกผิดหวัง
5. บิดา มารดาอนุญาตให้ท่านมีอสิ ระ
103
163
66
สูง
16
3.01
0.82
เที่ยวนอกบ้านได้ตามสมควร
(29.58) (46.84) (18.97) (4.61)
ระดับการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
132
188
28
สูง
(0.00)
3.29
0.53
ภาพรวม
(37.93) (54.03) (8.04)
ตารางที่ 6
จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายข้อ
ตัวชี้วัดการอบรมเลีย้ งดูแบบ
จำนวน (ร้อยละ) ของนักศึกษา
S.D.
ระดับ
X
ปล่อยปละละเลย
มาก
มาก
น้อย
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. บิดา มารดาปล่อยให้ท่านแก้ปญ
ั หาด้วย
26
64
183
75
2.21
0.83
ปาน
ตนเองโดยไม่เคยสนใจสอบถามหรือให้
(7.47) (18.39) (52.59) (21.55)
กลาง
คำแนะนำ
2. บิดา มารดาให้อสิ ระในการเที่ยวและ
66
152
105
25
2.74
0.85
ปาน
การคบเพื่อนโดยท่านไม่ต้องขออนุญาต
(18.97) (43.68) (30.17) (7.18)
กลาง
จากบิดา มารดา
3. บิดา มารดามักทอดทิ้งให้ท่านอยู่คน
18
95
135
100
0.87
ปาน
2.09
เดียว เมื่อมีธรุ ะที่ต้องออกไปทำนอกบ้าน
(5.17) (27.30) (38.80) (28.73)
กลาง
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ตัวชี้วัดการอบรมเลีย้ งดูแบบ
ปล่อยปละละเลย
4. บิดา มารดา ให้ความสนใจเรื่องของ
ตนเองมากว่าเรื่องของท่านเสมอ
5. บิดา มารดาไม่มีเวลาพูดคุย หรือให้
คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ให้ท่านเมื่อท่าน
เผชิญกับปัญหา
ระดับการอบรมเลีย้ งดูแบบปล่อยปละ
ละเลยภาพรวม

จำนวน (ร้อยละ) ของนักศึกษา
มาก
มาก
น้อย
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
20
61
140
127
(5.75) (17.53) (40.23) (36.49)
20
49
144
135
(5.75) (14.08) (41.38) (38.79)
10
(2.87)

73
(20.98)

222
(63.80)

43
(12.35)

X

S.D.

ระดับ

1.93

0.88

ต่ำ

1.87

0.86

ต่ำ

2.15

0.60

ปาน
กลาง

ความฉลาดทางอารมณ์
จากตาราง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของ อยู่ใน
เกณฑ์ ป กติ ( X = 141.09, S.D. = 11.18) เมื่ อ จำแนกตามองค์ ป ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ พ บว่ า องค์ ป ระกอบ
ทั้ง 3 ด้านของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านดี องค์ประกอบด้านเก่ง องค์ประกอบด้านสุข
อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมี ( X ) เฉลี่ยอยู่ระหว่างช่วง 44.13-48.72 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความสามารถใน
การควบคุมตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น มีความภูมิในในตนเอง ความพอใจในชีวิต มีความสุขสงบทางใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมี ( X ) เฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ช่วง 15.14-16.78 ส่วนรายด้านการมีความรับผิดชอบในตนเองอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ ( X = 16.73, S.D. = 2.02)
ตารางที่ 7
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
S.D.
ระดับ
X
1. องค์ประกอบดี
48.72
4.14
ปกติ
1.1 ควบคุมตนเอง
15.55
1.92
ปกติ
1.2 เห็นใจผู้อื่น
16.44
1.82
ปกติ
1.3 รับผิดชอบ
16.73
2.02
ปกติ
2. องค์ประกอบเก่ง
48.24
4.24
ปกติ
2.1 มีแรงจูงใจ
16.78
2.06
ปกติ
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา
15.14
1.65
ปกติ
2.3 สัมพันธภาพ
16.32
2.40
ปกติ
3. องค์ประกอบสุข
44.13
5.27
ปกติ
3.1 ภูมิใจตนเอง
10.42
1.64
ปกติ
3.2 พอใจชีวิต
17.38
2.76
ปกติ
3.3 สุขสงบทางใจ
16.33
2.35
ปกติ
ความฉลาดทางอารมณ์
141.09
11.18
ปกติ
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
จากตารางแสดงเกี่ยวกับความสัมพัน ธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการอบรมการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบ
ประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมทิศทางบวก (r = .28) ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อบิดามารดามีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับสูงขึ้นหรือลดลง ความฉลาด
ทางอารมณ์โดยรวมของนักศึกษาจะอยู่ในระดับสูงหรือลดลงตามระดับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่นักศึกษาได้รับ ส่วนรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน และแบบปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์
ตารางที่ 8
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ความฉลาดทางอารมณ์
แบบเข้มงวดกวดขัน
แบบประชาธิปไตย
แบบปล่อยปละละเลย
ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม
-.08
.28*
.04
* Correlation is significant at .05
** Correlation is significant at .01
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ แยกตามองค์ประกอบรายด้าน และมิติ
รายด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบด้านดี
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบด้านดีโดยรวม
ทิศทางบวก (r = .26) ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาแยกตามมิติรายด้าน พบว่ารูปแบบ
การอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ในมิติเห็นใจผู้อื่นทิศทางลบ ที่ (r = .18) ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือเมื่อนักศึกษาถูกอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันมากเกินไปจะ
ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นลดลง ในทางตรงกันข้ามรูปแบบการอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตยมีความสัมพันธ์
กับ ความฉลาดทางอารมณ์ ในมิ ติเห็ น ใจผู้ อื่น ทิ ศ ทางบวก ที่ (r = .21) ในระดั บ ต่ ำ อย่ างมี นัย สำคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .01
กล่าวคือเมื่อนักศึกษาได้รับการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมากเท่าไหร่จะทำให้มคี วามเห็นอกเห็นใจ ใส่ใจรวมทั้งเข้าใจและ
ยอมรับความคิด เห็น ของผู้อื่น มากขึ้นตามไปด้ วย ส่วนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมี ความสัม พัน ธ์กั บ
ความฉลาดทางอารมณ์ ในมิ ติ ควบคุม ตนเองทิ ศ ทางบวก ที่ (r = .17) ในระดั บ ต่ ำ อย่ างมี นัย สำคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05
กล่าวคือถ้านักศึกษาได้รับการอบรมแบบปล่อยปละละเลยมากจะทำให้นักศึ กษาสามารถควบคุมอารมณ์ ความต้องการของ
ตนเอง และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมมากตามไปด้วย
องค์ประกอบด้านเก่ง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบด้านเก่งโดยรวม
ทิศทางบวก (r = .17) ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 หากพิจารณาแยกตามมิติรายด้าน พบว่ารูปแบบ
การอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพั นธ์กับ
ความฉลาดทางอารมณ์ ในมิติย่อยขององค์ป ระกอบด้านเก่ง ส่วนรูปแบบการอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ในมิติมีแรงจูงใจและสัมพันธภาพทิศทางบวก ที่ (r = .15) และ (r = .17) ในระดับต่ำ
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลำดับ กล่าวคือเมื่อนักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากจะทำให้
รู้จักสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้ต นเอง รู้ศักยภาพของตนเองและมุ่งมั่นเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งรู้จัก
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น
องค์ประกอบด้านสุข
การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความฉลาดทางอารมณ์ อ งค์ ป ระกอบด้ า นสุ ข โดยรวม
ทิศทางบวก (r = .26) ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพิจารณาแยกตามมิติรายด้าน พบว่า รูปแบบ
การอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพั นธ์กับ
ความฉลาดทางอารมณ์ในมิติย่อยขององค์ประกอบด้านสุข และรูปแบบการอบรมการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ในมิติภูมิใจในตนเอง พอใจชีวิต และสุขสงบทางใจทิศทางบวก ที่ (r = .19) , (r = .28)
และ (r = .12) ในระดั บ ต่ ำ อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ตามลำดั บ กล่ า วคื อ เมื่ อได้ รั บ การอบรมเลี้ ย งดู
แบบประชาธิปไตยสูงจะทำให้นักศึกษาเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
รู้จักผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข รวมไปถึงมีความสงบทางจิตใจสูงขึ้นตามระดับการอบรมเลี้ยงดู
ตารางที่ 9
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ แยกตามองค์ประกอบด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข ของความฉลาดทางอารมณ์
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ความฉลาดทางอารมณ์
แบบเข้มงวดกวดขัน
แบบประชาธิปไตย
แบบปล่อยปละละเลย
องค์ประกอบด้านดีโดยรวม
-.07
.24*
-.04
ควบคุมตนเอง
-.06
.11*
.17*
เห็นใจผู้อื่น
-.18**
.21**
-.13
รับผิดชอบ
-.03
.19**
.05
องค์ประกอบด้านเก่งโดยรวม
-.06
.17*
.02
มีแรงจูงใจ
-.09
.15*
-.08
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
.06
.01
.90
สัมพันธภาพ
-.07
.17*
.04
องค์ประกอบด้านสุขโดยรวม
-.08
.26*
.04
ภูมิใจตนเอง
-.08
.19
.08
พอใจชีวิต
-.05
.28*
-.03
สุขสงบทางใจ
-.05
.12*
.06
* Correlation is significant at .05
** Correlation is significant at .01
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อภิปรายผลการศึกษา
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี รูปแบบการอบรมเลี้ย งดูจ ากบิดา มารดา แบบประชาธิป ไตยมากที่ สุด อยู่ใน
ระดับสูง ( X = 3.29, S.D. = 0.70) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมาลี เปลี่ยนพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้สูงอายุกับพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากผู้สูงอายุแบบประชาธิปไตยสูงมี
พฤติกรรมก้าวร้าวต่ำกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากผู้สูงอายุแบบประชาธิปไตยต่ำ ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาที่ถูกอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะได้รับความรักความเข้าใจ ไม่เข้มงวดมากจนเกินไป บิดามารดามีเหตุและผลยอมรับความคิดเห็น
ให้อิสระในการตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของบิดามรดา ที่คอยช่วยเหลือส่งเสริมในด้านความชอบผ่าน
ทางกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ จึงส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกมามีลักษณะที่เหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มากกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ แขไข ใหม่เมธี (2549) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ ยงดูแบบประชาธิปไตยในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลให้ พฤติ กรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมมีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ในองค์ประกอบด้านเก่ง มิติการมีสัมพันธภาพที่กล่าวถึงในเรื่องการกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และแสดงความคิดเห็นที่ขัด แย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นการให้อิสระทาง
ความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา ปัจจุบันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมทำให้การแสดงออกทาง
ความคิดไม่ได้ถูกจำกัดหรือปิดกั้นแบบเมื่อก่อน นักศึกษาสามารถแสดงออกทางความคิด การกระทำและคำพูดที่สื่อสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีอิสระและมีความเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ความฉลาดทางอารมณ์
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเมื่อจำแนกรายด้านขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
พบว่าองค์ประกอบด้านดี องค์ประกอบด้านเก่ง และองค์ประกอบด้านสุข อยู่ในเกณฑ์ปกติ และพิจารณามิติรายด้าน พบว่า
นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อื่น มีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ มีการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น มีความภูมิในในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสุขสงบทางใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่มิติรายด้านการมีความรับผิดชอบในตนเองนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ยของ วิลัยพร
นุชสุธรรม (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ขอนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย พบว่า
ความฉลาดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่แตกต่างกันที่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า องค์ประกอบด้านดี ในส่วน
ด้านย่อยเรื่องการควบคุมตนเองอยู่ระดับสูงกว่าปกติ ทั้งนี้การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมิติด้านความรับผิดชอบต่ำกว่า
ปกตินั้น อาจมาจากการปรับตัวที่มีการเปลี่ยนผ่านจากวัยมัธยมที่บิดามารดาเป็นผู้ดูแลจัดการทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้ พอ
เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยบิดามารดาให้อิสระในการดูแลตนเอง ประจวบเหมาะกับการได้พบเจอเพื่อใหม่ ที่เรียนใหม่ และสังคม
รอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป หากนักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวได้จะทำให้ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรได้รับการปลูกฝั งในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ทุกด้านให้อยู่ในระดับปกติตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิมล
เอมโอช และคณะ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พบว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อยู่ในระดับปกติทุกด้าน ส่วนการศึกษาครั้งนี้แตกต่างกันในมิติด้าน
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยรวมมีลักษณะพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน
ปละมีความหลกลหายทางภูมิภาคซึ่งอาจได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันหลายแบบ ทำให้มีความตระหนักรู้ต่อตนเองและ
สังคมแตกต่างกัน จึงทำให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ในมิติด้านความรับผิดชอบต่ำกว่าเกณฑ์ และสอดคล้องกับกับ
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ผลการวิจัยของ จรูญรัตน์ รอดเนียม (2552) ที่ศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ในโรงเรียนเขต
เทศบาล ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ แต่แตกต่างใน
มิติ รายด้ านเมื่อ พิ จารณาแล้ วอยู่ ในระดั บ ปกติ ทุ กด้ าน ทั้ งนี้เป็ น เพราะส่ วนหนึ่ งของการอบรมเลี้ ยงดูแ บบประชาธิป ไตย
นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา ให้ทำกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจอย่างสร้างสรรค์ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ให้เพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการอบรมการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
มิติด้านการควบคุมตนเอง การเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ การมีสัมพันธภาพ มีความภูมิใจในตนเอง มีความ
พึงพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ สอดคล้องกับการอบรมเลี้ยงดูและรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ในด้าน
การควบคุมตนเอง ความภูมิใจ การเห็นใจผู้อื่น และความพึงพอใจชีวิต กล่าวคือ การที่นักศึกษาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรมจากบิดามารดา โดยบิดามารดา รับฟังความคิดเห็นให้อิสระในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ หรือคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ ให้กำลังใจเมื่อพบเจอปัญหาและอุปสรรค จะทำให้นักศึกษามองเห็นศักยภาพ
ในตนเอง สามารถสร้างแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญเพื่อให้ถึงยังเป้าหมายที่วางไว้ กล้ายอมรับ
ในสิ่ งที่ท ำผิ ดพลาด รู้จัก การเสีย สละเพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวม มี การเชื่อ มสั มพั น ธ์กั บ ผู้อื่ นในสั งคม ซึ่งส่งผลให้ น กศึ กษามี
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียาพร จันทะกล (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปฏิกิริย า
ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและระดับเชาวน์ปัญญา ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษา
ลำปางเขต 1 พบว่า นักเรียนที่มีสติปัญญาปกติและได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์
สูงกว่าการเลี้ยงดูในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันและแบบปล่อยปละละเลย
ไม่ มีความสัมพัน ธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ ของนั กศึ กษา มีเพียงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามากกว่า
รูปแบบการอบรมแบบอื่น
สรุป
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู กั บ ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลที่ได้ในด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นแบบประชาธิปไตยมากที่สุด
ในเรื่อ งความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ป กติ ยกเว้น ความฉลาดทางอารมณ์ อ งค์ ป ระกอบด้ านดี ในมิ ติ การมี
ความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ เทื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทาง
อารมณ์ พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพั นธ์ ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวม พิจารณา
รายองค์ประกอบรายด้านด้านได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 3 ด้านโดยรวม และแยกเป็นรายมิติ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทาง
อารมณ์ในมิติ ควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบ มีแรงจูงใจ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา การมีสัมพันธภาพ มีความพอใจในชีวิต
และสุขสงบทางใจ กล่าวคือเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นหรือลดลง จะส่งผลให้นักศึกษามีความฉลาดทาง
อารมณ์ในองค์ประกอบรายด้านและรายมิติสูงขึ้นหรือต่ำลงตามระดับการอบรมเลี้ยงดู ส่วนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบแบบ
เข้มงวดกวดขันมีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ในมิติการเห็นใจผู้อื่น หากนักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
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เข้มงวดกวดขันมากเท่าไหร่จะทำให้นักศึกษาไม่รู้จักการยอมรับ หรือใส่ใจ เห็นใจผู้อื่ นมากขึ้นเท่านั้น ส่วนรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์ทางบวกในมิติการควบคุมตนเอง กล่าวคือยิ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลยมากจะทำให้นักศึกษา รู้จักควบคุมอารมณ์ ความต้องการของตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสมสูงขึ้น และจากผล
สืบเนื่องของความฉลาดทางอารมณ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในมิติความรับผิดชอบ พบว่า มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มประชาธิปไตย ยิงบิดามารดาให้อิสระ หรือให้สอนให้รู้จักพึ่งพาตนเองมากเท่าไหร่จะทำให้นักศึกษารู้จักรับผิดต่อ
การกระทำผิดที่ตนเองกระทำ รู้จักการให้อภัย หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมลดลง
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สามารถนำผลการศึกษามาศึกษาเป็นแบบภาคตัดขวางแบบรายด้านอย่างละเอียดเพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่ประสบ
ปัญหาด้านความฉลาดทางอารมณ์ เข้าสู่กระบวนการจัดหาแนวทางในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ให้เหมาะสมตามช่วงวัยเฉพาะกรณีหรือเป็นรายบุคคล
2. หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยที่พบว่าการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดามีผลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์ และรู ป แบบการเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความฉลาดทางอารมณ์ ในระดั บ สู ง ไปใช้ ใน
การส่งเสริมหรือรณรงค์ให้บิดา มารดาอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใช้รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยเพิ่มเติมศักยภาพ
ความฉลาดทางอารมณ์ผ่านสื่อการเรียนการสอน สื่อวิทยุสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัล เน้นให้กับบิดา มารดา เข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของรูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รวมไปถึงจัดโปรแกรมหรือจัดกิจกรรมที่บิดา มารดาและเด็กสามารถทำ
ร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพความฉลาดทางอารมณ์ให้เหมาะสมตามช่วงวัยต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรทำเพิ่มเติมในชั้นปีอื่นๆ เช่น ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 เพื่อให้ไ ด้ผลการศึกษาที่
หลากหลาย เนื่องจากช่วงวัยที่ต่างออกไปอาจทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันจะทำให้สามารถข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุม
ยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูให้สอดคล้องกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในอนาคต
2. ควรเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างเป็นบิดา มารดา เพื่อให้ได้ข้อมูลอีกด้านของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู โดยเปลี่ยนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทำการศึกษาจากเด็กเป็นผู้ปกครองเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาเป็นอย่างไร ส่งผลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอย่างไรบ้างนอกจากนั้นอาจเพิ่มเติมทำเป็นเชิ งคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา
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สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์
Affectation of Work-Life Balance towards Family Relations
of Employees Website Builder Company
ศิรประภา อยู่แก้ว1
Siraprapa Yukaew 2

Abstract
The research aims to survey on (1) work-life balance of employees in a company creating
websites, and on (2) an influence of their work-life balance toward their family relationships.
This research is a qualitative research. The key informants are executives and practitioners of 8
people, whom we selected by using the method of selecting all population as a sample. The research
tool is a structured interview by means of in-depth interviews, and we analyzed the data by content
analysis.
First, we address results derived from the survey on work-life balance of the employees.
The results show that their work-life balance is at the “good” level in all eight facets of the work-life
balance. The eight facets and their corresponding results are described the following. For the first facet,
i.e., the power rate and the workload, they indicated that it was high sometime. For the second facet, i.e.,
work management, they had been dedicated to work by accomplishing tasks for each day. For the third
facet, i.e., compensation, it was worthy. For the fourth facet, i.e., the part-time/off-site operation,
employees thought they had heavy work if they had to work overtime or met customers off-site. For the
fifth facet, i.e., fatigue due to business travel, they felt tired when they traveled over a long distance to
meet their customers, or their residence is far from the company. For the sixth facet, i.e., time
management, they made a work schedule for each day and completed them. For the seventh facet, i.e.,
possible effects of imbalance between work and life, they reported that they had no time to rest and
exercise, and they thought it will affect their health and stress. For the eighth facet, i.e., allocating time
for themselves and work, they completed the work according to its goal, and they spent their leisure time
with friends. Next, we address results derived from the survey on an influence of their work-life balance
toward their family relationships. We investigated seven aspects of the influence. For the first aspect, i.e.,
time allocation method, they planed the work time carefully and allocated time for themselves as well
as for their family. For the second aspect, i.e., how they spend time with family after work, they brought
their family to have a dinner outside, and they visit their family in provinces on vacation. For the third
aspect, i.e., how they handle conflicts between work and their family, they explained to their family
about their duties and responsibilities. For the fourth aspect, i.e., amount of an income for taking care of
their family, they reported that the income is enough. For the fifth aspect, i.e., time management, they
created a work schedule that divides time between work, private, and family. For the sixth aspect, i.e.,
1
2
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day-off for taking care of their family, they were able to take day-off. For the seventh aspect, i.e., support
from their family, they have had family support in term of understanding and encouragement.
Keywords: Work life balance, family relation, the company building the website
บทคัดย่อ
วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ (1) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบริษัทสร้างเว็บไซต์ (2) ภาวะสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล
หลั ก คื อ ผู้ บ ริห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งาน จำนวน 8 คน ใช้ วิธี เลื อ กจากประชากรทุ ก คนเป็ น กลุ่ ม ตั วอย่ า ง เครื่ อ งมื อ วิจั ย คื อ
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัย พบว่า
(1) สมดุล ระหว่ างชี วิต กับ การทำงานของพนั ก งานบริษั ท สร้างเว็บ ไซต์ ภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ทั้ ง 8 ด้าน ได้ แก่ 1) ด้ าน
อัตรากำลังและปริมาณงานที่ความเหมาะสม ปริมาณงานมากบางเวลา 2) ด้านการบริหารจัดการทำงาน ได้ทุ่มเทการทำงาน
โดยทำให้สำเร็จลุล่วงแต่ละวัน 3) ค่าตอบแทน คุ้มค่า 4) ด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา/นอกสถานที่ งานมากหากต้องทำ
ล่วงเวลาหรือพบลูกค้านอกสถานที่ 5) ด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทางทำงาน จากการที่ลูกค้าอยู่ไกล ที่พักอาศัยอยู่ไกล
6) ด้านการบริหารเวลา ทำตารางการทำงาน ทำงานให้เสร็จแต่ละวัน 7) ด้านผลกระทบความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน ไม่มีเวลาพักผ่อนและออกกำลัง ส่งผลต่อสุขภาพ และความเครียด 8) ด้านการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงาน
ทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง (2) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิธีการจัดสรรเวลา วางแผนเวลาการทำงานรัดกุม และแบ่งเวลา
ตัวเองและครอบครัว 2) ด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว หลังเลิกงานร่วมทำกิจกรรมพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้าน
และกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดในวันหยุด 3) ด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว อธิบายให้
ครอบครัวรับทราบในหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงาน 4) ด้านรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว เพียงพอ 5) ด้านการ
บริหารเวลา ทำตารางการทำงานแบ่งเวลาระหว่างการทำงาน ส่วนตัวและครอบครัว 6) ด้านการลางานมาดูแลครอบครัวได้
7) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว เข้าใจและให้กำลังใจ
คำสำคัญ: สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, บริษัทสร้างเว็บไซต์
บทนำ
ปัจ จุบั นประเด็ นที่ เกี่ย วกับ สมดุ ลระหว่างชี วิตกั บการทำงาน (Work-Life Balance) ได้รับ ความสนใจมากขึ้ นจาก
ประเทศต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากค่านิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในวัยทำงาน ที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นหลักประกันถึงความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นหลักในการปลูกฝังการทำงานขององค์กรต่างๆ
ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การทำงาน
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tele networking) การทำงานแบบยืดหยุ่นเวลาทำงาน (Flextime) การประกอบธุรกิจ
24 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลชีวิตและการทำงาน (Gilbert, 2011) อีกทั้งยังทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หลงลืมไปว่า
ครอบครัวและการให้ความสุขแก่ตนเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของความรัก เป็นที่พึ่งทางกายและใจ
คอยให้คำปรึกษา สั่งสอน ตักเตือน รวมไปถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายและมีความสุข
ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่ไหน
ในขณะเดียวกัน การทำงานก็มี รูป แบบเปลี่ยนแปลงไปตามวิกฤติก ารณ์ ของโลก ทั้งที่เกิด ขึ้นภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร มีการต่อสู้แข่งขันทางการค้า มุ่งสู่ผลประกอบการกำไร โดยที่พนักงานจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กร
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความอยู่รอดในโลกธุรกิจ อีกทั้งพนักงานยังเป็นกำลังหลักขององค์กรเพื่อผลักดันให้ธุรกิจ
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ก้าวเจริญเติบโตไปข้างหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อสู้แข่งขันกันมากขึ้น พนักงานจำต้องทุ่มเทเวลาให้การทำงานที่มากขึ้น
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทำให้ บางครั้งพนักงานต้องทำงานล่วงเวลามากขึ้นจนทำให้ไม่มีเวลาให้ทั้งตนเองและครอบครัว
โดยที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป หากพนักงานจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา
มากขึ้น จนขาดเวลาให้กับตนเองและครอบครัวก็เป็นสาเหตุให้พนักงานมีอัตราการขาดงาน ลางานสูงมากขึ้น อัตราการลาออก
สูง ความผูกพันและเจตคติที่ดีต่อองค์กรลดลง เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวทางองค์กรจึงต้องมีการปรับแผนการทำงาน ส่วนตัว
พนั กงานเองก็ต้องปรับ ตัวให้เข้ากับ องค์ กรเช่น เดียวกัน โดยพยายามหาจุด ที่ส มดุลที่ ดีที่ สุดที่ สามารถทำให้สมดุลชีวิต ใน
การทำงานเพื่ อให้ ก ารทำงานเกิดประสิ ทธิภ าพสูงสุด อีกทั้ งส่งผลกระทบต่ อสมดุ ลชีวิต ส่วนตัวและสมดุ ลชีวิต ครอบครัว
หากองค์กรเล็งเห็นความสำคัญการปรับเปลี่ยนให้เกิดสมดุลในชีวิตในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี
เกิดสมดุลทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวโดยจะส่งผลทำให้การทำงานเกิดดุลยภาพที่ดียิ่งขึ้นไป (วิศรุตา ทองแกมแก้ว ,
2559) จากการสำรวจพฤติกรรมการทำงานของพนักงานประจำของคนชั้นกลางในเอเชีย 21 ประเทศ ในปี 2558 คนเอเชียใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแถบเอเชีย พบว่า ประเทศไทยใช้เวลาในการทำงานคิดเป็น
ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 51 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 48 ชั่วโมง ในขณะที่ทั่วโลกมีชั่วโมงการทำงาน
เฉลี่ยน 36.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นก็มีจำนวนชั่วโมงการทำงานในสัดส่วนที่
น้อย คือ 37.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากค่าเฉลี่ยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดี
นอกจากนี้ยังพบว่า คนไทยใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดว่า ใช้เวลานานเป็นอันดับ 2 ของ
เอเชีย รองจากประเทศจีนที่ใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ย 7.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า คนไทยใช้เวลาที่มีอยู่
อย่างจำกัดในแต่ละวันไปกับการทำงานในจำนวนชั่วโมงที่มากขึ้น ทำให้เสียโอกาสในการทำกิจกรรมด้านอื่น ๆ ในชีวิตไป เช่น
การใช้เวลากับครอบครัว การสันทนาการ และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น
การส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อความสำเร็จของ
องค์กร การส่งเสริมนั้นควรได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน (Work-Life
Balance) ความต้องการของบุคคลในความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของตนเองให้เพิ่ม
มากขึ้น เช่น ต้องดูแลครอบครัว ดูแลชีวิตตนเองให้มีความสุข การตอบสนองความต้องการภายในของบุคลลให้มีความสุขใน
การทำงาน work life balance บุ ค คลจะสร้ างความสมดุ ล ระหว่ า งการทำงานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ Merrill and Merrill (2003) ว่าบุค คลต้องสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตตนเองให้ มากขึ้น ความ
คาดหวังของกลุ่มวัยทำงานต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ และ สาย
สุนีย์ เกษม, 2562) กลุ่มวัยทำงานก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance) ของตนเอง โดยเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Mathis & Jackson, 2008) สิ่งที่จะได้ตามมาคือความสุขที่
จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตซึ่งในระยะยาว บริษัทเอกชนแห่งนี้ต้องการพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลากับการฝึกหัดงานให้กับ
พนักงานใหม่ ซึ่งบริษัทเอกชนมีพนักงานฝึกปฏิบัติงานที่มีการศึกษา พัฒ นาความรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง ทำงานอย่างหนัก เพื่อความก้าวหน้า ทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวไปสู่
การเกิดปัญหาการขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (จีเอฟเคประเทศไทย, 2558)
หากสัมพันธภาพในครอบไม่ดี ไม่มีความรัก ความห่วงใย และเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ย่อมส่งต่อ
สมดุลการใช้ชีวิตกระทบต่อจิตใจ ทำให้สมาชิกในครอบครัวห่างเหิน อันจะนำไปสู่ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวบทพร่อง
(กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ , กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว 2559) ในทางตรงข้ า ม
สัมพันธภาพในครอบครัว การมีเวลาอยู่ร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกัน การเห็นคุณค่าในตัวเอง การสร้างความสุข ก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี (ศรัณยู พงษ์รัตนกุล, 2557)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสำรวจภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบริษัทสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อสำรวจภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์
กรอบแนวคิดวิจัย
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
1) อัตรากำลังและปริมาณงาน
2) การบริหารจัดการทำงาน
3) ค่าตอบแทน
4) การปฏิบัติงานนอกสถานที่/นอกเวลา
5) ความเหนื่อยหล้าการเดินทาง
6) การบริหารเวลา
7) ผลกระทบความไม่สมดุลชีวิตกับการทำงาน
8) การจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงาน

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
1) ด้านวิธีการจัดสรรเวลา
2) ด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
3) ด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้ง
ในครอบครัว
4) ด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว
5) ด้านวิธีการบริหารเวลา
6) ด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว
7) ด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
Parakandi and Behery (2016) ได้กล่าวถึง สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัท
ต่างๆ เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่นำไปสู่การทำงานอย่างยั่งยืนและยอมรับแนวคิดเรื่อง
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและเห็นคุณค่าความสำคัญในฐานะเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานความ
พึงพอใจ และการรักษาพนักงาน ประกาย ธีระวัฒนากุล (2556) ได้กล่าวถึง สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานว่าเป็นจุดดุลย
ภาพระหว่างการทำงานของบุคคลและชีวิตส่วนตัว ที่สร้างสมดุลระหว่างหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชีวิตส่วนตัว
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อความอยู่ดีมีสุขสำหรับสมาชิกในครัวเรือนและยังส่งผลต่อเนื่องถึงสังคม รวมถึงสามารถจัดสรร
เวลาที่เพียงพอในการเข้าสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน
ณั ฎ ฐณิ ชา อรุณ เลิศ รัศมี (2553, น. 5) ได้อ ธิบ ายความหมายไว้ว่าความสมดุ ลชี วิตในการทำงาน หมายถึ ง
ความสามารถในการจัดสรรบริหารเวลาในการทำงานกับเวลาของครอบครัว รวมไปทั้งความต้องการทำกิจกรรมอื่น ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น งานอดิเรก การเล่นกีฬา การสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่จัดขึ้นอย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อองค์กร ครอบครัวและตนเอง ปณิดา ชุมแก้ว (2553, น. 15) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความสมดุล
ระหว่างงานและครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกที่มีความพึงพอใจในการทำงานและการปฏิบัติในครอบครัวด้วยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการทำงานและครอบครัวนั้นอยู่บนดุลยภาพและสามารถดำเนินไปด้วยกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกันและกัน
ว. วชิรเมธี (2553) ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างสมดุลงาน สมดุลชีวิตให้เกิดขึ้นได้ คือ “การทำงานประสานกับคุณภาพของ
ชีวิต = ผลสัมฤทธิ์ของทางสายกลาง” (งาน + คุณภาพชีวิต = ทางสายกลาง, สมดุลงาน, สมดุลชีวิต)
นิ ศ าชล โทแก้ ว (2556, น. 16) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสมดุ ล ชี วิ ต ในการทำงาน หมายถึ ง การจั ด สรรเวลาใน
การดำเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานครอบครัวและตนเองไม่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดปัญหา
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กับตนเอง ปวีณา หงสกุล (2556) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึง การสร้าง
สมดุ ล ของชีวิ ตและการทำงาน (Work-Life Balance) หมายถึ ง จุ ด สมดุ ล ระหว่างการทำงานของบุ ค คลและชี วิต ส่ว นตั ว
การทำงานที่น้อยเกินไปอาจส่งผลในด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพ หรือการทำงานที่มากเกินไป อาจเกิดผล
กระทบต่ อ ด้ านสุ ข ภาพและชี วิต ส่ ว นตั ว สาธร สละจิต (2558) ได้ ก ล่ าวถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ างชี วิต กั บ การทำงาน คื อ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารจัดการและจัดสรรเวลา ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่หลากหลาย
ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การทำกิจกรรมต่าง การใช้ชีวิตส่วนตัวครอบครัว และสังคมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
พอเหมาะพอดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จ คุณ ค่าประสิทธิภาพของบทบาทนั้น ๆ สามารถก่อให้เกิดความพอใจในชีวิตและ
การทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน หทัยทิพย์ ลิ้วสงวนกุลธร และสุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ (2555) ได้กล่าวถึง
การสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของสมดุลชีวิตกับการทำงาน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดคุณภาพ
ชี วิต การทำงานที่ ดี เป็ น ความคาดหวั งและความต้ อ งการของพนั ก งานในความพยายามที่ จ ะสร้ างความสมดุ ล ระหว่ า ง
การทำงานทุกคนต้องรับผิดชอบทุ กบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกันองค์กรไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสำคัญ ต่อ
สิ่งเหล่านี้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรได้ นิตินัย หมีสะอาด (2556)
ได้กล่าวถึง ความสำคัญของสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานไว้ดังนี้ หากไม่เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับ การทำงาน
จะส่ งผลกระทบต่ อ องค์ ก รซึ่ งอาจทำให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้สึ ก ไม่ เป็ น สุ ข กั บ ชี วิต และพร้อ มที่ จ ะลาออกจากการทำงาน
เพื่อหาทางเลือกหรือหน่วยงานที่ดีกว่า การช่วยบุคลากรจัดระเบียบชีวิตให้สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็น
หากบริษัทต้องการที่จะรักษาบุค ลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทนานๆ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกศริน ป่งกวาน (2558) ได้กล่าวถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความภูมิใจ
ในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคม รายได้ และผลตอบแทนที่เพียงพอยุติธรรม ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ลักษณะการบริหารความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-life balance) ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1960 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันทั้งในวงการวิชาการและองค์การภาคธุรกิจซึ่งแนวคิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงานในระยะแรก เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากการเห็นความสำคัญของการกำหนดค่าตอบแทน และ
ความเท่ า เที ย มกั น ด้ า นโอกาสของผู้ ใช้ แ รงงาน การเริ่ม มี แ รงงานผู้ ห ญิ งเข้ า มาทำงานใน ตลาดแรงงานมากขึ้ น มี ก ารให้
ความสำคัญกับประเด็นผู้หญิง สังคม สุขภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของพนักงานมากขึ้นโดยเริ่มแรกจะใช้คำว่า
คุณ ภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการตั้งศูนย์คุณ ภาพชีวิตในการทำงาน
แห่งสหรัฐอเมริกา (The American Center for Quality of Work Life) และศูนย์ดำเนินการด้านคุณภาพชีวิตอีกหลายแห่ง
ทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานกันอย่างกว้างขวาง (Thongkamkaew, 2012) ปัจจุบันในสภาวะทางด้าน
ประชากรสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีการปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าที่ในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะการที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งในบางสังคมแม้ว่าเพศหญิงจะทำงานนอกบ้านมากขึ้น แต่ภาระหน้าที่
การทำงานภายในครอบครัวก็ยังมีการกระจายงานภายในครอบครัวโดยได้รับอิทธิพลเรื่องเพศซึ่งเป็นแนวคิดแบบเดิมอยู่โดย
ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นระยะเวลานานจากการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินในขณะที่ผู้หญิงต้องใช้เวลาหลาย
ชั่วโมงในงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงผลกระทบจากการที่ครอบครัวต้องทำงานทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
และมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งลักษณะการทำงานของคนในปัจจุบันต้องทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อให้ได้ผลงาน
เป็ น ที่ น่ า พอใจ ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งแข่ งขั น ผลงานกั บ เพื่ อ นร่ว มงานเพื่ อ ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน จึ งก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครียด ความเหนื่อยล้า และส่งผลกระทบต่อการจัดสรรเวลาในการดูแลครอบครัวและการใช้ชีวิตส่วนตัวซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตในท้ายที่สุด ทำให้องค์การต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงานมากขึ้น
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ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ (2562, น. 3-11) สมดุลชีวิตกับการทำงานจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุล
ชีวิตกับการทำงาน พบว่า มีนักวิชาการและนักทฤษฎีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance)
จุดเริ่มต้นมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามองค์กร แต่ละองค์กรจะต้องมีการกำหนดทิศทาง
และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ให้บุคลากรรับทราบพร้อมกับความทุ่มเทให้เต็มที่กับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึง
การปรับบทบาทในหน้าที่โดยไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวหรือทางด้านรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบต่อ
การจัดสรรเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อ ไม่ ให้ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพในการทำงาน ดังนั้ นทางองค์กรจะต้องมีการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในด้านต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยืดหยุ่นในการทำงาน สภาพแวดล้อม
ในการทำงานและกำหนดแนวทางการทำงานให้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นมุมมองในการบริหารจัดการองค์กรและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป (อุไรพร จันทะอุ่มเม้า, ดนุลดา จามจุรี และ ศิริมา ลีละวงศ์, 2554, น. 14)
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ สมดุ ล ชีวิ ต กับ การทำงาน การบริห ารความสมดุ ล ระหว่างชี วิต และการทำงาน เพื่ อ
ความสำเร็จขององค์การ การบริหารความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เป็นการที่องค์การมีการจัดแบบแผนการปฏิบัติ
นโยบายโครงการและปรัชญาที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์การประสบความสำเร็จทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตที่บ้าน
องค์การที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานจะมีนโยบายและหลักการที่วางความสมดุลระหว่างชีวิ ต
และการทำงานไว้เป็นวัฒนธรรมองค์การและมีแผนกลยุทธ์ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ให้ลูกจ้างพอใจและสร้างสถานการณ์ที่ทำงานที่
เท่าเทียมแต่ต้องเพิ่มผลิตภาพและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Noor, 2011; Sirichotiratana, 2017) ศึกษา
ระดับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความสมดุลของชีวิตการทำงานและความตั้งใจที่จะ
ออกจากองค์ ก าร ผลการวิจั ย พบว่า สำหรับ กลุ่ ม ตั วอย่ างนั ก วิชาการ ความพึ งพอใจในสมดุ ล ของการทำงานในชีวิ ตมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจที่จะออกจากองค์การและความพึงพอใจในงานและความผูกพันขององค์ก ารเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อระดับความสมดุลของชีวิตการทำงานและความตั้งใจที่จะออกจากงาน ดังนั้นการรับรู้ถึงความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การทำงานจึงเป็นแรงจูงใจในการทำงานอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างสมดุลชีวิตงานให้กับพนักงาน
Merrill and Merrill (2003, อ้ า งถึ งใน ภาวิ ณี แสนวั น , 2557, น. 17) ได้ ก ล่ า งถึ ง องค์ ป ระกอบของชี วิ ต
คนทั่วไปว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการทำงาน หมายถึง หน้าที่การงาน หรืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ด้านครอบครัว หมายถึง เป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลที่นำไปสู่ความสำเร็จ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความสุข
ในการใช้ชีวิตภายในสังคม
3. ด้านเวลา หมายถึง เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุก ๆ อย่างของชีวิต ดังนั้นทุกคนจึงต้อง
ทำให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆ ของชีวิต
4. ด้านการเงิน หมายถึง เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ในปัจจุบันและอนาคต
เกี่ยวข้องกับการทำงาน ครอบครัว และเวลา
5. ด้านสติปัญญา หมายถึง การที่ชีวิตของคนเราไม่หยุดนิ่งสิ่งที่เราควรต้องทำคือการพัฒนาด้านสติปัญญาและ
การสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพื่อเติมเต็มชีวิตทุกด้าน และทำให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ
พิชิต เทพวรรณ์ (2556, น. 21) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (WorkLife Balance) สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต หมายถึง การดึงเอา
ความสามารถของพนักงานออกมาภายใต้แนวคิดที่ครอบคลุมรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การปรับโครงสร้าง
การทำงาน การปรับปรุงงานที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการปรับงานต้องทำเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจในชีวิตในการทำงานของพนักงานให้มีความสุขในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
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ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดในการอยู่ร่วมกัน
ของสังคม เป็นที่เริ่มต้นของการก่อกำเนิดชีวิต และความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกในสังคม นอกจากนี้
ครอบครัวยังเป็นสถาบันแห่งแรกที่วางมาตรฐานทางพฤติกรรมและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว การอยู่
ร่วมกันจึงต้องมีการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้ความรักความผูกพัน ความใกล้ชิดสนิทสนม มีอารมณ์และความรู้สึกนึก
คิดร่วมกันเอาใจใส่กัน อันจะก่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม เป็นแบบแผนของความรักความเข้าใจ ค่านิยมและการประพฤติ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในสังคม โดยความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นระบบหนึ่งที่ประกอบด้วย บิดา มารดา บุตรธิดา และอาจมี
เครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยายที่ มีความสัมพันธ์กันตามบทบาท เป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดเนื่องจากมี
ระดับความเข้มข้นในความผูกพันต่อกันสูง การเข้าไปเกี่ยวข้องกันมีมาก และยังมีความสำคัญต่อบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน
อันส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว หากครอบครัวใดที่อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น มีความผูกพันต่อกัน
ครอบครัวนั้นก็จะมีความสุข มีความอบอุ่น มีสุขภาพจิตดี ตรงกันข้ามหากครอบครัวใดไม่มีความรักความผูกพัน ไม่มีความสงบ
สุขสมาชิกในครอบครัวก็จะมีแต่ความหงุดหงิดฉุนเฉียว จิตใจแปรปรวนได้ง่าย ได้อธิบายหน้าที่ทางสังคมของครอบครัวไว้ว่า
ประกอบด้วย การควบคุมบำบัดความต้องการทางเพศ การสร้างสรรค์สมาชิกใหม่ การอบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม การให้
ความรั ก และความอบอุ่ น การกำหนดสถานภาพ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองหรื อ เลี้ ย งดู ผู้ เยาว์แ ละหน้ า ที่ ท างเศรษฐกิ จ โดยมี
ความสัมพันธ์ตามลักษณะทางบทบาท เช่น บทบาทหน้าที่ของสามีต้องยกย่องให้เกียรติภรรยา เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร บทบาทของภรรยา เช่น ต้องซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจสามี มีจิตใจโอบอ้อมอารี ต้องการให้
การสนับสนุนและให้กำลังใจพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีในหน้าที่การงานของสามี เป็นต้น บทบาทหน้าที่ ของบิดามารดา เช่น
การให้ ค วามรัก และมี การแสดงออกถึงความรักที่ มี ให้ การปฏิ บั ติ ที่ คงเส้ น คงวา การติ ดตามแก้ ไขความประพฤติ ข องลู ก
ทุกโอกาส เป็นต้น (นิยม บุญมี, 2530)
2.1 ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพของครอบครัว
ครอบครัว หมายถึง การมีบ้าน หรือการที่อยู่ อาศัยร่วมกัน การมีปัจจัยบริโภคร่วมกัน โดยบุคคลที่อยู่
ร่วมกันประกอบด้วยบิดา มารดา และบุตรเป็นแกน ที่เรียกว่าครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) หรืออาจจะมีสมาชิกอื่น ๆ
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เขย สะใภ้ หลาน เหลน ที่เรียกว่า ครอบครัวขยาย (Extended family) ก็ได้ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต และมีความผูกพันกัน ความสัมพันธ์ตามบทบาทที่คนเรามีต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว
ถ้าความสัมพันธ์เป็นรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าเป็นความขัดแย้งหรือมีความรู้สึกที่
เป็นอริต่อกันถือว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงมีผลต่อสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว
รากฐานของการพัฒนาสุขภาพจิตและการอยู่ร่วมกันที่มีความเข้าใจจิตใจกัน มีความผูกพันทางจิตใจที่มีต่อกัน ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเป็นผลให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความรู้สึกมั่นคง อบอุ่นใจ มีกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคและปัญหาที่อยู่รอบข้างได้
โดยไม่ท้อถอย หากความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับต่ำจะเป็นครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวจะขาดความสุข
และมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ผิดปกติ และหากมีอยู่ในระดับสูงจะเป็นครอบครัวที่มีความเกี่ยวพั นกัน มีความใกล้ชิด มีความ
ผูกพันกันอย่างมากในเรื่องการปกครองตนเอง การทำให้สมความปรารถนาหรือเป้าหมายเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกันความมั่งคง ความซื่อสัตย์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึง
การควบคุมแบบประชาธิปไตยและการลงโทษอย่างรุนแรง และผลของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุน
พั ฒ นาการบุ ค ลิ ก ภาพของสมาชิ ก ในครอบครัว ให้ เจริ ญ ไปด้ ว ยดี มี ค วามสุ ข มี ค วามมั่ น ใจในตนเองทำให้ ส ามารถสร้า ง
ความสัมพันธ์และปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย นอกจากนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นระบบเปิดที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและมีการย้อนกลับข้อมูลเข้าสู่ภายในระบบครอบครัว จากนั้นครอบครัวต้องพยายาม
ดำรงภาวะสมดุลของระบบไว้ด้วยการกำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน และมีกฎเกณฑ์เป็นของตนเองเพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบที่จะสร้างและดำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ
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สังคม อารมณ์ และจิตใจอันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคคลที่สามารถทำนายถึงความล้มเหลวหรือความสำเร็จของบุคคลได้
การศึ ก ษาถึ งความสั ม พั น ธ์ในครอบครั ว จึ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตนเอง และสมาชิ กในครอบครัวร่ วมด้ ว ย
โดยเฉพาะการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในมุมมองของตนเองและผู้อื่นที่อาจรับเอาความคิดที่ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่นมาเป็นของตน ซึ่งหากรับเอาแต่ความคิดที่ไม่ถูกต้องจากการรับรู้ของตนเอง บุคคลนั้นก็จะ
รับรู้และเข้าใจตนเองหรือบุคคลอื่นอย่างผิดพลาดได้อาจก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ ครอบครัวโดยทั่วไปมีโครงสร้างที่
ประกอบด้วยสมาชิก คือ บิดามารดาและบุตร ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต้องทำหน้าที่ตามบทบาทที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล
ในครอบครัว โดยทัว่ ไปจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งควบคุมการตัดสินใจ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ซึ่งสมาชิกผู้นั้นจะมีอำนาจเหนือทุกคนในบ้าน และมีลักษณะควบคุมวางกฎระเบียบและสมาชิกที่เหลือมักจะสมยอม เช่น
ครอบครัวที่ บิ ดาดุทุก คนเกรงกลัวบิ ดา มารดาก็ ไม่กล้ าตั ดสิ น ใจใดๆ แทนบิด า จึงมักยอมทำตามที่บิ ดาตัด สินใจ เป็ นต้ น
ครอบครัวที่ไม่มีใครตัดสินใจ คือ ทุกคนจะคล้อยตามกันหมด เพราะสมาชิกแต่ละคนรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถและไม่กล้าแสดง
ความไม่เห็นด้วยออกมาตัวอย่างคือ สมาชิกจะพูดกันอย่างอ่อนไม่เด็ดขาดมักมีคำว่า “ ตามใจ” เช่น บิดาถามว่าปิดเทอมนี้เรา
จะไปเที่ยวทะเลกันดีไหม มารดาจะตอบว่า “ตามใจ” บุตรก็ตอบว่า “ยังไงก็ได้ดีเหมือนกัน” เป็นต้น ครอบครัวประเภท
ขัดแย้งกันตลอด สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยากมีอำนาจในการตัดสินใจ จึงมักโต้เถียงหรือขัดแย้งกันทุกเรื่องเพราะ ทุกคน
อยากเป็นใหญ่ถ้าแย้งตรงๆ ไม่ได้ก็ใช้วิธีเงียบคือไม่ให้ความร่วมมือ และครอบครัวประเภทแบ่งอำนาจกันตัดสินใจ คือ แบ่งสรร
กันตามกาลเทศะ เช่น มารดาตัดสินใจเรื่องงานบ้าน ส่วนบิดาอาจตัดสินใจเรื่องซื้อรถ เป็นต้น
Bowlby (อ้างถึงใน Sonkin, 2005) ได้กล่าวถึง ความผูกพัน หรือความสัมพันธ์ซึ่งพัฒนาขึ้นระหว่างทารก
กับผู้ดูแลเลี้ยงดูคนแรกซึ่งความผู้กพันนี้มีอยูใ่ นตัวบุคคลทุกคนตั้งแต่กำเนิด และเป็นกระบวนการวิวัฒนาการ เพื่อการมีชีวิตอยู่
ของทุกชีวิต ซึ่งความผูกพันเกิดจากการตอบสนองซึ่งกันและกันของบุคคล
Robert Owen (Ward, Marguerite (3 May 20 1 7). "A brief history of the 8 -hour workday,
which changed how Americans work". CNBC. Retrieved 30 August 2018.) ได้ ก ำหนดหลั ก การซึ่ งได้ ก ลายเป็ น
มาตรฐานการสร้างสมดุลให้กับชีวิตตลอดจนการแบ่งเวลาในการทำงาน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพมาจนถึงปัจจุ บัน
เรียกว่าหลักการทำงาน 8 ชั่วโมง “Eight hours labour, Eight hours recreation, Eight hours rest – ทำงาน 8 ชั่วโมง,
สันทนาการ 8 ชั่วโมง, พักผ่อน 8 ชั่วโมง”
Davis (2020) กล่าวถึง ครอบครัวไว้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อยู่บนพื้นฐานของ
ความสามัคคี อาศัยรวมกันในลักษณะเครือญาติกัน อีกทั้งเป็นสถาบันพื้นฐานสากลสำหรับทุกๆ สถาบันในสังคม
Malinowski (2020) กล่าวถึง ครอบครัวคือสถาบันที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมส่ง
ต่อไปยังคนรุ่นใหม่
พรรณทิ พ ย์ ศิ ริวรรณบุ ศย์ (2550, 15) ได้ กล่า วว่า ครอบครัวมีผ ลต่ อการพั ฒ นาตนทุ กด้าน ลัก ษณะ
ครอบครัวมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาถ้าดีครอบครัวก็จะมั่นคงและสร้างสรรค์ สมาชิกในครอบครัวก็จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็ จ
ในชีวิต
ภาณุกาคย์ พงศ์อภิชาต (2554) ได้ให้ความหมายสมดุลงานและครอบครัวว่า เป็นความรู้สึกว่าตนมีอำนาจ
ที่ จ ะจั ด การภาระงาน กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ งานต่ า งๆ และบริ ห ารเวลาที่ จ ะใช้ ในการปฏิ บั ติ งานให้ เหมาะสมกั บ สภาพ
ความต้องการของตน
จรรจา สุวรรณทัต (2554) ได้กล่าวถึ ง ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เด็กมีต่อพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนร่วมวัย
ต่างวัย และผู้ใหญ่อื่น ล้วนก่อให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว การทำบทบาทหน้าที่ การพึ่งพา
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ตนเอง ทุนทางสังคม การหลีกเลี่ยงภาวะเสีย่ งและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า สมดุลงานและครอบครัว เป็นความรู้สึกใกล้ชิดต่อพ่อแม่ การรับรู้ถึง
การได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีความพอใจในสัมพันธภาพในครอบครัว รู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการในครอบครัว ความอบอุ่น
จะส่ งผลให้ ส มาชิ ก ทุ ก คน มี บุ ค ลิ ก ภาพแสดงออกในด้ านที่ ดี มี ค วามรู้ สึ ก มั่ น คง สมาชิ ก ภายในครอบครัว มี ค วามรัก และ
ความอบอุ่นนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวถือเป็นภาวะเครียดที่ทำให้ครอบครัวต้องปรับตัว การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกคนใดคนหนึ่งใคร
อบครัวย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พบว่า มีปัจจัยด้านครอบครัวหลายประการ
ได้แก่ ความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความรักใคร่กลมเกลียวของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องพอสรุป ได้ดังนี้
2.2.1 ความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว ที่ได้รับ การเอาใจใส่จากบิ ดามารดาและให้ คำปรึกษา ให้
คำแนะนำ ให้ความรัก ความอบอุ่นจะทำให้เกิดคนในครอบครัวมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นไปอย่างเหมาะสม
การรับรู้ถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่รู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการในครอบครัว จะเป็นพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบของ
ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลในทางบวกต่อตนเองและครอบครัว ทำให้บุคคลมีการดำเนินชีวอย่างมีเหตุผล
(Resnick et al., 2004) และครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญที่สุดครอบครัวเป็นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน
สิ่งสำคัญที่แลกเปลี่ยนกันคือ ความรัก ถ้าการแลกเปลี่ยนความรักเป็นไปในบรรยากาศที่พึงพอใจ มีการให้และการรับใน
สัดส่วนที่เหมาะสม พัฒนาการของบุคคลก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดเป็นความรู้สึกที่ไว้วางใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิด
เป็นความเอื้ออาทรต่อกันและกัน พร้อมที่จะเสียสละให้แก่กัน และพัฒนาเป็นความผูกพันในครอบครัวในที่สุด
2.2.2 ความรักใคร่กลมเกลียวกันของคนในครอบครัว เข้าใจกันอย่างมีเหตุผลทำให้มองโลกในแง่ดีมี
ความอบอุ่น มีความเชื่อมันในตนเอง เป็นตัวของตัวเอง มีสุขภาพจิตดี มองโลกในแง่ดี มีความอบอุ่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง
เป็นตัวของตัวเอง
2.2.3 สัมพันธภาพระหว่ างสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะการมีเวลาให้กับครอบครัว มีความเข้าใจ
ใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือครอบครัวเนื่ องครอบครัวถือว่าเป็ นแหล่งสนับสนุน ทางสังคมที่ สำคัญ จะมี การปรับ ตัวต่ อ
ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ดีเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว และพัฒนาเป็นความผูกพันที่ดีและมั่นคงต่อครอบครัวต่อไป
2.3 ลักษณะของความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความปรองดองผูกพันรักใคร่ซึ่งกันและกัน การปฏิบัติต่อกันระหว่างสามีภรรยา
พ่อแม่กับลูกและระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคั ญต่อสมาชิกในครอบครัวและ
สังคม เนื่องจากจะมีเรื่องของบทบาทและการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วย โดยมีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวไว้ ดังนี้
Duck et al. (2000, 179) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคล 2 คน อาศัยอยู่
ด้วยกันมีความเกี่ยวข้องกันและคาดหวังในสิ่งที่คล้ายกัน มีระยะเวลาของการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในแต่ละวันของ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการสร้างสายใยให้กับสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ
Milardo and Duck (2000, 176-178) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์กัน
ของสมาชิกในครอบครัว 2 คน ขึ้นไปที่มีความใกล้ชิดผูกพัน ทัศนคติระหว่างกัน ความเชื่อ ประสบการณ์ ทางสังคม และ
ความเป็นอยู่ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน และความสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัวมีพื้นฐาน
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มาจาก อารมณ์ส่วนบุคคล รูปแบบการผูกพันใกล้ชิด และการสื่อสารที่ใช้ความรู้สึก ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่รวมของ
กิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น แรงจูงใจ ประสบการณ์ และมีอิทธิพลต่อทุกคน โดยส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมทั้งในด้านบวก
และด้านลบ
2.4 องค์ประกอบของความสัมพันธ์ในครอบครัว
Akakulanan (2011) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและพบว่า
มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เช่น ปัจจัยด้านองค์การได้แก่การสนับสนุนจากองค์การ
และหัวหน้างาน ปริมาณงาน และการควบคุมการทำงาน และปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว ภาระ
ครอบครัว การจัดตารางเวลาทำงาน และความเครียดจากการ ทำงาน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิต
คือรูปแบบของการจัดการกับปัญหาและความสามารถบริหารจัดการตนเองในด้านต่างๆ เป็นต้น โดยผลการศึกษาสรุปเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน มีดังนี้
1. การบริหารจัดการตนเอง บุคคลที่มีการบริหารจัดการ ตนเองได้ดีจะมีส่วนช่วยให้บุคคลนั้นสามารถ
ผสมผสานงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลการรู้จักวางแผนระยะยาวให้กับตนเองทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะทำให้
สามารถแยกแยะได้ว่าเมื่อใดควรทำอะไรและทำอย่างไร จะนำมาซึ่งภาวะสมดุลระหว่างงานและชีวิตในที่สุด
2. การสนับสนุนจากองค์การมีส่วนช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานเกิดสมดุลระหว่างงาน
และชีวิต เช่นกัน การที่บุคคลรับรู้ถึงความห่วงใย ใส่ใจและดูแลจาก องค์การที่ได้ร่วมงานอยู่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน
และอารมณ์ทางบวกตลอดจนช่วยลดความเครียดซึ่งถือเป็นลักษณะหนึ่งของบุคคลที่มีความสมดุลระหว่างงานและชีวิต คือ
การมีความผูกพันทางจิตใจและมีความพึงพอใจ หากองค์การต้องการให้พนักงานเกิดสมดุลระหว่างงานและชีวิตองค์การควรให้
ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระงานและค่าครองชีพ รวมทั้งควรจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย
เนื่องจากการดูแลด้านสวัสดิการและรายได้ที่ ไม่เพี ยงพอ อาจทาให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือหย่าร้างกัน ได้ทั้งนี้ หา ก
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น เกิดความรู้สึกดีและพอใจกับชีวิต
และเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน
3. การสนับสนุนจากครอบครัวการรับรู้ถึงการสนับสนุน จากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ จะ
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการบริษั ทและพนักงานบริษัทสร้างเว็บไซต์โดยเลือกจากบริษัท แห่ งหนึ่ ง
จำนวน 8 คน แบ่งเป็น กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน และพนักงานบริษัท ตำแหน่ง Web master, Web designer, Web
programmer, Web developer, Graphic design และ Sales executive จำนวน 6 คน โดยประชากรทั้ งหมดเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
1. เครื่องมือวิจั ยที่ ใช้สำหรับ วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ กแบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีขั้ นตอนในการสร้า ง
เครื่องมือดังนี้
1.1 องค์ประกอบของเครื่องมือวิจัย เครื่องมือสำหรับวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview guide) ซึ่งได้
สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว และประสบการณ์ทำงาน
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ตอนที่ 2 สภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านอัตรากำลังและปริมาณงาน
2) ด้านการบริหารจัดการในการทำงาน 3) ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่า 4) ด้านการปฏิบัติงานนอกสถานที่นอกเวลาทำงาน
5) ด้านความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำงาน 6) ด้านการบริหารเวลา 7) ด้านผลกระทบจากความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน และ 8) ด้านการจัดสรรเวลา ดังนี้
1) ด้านอัตรากำลังและปริมาณงาน
- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่ออัตรากำลังและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ด้านการบริหารจัดการในการทำงาน
- ท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในการทำงานของท่านให้ประสบความสำเร็จอย่างไร
3) ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่า
- ท่านมีความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร
4) ด้านการปฏิบัติงานนอกสถานที่/นอกเวลาทำงาน
- ท่านมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาทำงานอย่างไร
5) ด้านความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำงาน
- ท่านมีความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง/ทำงาน หรือไม่
6) ด้านการบริหารเวลา
- ท่านคิดว่าตัวเองสามารถบริหารเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแล้วหรือไม่ อย่างไร
7) ด้านผลกระทบจากความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
- ความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งผลกระทบด้านใดบ้าง
8) ด้านการจัดสรรเวลา
- ท่านมีการจัดสรรเวลาให้กับตัวคุณเองและการทำงานอย่างไร
ตอนที่ 3 สภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวน 7 ข้อ ได้แก่
1) ด้านวิธีการจัดสรรเวลา 2) ด้านการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว 3) ด้านการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว
4) ด้านรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 5) ด้านการบริหารเวลา และ 6) ด้านการลางานมาดูแลครอบครัว 7) ด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว
1) ด้านวิธีการจัดสรรเวลา
- ท่านมีวิธีการที่จะจัดสรรเวลาระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลอย่างไร
2) ด้านการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
- ท่านมีความคิดเห็นว่า ท่านมีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพียงพอหรือไม่
3) ด้านการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว
- ท่านมีความคิดเห็นว่าการทำงานส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือไม่
4) ด้านรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
- ท่านมีความคิดเห็นว่า ท่านมีรายได้เพียงพอในการดูแลเลี้ยงดูสมาชิกภายในครอบครัวหรือไม่
5) ด้านการบริหารเวลา
- ท่านมีการบริหารเวลาให้ตัวท่านเองกับครอบครัวอย่างไร
6) ด้านการลางานมาดูแลครอบครัว
- ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากท่านต้องลางานมาดูแลครอบครัวสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนชีวิต
การทำงานของท่าน หรือไม่ อย่างไร
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7) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนชีวิตการทำงานของท่านหรือไม่อย่างไร
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือที่สร้างขึ้นก่อน
นำไปใช้ และทำการตรวจสอบคุณ ภาพ โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์ (Content validity) และแนวทางที่ครอบคลุมของคำถาม และทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะพูดคุยในประเด็นที่เตรียมไว้อย่างชัดเจน
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลำดับการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
การออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเข้าเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม
2563 โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติครบตามจำนวนที่ต้องการคือ 8 คน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเป็นผู้มีความสมัครใจ
และมีความยินยอมในการให้สัมภาษณ์
3.2 ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แนะนำตนเอง อธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
ประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากวิจัย ในครั้งนี้ จากนั้นผู้วิจัยขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์กรอกแบบหนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (ภาคผนวก ก) และขออนุญาตบันทึกเสียงสัมภาษณ์
3.3 ลักษณะการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มสัมภาษณ์โดยมีแนวคำถาม เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ไม่ตึงเครียด จากนั้นผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคำถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเฉลี่ยเวลาในการสัมภาษณ์
20 นาที ต่อ 1 คน ต่อ 1 ครั้ง
4. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ทำการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) โดยให้
ความสำคัญกับมุมมองของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นจึงทำการถอดเทปคำให้สัมภาษณ์อย่างละเอียด
โดยแยกคำให้สัมภาษณ์ของพนักงานและผู้บริหาร
4.2 นำเทปมาถอดคำสัมภาษณ์ตามประเด็นที่วิจัย แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลัก
ตามที่กำหนดคัดสรรข้อมูลที่ต้องการ และนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุป
4.3 การดึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์วิจัยมาสรุป นำเสนอในรูปแบบของตารางและการพรรณนาความ
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูลทางประชากรของผู้ให้ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร เป็นเพศชาย 1 คน
และเพศหญิง 1 คน อายุระหว่าง 31-50 ปี โดยมีสถานภาพ โสด และสมรสโดยมีบุตร จำนวน 2 คน มีการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ทั้ง 2 คน มีสมาชิกภายในครอบครัวระหว่าง 2-3คน 1 ครอบครัว และสมาชิกระหว่าง 4-5 คน จำนวน 1 ครอบครัว และ
ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 2 ผู้ป ฏิบัติงาน เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน และเพศหญิง จำนวน 1 คน อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 4 คน รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 1 คน และอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 1 คน ส่วนใหญ่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน รองลงมาคือ การศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน และการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 1 คน โดยมีสถานภาพ โสด สมรส และหย่าร้าง จำนวน 2 คน เท่ากัน โดยไม่มีบุตรมากสุด จำนวน 3 ครอบครัว
รองลงมาคือ มีบุตร จำนวน 1 คน จำนวน 2 ครอบครัว และมีบุตรจำนวน 2 คน จำนวน 1 ครอบครัว มีส มาชิก ภายในครอบครัว
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ระหว่าง 2-3 คน จำนวน 3 ครอบครัว และสมาชิกระหว่าง 4-5 คน จำนวน 3 ครอบครัว และประสบการณ์ในการทำงาน
1-5 ปี จำนวน 3 คน รองลงมาคือ 6-10 ปี จำนวน 2 คน และมากกว่า 10 ปี จำนวน 1 คน
ตารางที่ 1
จำนวนและร้อยละของข้อมูลทางประชากรผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลทางประชากร
รวม
จำนวน
เพศ
ชาย
6
หญิง
2
อายุ
20-30 ปี
4
31-40 ปี
2
41-50 ปี
2
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1
ปริญญาตรี
6
สูงกว่าปริญญาตรี
1
สถานภาพ
โสด
3
สมรส
3
หย่าร้าง
2
จำนวนบุตร (ครอบครัว)
2 คน
2
1 คน
2
ไม่มีบุตร
3
สมาชิกในครอบครัว
2-3 คน
4
4-6 คน
4
ประสบการณ์ในการทำงาน
1-5 ปี
3
6-10 ปี
2
มากกว่า 10 ปี
3

ร้อยละ

ผู้บริหาร
จำนวน
ร้อยละ

ผู้ปฏิบัติงาน
จำนวน
ร้อยละ

75.0
25.0

1
1

12.5
12.5

5
1

62.5
12.5

50.0
25.0
25.0

1
1

12.5
12.5

4
1
1

50.0
12.5
12.5

12.5
75.0
12.5

2

25.0

1
4
1

12.5
50.0
12.5

37.5
37.5
12.5

1
1
-

12.5
12.5
-

2
2
2

25.0
25.0
25.0

25.0
25.0
37.5

1
-

12.5
-

1
2
3

12.5
25.0
37.5

50.0
50.0

1
1

12.5
12.5

3
3

37.5
37.5

37.5
25.0
37.5

2

25.0

3
2
1

37.5
25.0
12.5

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้บริหารกรรมการ จำนวน 2 คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เพศชาย จำนวน 6 คน เพศหญิ ง 2 คน โดยเป็นกลุ่มผู้บริหาร เพศชายและหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และกลุ่มพนักงาน
มากที่สุดเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ เพศหญิง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จำวน 6 คนคิดเป็น
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ร้อยละ 75 รองลงมาคือระดับปริญ ญาโท และระดับประกาศณี ยบั ตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เท่ ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.5
สถานภาพส่วนใหญ่ โสดและสมรส จำนวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ หย่าร้าง จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 25.0 จำนวนบุ ต รมี 4 ครอบครั ว ที่ มี บุ ต ร สถานภาพสมรส 2 ครอบครั ว มี บุ ต รครอบครั ว ละ 2 คน และ
สถานภาพหย่ า ร้ า ง 2 ครอบครั ว มี บุ ต รครอบครั ว ละ 1 คน โดยมี จ ำนวนสมาชิ ก ภายในครอบครั ว 4-6 คน จำนวน
4 ครอบครัว รองลงมาคือสมาชิกระหว่าง 2-3 คน จำนวน 4 ครอบครัว ประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-10 ปี
จำนวน 4 คน รองลงมาคือประสบการณ์ ระหว่าง 21-30 ปีจำนวน 2 คน และระหว่าง 11-20 ปี จำนวน 1 คน และระยะเวลา
ที่ป ฏิ บัติ งานอยู่ในบริษั ท ฯ มากที่สุ ดคือ 16 ปี มีจ ำนวน 2 คน รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 4-1 ปี จำนวน 5 คน และ 6 ปี
จำนวน 1 คน
ตอนที่ 2 ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานบริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น จำกัด นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมของตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดมีดังนี้
1. ด้านอัตรากำลังและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวอัตรากำลังและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของบริษัทสร้าง
เว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงอัตรากำลังคนและปริมาณงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
“เหมาะสมดี เนื่องจากเป็นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทเป็นหลักอยู่แล้ว” (T1)
เช่นเดียวกับผู้บริหาร T2 ซึ่งเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกันให้คำสัมภาษณ์ดังนี้
“เหมาะสม เพราะเป็นเจ้าของกิจการเองจึงจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับงานเป็นหลัก ปริมาณงานที่มาก เป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับบริษัท เพื่อที่จะอยู่รอด” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุป สมดุ ล ระหว่างชีวิ ตกั บการทำงาน พบว่ า
อัตรากำลังและปริมาณงานที่ได้รบั มอบหมายมีความเหมาะสมเนื่องจากการเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องทุ่มเทให้กับงานเป็นหลัก
แม้ว่าปริมาณงานจะมากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัท เพื่อที่จะอยู่รอด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน มีความเห็นเกี่ยวอัตรากำลังคนของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะ
เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงอัตรากำลังคนและ
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
“ต้องการให้ทางบริษัทกำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนกว่านี้ ในเรื่องปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ” (T3)
“เหมาะสมพอสมควร แต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานแต่ละลูกค้า ว่างานเร่งหรือไม่” (T4)
“คิดว่าบางเวลาก็มากไป บางเวลาก็ว่างเกินไป” (T5)
“คิดว่าบางครั้งงานก็เร่งเกินไป เนื่องจากลูกค้าต้องการได้งานพร้อมๆ กัน” (T6)
“จากตำแหน่งหน้าที่ของตน ทำให้ปริมาณงานที่ได้รับมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะ แต่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาใน
การทำงาน แต่อยากให้ผู้บริหารวางแผนการทำงาน เช่น กำหนดวันเวลาส่งงานลูกค้าไม่เร่งรัดเกินไป” (T7)
“มีปริมาณงานเยอะ แต่สามารถจัดสรรเวลาได้ดี” (T8)
จากการสัมภาษณ์ส่วนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (T4, T5, T6) อัตรากำลังและปริมาณงานเหมาะสม เนื่องจาก
ปริมาณงานไม่ต้องปฏิบัติงานมากตลอดเวลา ยังมีช่วงเวลาหยุดพักบ้างในช่วงงานไม่เร่งด่วน และร้อยละ 50 ของจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (T3, T7, T8) พบว่า อัตรากำลังและปริมาณงานไม่เหมาะสม เนื่องจากปริมาณงานมาก แต่ละคนมีหน้าที่
ความมรับผิดชอบมาก ประกอบกับความเร่งด่วนของงาน
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2. ด้านการบริหารจัดการทำงาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการทำงานของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะ
เห็ นได้ จากการให้ สัม ภาษณ์ ของผู้บ ริหาร ตั วอย่างคำสัม ภาษณ์ ของ T1 ที่ กล่าวถึงด้ านการบริหารจัดการทำงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ดังนี้
“ถ้าช่วงไหนมีงานสำคัญ ก็จำเป็นต้องอยู่ทำงานให้เสร็จทันเวลา” (T1)
“มีความยืดหยุ่นสูง เพราะโดยปกติทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเป็นหลักอยู่แล้ว อีกทั้งทำงานในโฮมออฟฟิศ จึงมี
ความยืดหยุ่นมาก” (T2)
จากการสัมภาษณ์ ผู้บ ริห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุปสมดุ ลระหว่างชีวิตกับการทำงาน พบว่า
การบริหารจัดการในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเรื่องการทุ่มเทการทำงาน โดยต้องการให้พนักงานทุกคนทำงานตาม
แผนงานที่วางไว้แต่ละบุคคลที่รับผิดชอบ ทุ่มเท ปริมาณที่มากเพื่อให้บริษัทอยู่รอดและส่งงานตามที่กำหนด (T1, T2) และพัก
อยู่ในที่ทำงานเป็นโฮมออฟฟิศสะดวกต่อการบริหารจัดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการทำงานของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะ
เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านการบริหาร
จัดการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
“สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาเพื่อให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากต้องทำงานล่วงเวลาก็ยินดีเพื่อให้
งานสำเร็จไปได้ด้วยดี” (T3)
“มีความยืดหยุ่นมาก เพราะว่ายังไม่มีภาระด้านครอบครัวตนเองมากเท่าไหร่ จึงสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
แต่บางครั้งอาจจะติดภาระกิจส่วนตัวบ้าง เพื่อที่จะต้องไปดูแลบิดา มารดา” (T4)
“ไม่ซีเรียสถ้าจะต้องเอาเวลาส่วนตัวมาทำงาน แต่ก็ไม่อยากให้มากเกินไป เพราะก็ยังต้องการใช้เวลาส่วนตัว เพื่อ
พักผ่อน เล่นเกมส์บ้าง” (T5)
“มีความยืดหยุ่นพอควร เน้นทำงานแบบสบายๆ ไม่เครียด พยายามทำงาน แก้งานให้เสร็จส่งลูกค้าทันตาม
เวลา” (T6)
“มีความยืดหยุ่นพอสมควร เนื่องจากมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว มีภรรยาที่ต้องไปรั บกลับบ้าน
พร้อมกันหลังเลิกงานทุกวัน มีบุตร 2 คน ที่ต้องดูแล แต่หากมีงานด่วนจริงๆ ก็ยินดีที่จะทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดี” (T7)
“มีความยืดหยุ่นสูงมาก เนื่องจากหน้าที่จำเป็นต้องดูแลลูกค้า 24 ชม.” (T8)
จากการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า การบริหารจัดการทำงานมีความยืดหยุ่นสูง โดยส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการวางแผนงานล่วงหน้า
จัดสรรงานให้เหมาะกับเวลา (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ทำงานล่วงเวลา (T3, T4, T5, T7, T8) ดูแลพ่อแม่ (T4) พักผ่อนและ
เล่นเกมส์ (T5) ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ทันตามเวลา (T6) รับส่งภรรยาหลังเลิกงานทุกวัน และดูแลบุตร (T7) ดูแลลูกค้า 24
ชั่วโมง (T8)
2. ด้านค่าตอบแทน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านค่าตอบแทนของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านค่าตอบแทน ดังนี้
“มีความคุ้มค่าพอควร” (T1)
“มีความคุ้มค่ามาก” (T2)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (T1, T2) พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความคุ้มค่ามาก

404

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านค่าตอบแทนของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านค่าตอบแทน ดังนี้
“มีความคุ้มค่า” (T3)
“มีความคุ้มค่า รวมไปถึงมีกิจกรรม และสวัสดิการ” (T4)
“คุ้มค่าพอสมควร แต่อยากได้ค่าเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องเดินทางจากบ้านมาไกล” (T5)
“คุ้มค่า เนื่องจากมีเบี้ยขยัน สวัสดิการต่างๆ เจ้านายก็พาไปเลี้ยงหลังปิดงานได้เป็นประจำ” (T6)
“มีความคุ้มค่าดี มีทริปการท่องเที่ยวประจำปี มีปาร์ตี้หลังจากปิดงานลูกค้า มีค่าเบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาให้” (T7)
“คุ้มค่าเหนื่อย มีค่าเบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความคุ้มค่า (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ต้องการให้มีสวัสดิการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม (T4, T6, T8) ค่าเดินทาง (T5) ค่าเบี้ยขยัน (T6, T7, T8) พาไปเลี้ยงสังสรรค์ (T6, T7)
และพาท่องเที่ยวพร้อมอเงินเบี้ยเลี้ยง (T7,T8)
4. ด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา / นอกสถานที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา/นอกสถานที่ของบริษัทสร้างเว็บไซต์
ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา/นอก
สถานที่ ดังนี้
“มีต้องออกไปเพื่อพบปะลูกค้า หาลูกค้านอกสถานที่ทำงาน หรือ นอกเวลาทำงานบ้าง” (T1)
“เป็นเรื่องปกติ ต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จ” (T2)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน พบว่า ด้าน
การปฏิบัติงานนอกเวลา และพบลูกค้านอกสถานที่ เพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา/นอกสถานที่ของบริษัทสร้าง
เว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา/
นอกสถานที่ ดังนี้
“บางครั้งต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำงานนอกเวลา แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากบริษัทมีค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้” (T3)
“มีความยืดหยุ่นมาก เพราะว่ายังไม่มีภาระด้านครอบครัวตนเองมากเท่าไหร่ จึงสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
แต่บางครั้งอาจจะติดภาระกิจส่วนตัวบ้าง เพื่อที่จะต้องไปดูแลบิดา มารดา” (T4)
“ไม่มีปัญหา ยินดีที่จะไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำงาน แต่ก็ไม่อยากให้บ่อยเกินไป” (T5)
“มีบ้างบางครั้ง ส่วนมากจะทำงานนอกเวลาเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีงานด่วน งานเร่ง ก็จะอยู่ทำงานที่ออฟฟิศ
ต่อ หรืออาจกลับไปทำงานต่อที่บ้าน” (T6)
“เนื่องจากติดภาระกิจในครอบครัวจึงไม่ค่อยได้ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ แต่บางครั้งก็มีทำงานนอกเวลา
บ้าง” (T7)
“โดยปกติจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาทำงานเป็นประจำ เพราะภารกิจหลักคือการดูแล
พบปะลูกค้า” (T8)
จากการสัมภาษณ์ส่วนผูป้ ฏิบัตงิ าน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า ด้านการปฏิบัติงานนอกเวลา (T3, T4, T5,T6, T7, T8) งานเร่งด่วน (T6) มีค่าล่วงเวลา (T3) นอกสถานที่
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ทำงานเพื่อพบลูกค้า หรือหาลูกค้า (T5, T8) มีค่าเบี้ยเลี้ยง (T3) ดูแลบิดา มารดา (T4) บางเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลา
(T5) ดูแลครอบครัวไม่ค่อยทำล่วงเวลา (T7) เป็นหน้าที่หลักในการดูแลลูกค้า (T8)
5. ด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทางทำงาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทางทำงานของบริษัทสร้างเว็บไซต์
ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทาง
ทำงาน ดังนี้
“ไม่มีปัญหาเนื่องจากพักอาศัยอยู่ที่โฮมออฟฟิศ อยู่แล้ว” (T1)
“สนับสนุน เข้าใจในวิธีการทำงาน ถึงแม้บางครั้งมารดาจะเป็นห่วงว่าทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน”
(T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุป สมดุ ล ระหว่างชี วิต กั บ การทำงาน พบว่ า
ไม่เหนื่อยล้าการเดินทางทำงาน ใช้เวลาเดินทาง 10-15 นาที
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทางทำงานของบริษัทสร้าง
เว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึง
ด้านความเหนื่อยหล้าการเดินทางทำงาน ดังนี้
“มีความเหนื่อยล้ามาก เนื่องจากต้องไปดูแลลูกค้าซึ่งอยู่ไกลจากที่พัก ทุกวัน ต้องเสียเวลาเดินทาง วันละ 3-4
ชั่วโมง” (T3)
“มีความเหนื่อยล้าพอสมควร เนื่องจากที่พักอยู่ไกลจากออฟฟิศ ต้องต่อรถหลายต่อ” (T4)
“เหนื่อยล้ามาก เนื่องจากที่พักอยู่ไกลจากสถานที่ทำงานมาก” (T5)
“เนื่องจากที่พักอยู่ไม่ไกลมากจากออฟฟิศ ขับรถประมาณ 25-30 นาที จึงไม่เหนื่อยล้ามาก” (T6)
“มีความเหนื่อยล้าพอสมควร เนื่องจากบ้านอยู่ไกล ต้องออกแต่เช้ามืดเพื่อแวะไปส่งภรรยาที่ทำงานก่อน ถึงจะ
ไปทำงานที่ออฟฟิศต่อ” (T7)
“มีความเหนื่อยล้ามาก เนื่องจากต้องขับรถทั้งวัน” (T8)
จากการสัมภาษณ์ส่วนผูป้ ฏิบัตงิ าน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า เหนื่อยล้าการเดินทางทำงาน (T3, T4, T5, T7, T8) ลูกค้าอยู่ไกล (T3, T8) ที่พักอาศัยอยู่ไกล (T4, T5,
T7, T8) และไม่เหนื่อยล้าการเดินทางทำงาน ใช้เวลาเดินทาง 25-30 นาที (T6)
6. ด้านการบริหารเวลา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านการบริหารเวลาของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านการบริหารเวลา ดังนี้
“ยังทำไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะหากช่วงเวลางานเยอะ ก็จำเป็นต้องทิ้งเวลาที่มีให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อมา
ทำงานให้เสร็จ” (T1)
“เรื่องงานตอนนี้เน้นเป็นเรื่องหลักในชีวิต ส่วนการจัดการสมดุล ก็จะมี บ้างในส่วนเวลาวันพักผ่อน ไปปฏิบัติ
ธรรม ไปเยี่ยมแม่ชี” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุป สมดุ ลระหว่างชีวิต กับ การทำงาน พบว่ า
งานมากโดยต้องสละเวลาส่วนตัวและครอบครัวเพื่อทำงานให้เสร็จ (T1, T2) และวันพักผ่อนไปปฏิบัติธรรม (T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านการบริหารเวลาของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จาก
การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านการบริหารเวลา ดังนี้
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“ในวั น และเวลาทำงาน พยายามเคลี ย ร์ งานให้ เรี ย บร้ อ ย เพื่ อ ภายในวั น หยุ ด จะได้ มี เวลาให้ ต นเอง และ
ครอบครัว” (T3)
“บริหารเวลาโดยมีการกำหนดวันเวลาทำงานแยกกับเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจน หากจำเป็นต้องลากิจเพื่อไปทำ
ธุระส่วนตัว” (T4)
“ตอนนี้ชีวิตไม่มีภาระอะไรมาก มีแค่ช่วยเหลือที่บ้านเล็กๆ น้อยๆ ดังนั้น จึงสามารถทำงานที่เร่งรีบได้” (T5)
“ถ้ามีงานเร่งด่วน ชนกับธุระส่วนตัว ก็จะแจ้งเจ้านาย เพื่อให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปก่อน หากตนเองสะดวกมีเวลา ก็จะกลับมาเคลียร์งานที่ค้างต่อ” (T6)
“พยายามทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายในเวลาทำงาน และในวันหยุดจะได้มีเวลาให้
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มที่” (T7)
“ช่วงเวลาว่างจากภารกิจหน้าที่การงาน จะออกกำลังกาย ผ่อนคลายด้วยการไปวัด ทำบุญ หรือกลับบ้านที่
ต่างจังหวัด” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า งานมากสามารถทำงานเร่งรีบได้ (T5, T7) ทำงานเร่งด่วนได้บางเวลา หากมีธุระส่วนตัวให้เพื่อนร่วมงาน
เข้ามาช่วยแก้ไข (T6) วันทำงานให้เสร็จเรียบร้อย (T3) แยกเวลาทำงานและส่วนตัวชัดเจน (T4, T5) ไม่มีภาระช่วยเหลือ (T5)
ว่างจากภารณะกิจ พักผ่อนและออกกำลังกาย (T8)
7. ด้านผลกระทบความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านผลกระทบความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของ
บริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่ างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านผลกระทบ
ความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ดังนี้
“ก็มีช่วงงานยุ่งมากๆ จำเป็นจะต้องอยู่ทำงานจนดึกๆ ดื่น ไม่มีเวลาเจอหน้าลูก ไม่มีเวลาพักผ่อนให้ตนเอง” (T1)
“มีส่งผลต่อสุขภาพ เนื่องจากทำงานไม่เป็นเวลา ทำงานล่วงเวลา ไม่ มีเวลาออกกำลังกาย ไม่มีเวลาพักผ่อนได้
อย่างเต็มที”่ (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุป สมดุ ลระหว่างชีวิต กับ การทำงาน พบว่ า
ความเครียด จากการทำงานดึกๆ ไม่มีเวลาพักผ่อน และเจอหน้าลูก (T1) และสุขภาพไม่ดี เนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายและ
พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ (T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านผลกระทบความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของ
บริษั ท สร้างเว็บ ไซต์ ดังจะเห็ น ได้ จากการให้ สัม ภาษณ์ ข องผู้บ ริห าร ตัวอย่างคำสั มภาษณ์ ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8)
ที่กล่าวถึง ด้านผลกระทบความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ดังนี้
“ส่งผลทางด้านร่างกาย มีความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการทำงาน การเดินทางยาวนานเกินไป” (T3)
“ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ เพราะยังไม่มีภาระด้านครอบครัวมากเท่าไหร่นัก ยังไม่ได้แต่งงานและมีบุตร” (T4)
“ส่งผลต่อเวลานอนหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการง่วง อ่อนเพลียในเวลาทำงานปกติ เหนื่อยล้า” (T5)
“นอนไม่เป็นเวลา พักผ่อนน้อย รู้สึกไม่มีเวลาออกกำลังกาย กินๆ นั่งๆ นอนๆ รู้สึกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง” (T6)
“มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นเบาหวาน ความดันเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ไม่มีเวลาออกกำลังกายมากนัก และอาหาร
การกินก็เป็นอาหารจานด่วนเสียเป็นส่วนมาก” (T7)
“ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เนื่องจากการรับประทานอาหาร พักผ่อนไม่เป็นเวลา มีความเครียดจาก
การที่ต้องดูแลจัดการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า” (T8)
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จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ งาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน พบว่า ร่างกายเหนื่อยล้ากับการทำงานและไม่มีเวลาพักผ่อน และไม่ได้ออกกำลังกาย (T3, T5, T6, T7) มีปัญหา
เรื่องสุขภาพและอาหารการกินแบบจานด่วน (T7, T8) ความเครียดจากการแก้ไขปัญหาลูก ค้า (T8) และไม่ส่งผลกระทบ
เพราะไม่มีภาระ ไม่ได้แต่งงาน ไม่มีบุตร (T4)
8. ด้านการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงานของบริษัทสร้าง
เว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านการจัดสรรเวลาให้กับ
ตัวเองและการทำงาน ดังนี้
“พยายามที่จะเคลียร์งานให้จบภายในวันทำงาน เพื่อวันหยุดจะได้มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว” (T1)
“พยายามที่จะเร่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย และแบ่งหน้าที่ความรั บผิดชอบให้ลูกทีม เพื่อที่จะได้มีเวลา
พักผ่อนบ้าง” (T2)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (T1, T2) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานพบว่า ทำงาน
ให้เสร็จตามเป้าหมาย เพื่อจะได้ให้เวลากับครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงานของบริษัท
สร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึง
ด้านการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและการทำงาน ดังนี้
“เวลาหลังเลิกงาน ก็จะผ่อนคลายด้วยการไปออกกำลังกาย หรือยามวันหยุดก็มีสังสรรค์ พบปะกับเพื่อนฝูงบ้าง”
(T3)
“ในเวลาทำงานก็ทุ่ มเทให้ กับงานเต็มที่ ส่วนหลังเวลาเลิกงานมีไปสังสรรค์กับ เพื่ อนร่วมงานบ้างนาน ๆ ครั้ง
แต่ส่วนมากหลังเลิกงานกลับบ้านจะเล่นเกมส์เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน” (T4)
“พยายามจบงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ตามเวลากำหนด จะได้มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว ”
(T5)
“ในยามทำงานหากมีอาการง่วงนอน หรือ เริ่มเหนื่อยล้ากับงานที่ทำ ก็จะเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นบ้าง
ส่วนเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวก็พยายามแยกเวลาให้ชัดเจน หลังเลิกงานก็จะให้เวลากับตัวเองเต็มที่” (T6)
“ส่วนใหญ่เวลาจะหมดไปกับการทำงานและครอบครัว นอกเหนือเวลาทำงาน ก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็น
หลัก” (T7)
“ถ้าในวันเวลาทำงานจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ถึงแม้เวลาทำงานของตัวเองจะไม่ค่อยแน่นอน แต่ก็พยายามให้
อยู่ภายในตารางงานที่วางแผนไว้ ส่วนเวลานอกเหนือจากเวลางาน ก็จะให้เวลากับตัวเองเพื่อพักผ่อนและให้เวลาในการดูแล
ครอบครัว” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) สามารถสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานพบว่า ทำงานในเวลางานเต็มที่ (T4, T5, T8) หลังเลิกงานทำกิจกรรม ประกอบด้วย การออกกำลังกาย และเล่น
เกม และวันหยุดทำกิจกรรม ประกอบด้วย พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง (T3, T4) ทำตารางงานแยกเวลาระหว่างทำงานและ
หลังเลิกงานอย่างชัดเจน (T7, T8)
กล่าวโดยสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน พบว่า สัดส่วนการทำงาน การใช้ชีวิต ลักษณะงานและภาระงาน
เป้าหมายชีวิต และวิธีการจัดสรรเวลาระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้สมดุล โดยสัดส่วนการทำงานมากกว่าการใช้ชีวิต
ไม่เหมาะสมมุ่งเน้นให้ประสบความสำเร็จ พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบซึ่งถือเป็นภาระกิจหลักที่จะนำ
รายได้สู่บริษัท ลักษณะงานและภาระงานมีปริมาณมากเกินไป ค่าตอบแทนส่วนใหญ่ทุกคนเห็นว่าคุ้มค่า ทำให้ทุกคนทุ่มเท
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การทำงาน หาลูกค้าใหม่ ๆ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทาง ส่วนผู้บริหารก็มีบ้านใกล้ที่ทำงาน สะดวกต่อการทำงาน
ปริมาณงานที่มากเพื่อให้บริษัทอยู่รอดและส่งงานตามกำหนด
ตอนที่ 3 ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงานบริษัท มายาวดี ไอที โซลูชั่น
จำกัด นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด มีดังนี้
1. ด้านวิธีการจัดสรรเวลา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการจัดสรรเวลา ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่ง
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ
T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการจัดสรรเวลา ดังนี้
“วางแผนการทำงานให้รัดกุม และคุมทุกอย่างให้อยู่ในแผน” (T1)
“พยายามไม่หมกมุ่นอยู่กับการทำงานจนมากเกินความพอดีเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความตึงเครียด ไม่ได้มี
การผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ได้วางแผนการทำงานให้รัดกุม (T1) ไม่ทำงานจนมากเกินไป แบ่งเวลาในการพักผ่อน (T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการจัดสรรเวลา ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์
ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการจัดสรรเวลา ดังนี้
“ในเวลาทำงานก็ตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่หลังเลิกงาน ก็คือเวลาพักผ่อนส่วนตัว เป็นเวลาที่จะมี
ให้กับตนเอง” (T3)
“เวลาทำงานก็เต็มที่กับงานที่ทำ ส่วนหลังเลิกงาน หรือเวลาว่างก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ท่องเที่ยว สังสรรค์พบปะเพื่อน
ฝูงยามวันหยุด” (T4)
“ไม่ค่อยซีเรียสเรืองเวลาการทำงานและชีวิตส่ วนตัวมากซักเท่าไหร่ เพราะว่ายังสนุกกับการทำงาน และไม่ได้มี
ภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบ” (T5)
“วางแผนเวลาการทำงานอย่างชัดเจน และทำให้เสร็จตามเป้าหมาย ส่วนเวลาที่เหลือจากการทำงานก็จะใช้กับ
ตนเองและครอบครัว” (T6)
“ในเวลาทำงานหากเกิดปัญหาจะรีบจัดการแก้ไขให้ เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อที่หลังเลิกงานจะได้ไม่มีงานคั่งค้าง
และมีเวลาเหลือให้กับตนเองและครอบครัว” (T7)
“เวลาในการทำงานมักไม่เป็นเวลาที่แน่นอน ดังนั้นหากยามว่างก็มักไปพักผ่อน ออกกำลังกาย ทานอาหาร
นอกบ้าน” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า เวลาทำงานตั้งใจ ไม่ให้มีงานค้าง และหลังเลิกงานเวลาให้กับครอบครัวและตนเอง
(T3, T4, T7) ไม่มีภาระสนุกกับการทำงาน (T5) ทำตารางการทำงาน หลังเลิกงานให้กับตนเองและครอบครัว (T6) การทำงาน
ไม่เป็นเวลาแน่นอน ว่างก็พักผ่อน ออกกำลัง และทานข้าวนอกบ้าน (T8)
2. ด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำ
สัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ดังนี้
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“คิดว่าเพียงพอ เพราะจัดสรรเวลาได้ลงตัว มีเวลาว่างให้ครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด” (T1)
“ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีภาระเรื่องครอบครัว แต่ก็พยายามไปเยี่ยมมารดาที่เป็นแม่ชีที่ต่างจังหวัดในยาม
ว่างจากงานประจำที่ทำ” (T2)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว พบว่า เพียงพอ ในการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในวันหยุด
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริ หาร ตัวอย่าง
คำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ดังนี้
“เพียงพอตามสถานการณ์ เนื่องจากครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด แต่ก็พยายามกลับไปดูแลบิดา มารดา และบุตร
ทุกเดือน และหลังเลิกงานก็โทรกลับที่บ้านเกือบทุกวัน” (T3)
“เพียงพอในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มักจะผลัดไปดูแลบิดา และมารดาสลับกัน” (T4)
“ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เนื่องจากบิดาและน้องชาย อยู่คนละบ้าน ตนเองอยู่กับคุณลุง คุณป้าก็จะ
เจอกันเฉพาะช่วงเช้าก่อนออกไปทำงาน และหลังเลิกงานกลับบ้านเท่านั้น” (T5)
“เพียงพอ เพราะส่วนมากก็จะให้เวลากับครอบครัวไปพร้อมๆ กับเวลาส่วนตัว เช่นการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
ภรรยา กินข้าว ดูหนัง ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว” (T6)
“เพียงพอ เพราะหลังเวลางาน ส่วนมากจะให้เวลาทั้งหมดกับครอบครัว แทบจะไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
ฝูงเลย นอกเสียจากงานของบริษัท” (T7)
“เพียงพอ โดยปกติจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปดูแลมารดาและบุตร เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และมี
การโทรหากันทุกวัน” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า เพียงพอ (T3, T4, T6, T7, T8) พลัดกันไปดูแลบิดามารดาสนับกัน (T4) ครอบครัว
อยู่ต่างจังหวัด (T3, T8) ครอบครัวไปพร้อมๆ กับ เวลาส่วนตัว เช่นการทำกิจกรรมร่วมกันกับภรรยา กินข้าว ดูหนัง ออกกำลัง
กาย ท่องเที่ยว (T6, T7) ไม่เพียงพอ โดยจะเจอกันในช่วงเช้าก่อนออกไปทำงาน และหลังเลิกงานกลับบ้าน(T5)
3. ด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว ภาวะ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว ดังนี้
“ไม่ส่งผลครอบครัวเข้าใจในการทำงาน และช่วยสนับสนุนในยามที่มีปัญหา” (T1)
“ไม่มีผล” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ไม่ส่งผลต่อครอบครัว เข้าใจในการทำงานและช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการทำงานส่งผลกับความขัดแย้งภายในครอบครัว
ภาวะสมดุลระหว่างชีวิต กับ การทำงานส่งต่อ ความสัม พั นธ์ในครอบครัวของบริษั ทสร้างเว็บ ไซต์ ดังจะเห็น ได้ จากการให้
สั ม ภาษณ์ ข องผู้ บ ริ ห าร ตั ว อย่ า งคำสั ม ภาษณ์ ข อง (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่ ก ล่ า วถึ งด้ า นวิ ธี ก ารทำงานส่ งผลกั บ
ความขัดแย้งภายในครอบครัว ดังนี้
“ไม่ส่งผล เนื่องจากที่บ้านเข้าใจ และไม่เคยก้าวก่ายการทำงาน” (T3)
“ไม่ส่งผล เพราะครอบครัวเข้าใจในการทำงาน ไม่เคยมาวุ่นวาย” (T4)
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“ไม่ส่งผล ทุกคนเข้าใจดี” (T5)
“ไม่ส่งผล เพราะภรรยาเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ” (T6)
“ไม่มีผลกระทบ ครอบครัวเข้าใจดี” (T7)
“ไม่ส่งผล เพราะครอบครัวเข้าใจในหน้าที่ๆ ต้องรับผิดชอบ” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ไม่ส่งผลต่อครอบครัว ครอบครัวเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ (T3, T4, T5,
T6, T7, T8)
4. ด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ภาวะสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของ
ผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนี้
“เพียงพอ” (T1, T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า เพียงพอ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ภาวะสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของ
ผู้บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
ดังนี้
“เพียงพอ แต่ก็อยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” (T3)
“เพียงพอ แต่บางครั้งก็มีการใช้จ่ายเกินตัวไปบ้างจากการท่องเที่ยว และสังสรรค์” (T4)
“คิดว่าอยากได้ค่าเดินทาง หรือเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น” (T5)
“เพียงพอ แต่ก็ยังอยากมีรายได้เสริม เพื่อความมั่นคงของครอบครัวในอนาคต” (T6)
“เพียงพอ” (T7)
“เพียงพอ ต่อรายจ่ายภายในครัวเรือน” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า เพียงพอ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ขอเพิ่มรายได้เนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น
(T3, T5, T6, T8) มีรายได้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยว และสังสรรค์ (T4, T5)
5. ด้านวิธีการบริหารเวลา
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการบริหารเวลา ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่ง
ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ
T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการบริหารเวลา ดังนี้
“ตั้งใจแบ่งเวลาที่ทำให้เกิดความสมดุลที่สุด ไม่ให้เวลากับงานจนลืมความสำคัญละเลยสมาชิกในครอบครัว ”
(T1)
“ส่วนมากจะเป็นในส่วนการให้เวลากับตนเองเป็นหลัก เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ตั้งใจแบ่งเวลาที่ทำให้เกิดความสมดุลที่สุด ไม่ให้เวลากับงานจนลืมความสำคัญละเลยสมาชิก
ในครอบครัว (T1) ส่วนมากจะเป็นในส่วนการให้เวลากับตนเองเป็นหลัก เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว (T2)
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการบริหารเวลา ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ บริหาร ตัวอย่างคำสัมภาษณ์
ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการบริหารเวลา ดังนี้
“เวลากลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ พาไปทานข้าว ซื้อของใช้ในบ้าน พาบุตร
หลานไปเล่นสวนสนุก พาไปออกกำลังกาย” (T3)
“สลับกันระหว่างการไปดูแลบิดา มารดา และวันหยุดพักผ่อนของตัวเอง” (T4)
“ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะช่วยงานคุณลุง คุณป้าที่บ้าน ส่วนช่วงวันหยุดยาวก็มีกลับบ้าที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยม
บิดา และน้องชาย ส่วนวันธรรมดา หรือเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานก็มักจะไปสังสรรค์ กินดื่มกับเพื่อนฝู ง รวมไปถึงเวลายามว่าง
ก็จะเล่นเกมส์ออนไลน์” (T5)
“ส่วนมากก็จะให้เวลากับครอบครัว ทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน ส่วนน้อยที่จะให้เวลากับตัวเองคนเดียว เพราะมี
ครอบครัวจึงให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด” (T6)
“เนื่องจากปัจจุบันนี้มีสมาชิกครอบครัวหลายคน ทั้งบิดา มารดา ภรรยา และบุตร ส่วนมากเวลานอกเหนือจาก
เวลาทำงาน จะใช้เวลากับครอบครัวเป็นหลัก” (T7)
“พยายามแบ่งเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวให้เท่าๆ กัน” (T8)
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ที่มี ผ ลต่อ ความสั มพั น ธ์ในครอบครัว พบว่า แบ่ งเวลาให้กั บ ตนเองและครอบครัวเท่ า ๆ กั น (T3, T4, T5, T8) ให้ เวลากั บ
ครอบครัวเป็ น หลั ก (T6, T7) ให้ เวลาตั ว เองน้ อ ย (T6) ขอเพิ่ ม รายได้ เนื่ องจากค่ าครองชี พ เพิ่ ม มากขึ้ น (T3, T5, T6, T8)
มีรายได้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยว และสังสรรค์ (T4, T5)
6. ด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่างคำ
สัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว ดังนี้
“ไม่กระทบ เพราะสามารถมอบหมายงานให้พนักงานในองค์กรท่านอื่น ดูแลรับผิดชอบแทนได้ มีความไว้ใจในตัว
พนักงานในองค์กร” (T1)
“ไม่กระทบ” (T2)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จำนวน 2 คน (T1, T2) ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การทำงานที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่า ไม่กระทบ เพราะสามารถมอบหมายงานให้พนักงานในองค์กรท่านอื่น ดูแลรับผิดชอบแทนได้
มีความไว้ใจในตัวพนักงานในองค์กร
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้ปฏิบัติงาน
ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว ดังนี้
“ไม่ส่งผลกระทบมาก เพราะสามารถไหว้วานให้เพื่อนร่วมงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนได้ หรือไม่อย่างนั้น
หากงานเร่งมาก อาจต้องนำงานกลับไปทำที่บ้านด้วย” (T3)
“มีผลกระทบบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถนำงานไปทำที่บ้านได้ ส่งงานทางอีเมล์ได้” (T4)
“ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะช่วยงานคุณลุง คุณป้าที่ บ้าน ส่วนช่วงวันหยุดยาวก็มีกลับบ้าที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยม
บิดา และน้องชาย ส่วนวันธรรมดา หรือเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานก็มักจะไปสังสรรค์ กินดื่มกับเพื่อนฝูง รวมไปถึงเวลายามว่าง
ก็จะเล่นเกมส์ออนไลน์” (T5)
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“ไม่มีผลกระทบ เนืองจากสามารถมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นทำแทนได้” (T6)
“ไม่มีผลกระทบ เพราะเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานแทนได้ หรือ ทำงานจากที่บ้านได้” (T7)
“มีผลกระทบเล็กน้อย หากมีนัดหมายกับลูกค้าแล้วจำเป็นต้องเลื่อนนัด” (T8)
ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ด้านวิธีการลางานมาดูแลครอบครัว ภาวะ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่า ไม่กระทบ (T3, T5, T6, T7) ฝากเพื่อนหรือนำกลับไป
ทำที่บ้าน (T3, T5, T6, T7) และส่งผลกระทบ (T4, T8) การนัดหมายลูกค้าเพราะทำงานต้องรับผิดชอบกับลูกค้าโดยตรง (T8)
สามารถทำงานจากที่บ้านและส่งอีเมล์ได้ (T4)
7. ด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว
ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนผู้บริหาร มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ตัวอย่าง
คำสัมภาษณ์ของ T1 ที่กล่าวถึงด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ดังนี้
“สนับสนุน เข้าใจในการทำงาน ถึงแม้บางครั้งอาจจะยุ่งมาก จนไม่มีเวลาว่างอยู่ทำกิจกรรมกับครอบครัว” (T1)
“สนับสนุน เข้าใจในวิธีการทำงาน ถึงแม้บางครั้งมารดาจะเป็น ห่วงว่าทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน”
(T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 2 คน (T1, T2) ด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า สนับสนุน เข้าใจในการทำงาน ถึงแม้บางครั้งอาจจะยุ่งมาก จนไม่มีเวลาว่าง
อยู่ทำกิจกรรมกับครอบครัว (T1, T2) มารดาจะเป็นห่วงว่าทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน (T2)
ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คนผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของบริษัทสร้างเว็บไซต์ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ ของผู้ปฏิบัติงาน
ตัวอย่างคำสัมภาษณ์ของ (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ที่กล่าวถึงด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ดังนี้
“สนับสนุน เข้าใจว่ามีภาระหน้าที่ๆ ต้องรับผิดชอบ ไม่รบกวนเวลา” (T3)
“สนับสนุน โดยมีความเข้าใจว่าบุตรชายต้องรับผิดชอบต่องานที่ทำ” (T4)
“สนับสนุนและเข้าใจ แต่ก็มีบ่นบ้างเรื่องการเดินทางไป-กลับ ที่ทำงานเนื่องจากระยะทางไกลพอควร ทำให้
บางครั้งที่ทำงานล่วงเวลา เวลากลับบ้านจะดึกเกินไป” (T5)
“สนับสนุนโดยเฉพาะภรรยา เข้าใจในงานที่ทำและคอยให้กำลังใจในยามที่งานมีปัญหา” (T6)
“สนับสนุนเข้าใจ ในการทำงานเป็นอย่างดี ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งจากการทำงานเลย” (T7)
“สนับสนุน ให้กำลังใจยามที่เหนื่อยล้า หรือท้อถอย” (T8)
ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (T3, T4, T5, T6, T7, T8) ด้านวิธีการสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่งต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ครอบครัวให้การสนับสนุนและเข้าใจการทำงานเป็น
อย่างดี รู้ว่าภาระงานความรับผิดชอบทำให้บางครั้งกลับบ้านดึก หรือปฏิบัติงานล่วงเวลา (T3, T4, T5, T6, T7, T8) เข้าใจ
ภาระหน้าและความรับผิดชอบ (T3, T4) กังวลเรื่องบ้านไกลเวลาทำงานล่วงเวลากลับบ้านดึก (T5) ให้กำลังใจ (T6, T8)
กล่าวโดยสรุปสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่
สามารถบริหารเวลาที่ทำงานใกล้บ้าน การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สามารถจัดการเวลาการทำงาน
กับเวลาส่วนตัวได้ หากงานไม่มาก แต่หากงานมากก็ต้องทุ่มเทซึ่งทางครอบครัวทราบดีและให้การสนับสนุน และพนักงาน
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลา เลิกงานก็รีบกลับบ้านใช้ชีวิตกับครอบครัวเจอกัน คนโสดก็ใช้ชีวิตส่วนตัวสังสรรค์
หากงานมากก็ทำล่วงเวลา หรือไม่ก็เอางานกลับไปทำบ้าน เวลาส่วนใหญ่หมดไปการทำงานและเดินทาง ในวันหยุดก็จะไป
เยี่ยมครอบครัว ซึ่งทางครอบครัวก็ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ
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อภิปรายผล
วิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจเกี่ยวกับสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่ง ผลการสำรวจมีประเด็นที่จะนำมาอภิปราย 2 ประเด็นคือ สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงาน
บริษัท ได้แก่ สัดส่วนการทำงานและการใช้ชีวิต ลักษณะงานและภาระงาน และเป้าหมายชีวิต และวิธีการจัดสรรเวลาระหว่าง
การทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดสมดุล ดังนี้
1. สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
สมดดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานบริษัทสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ สัดส่วนการทำงานและการใช้ชีวิต
ลักษณะงานและภาระงาน และเป้าหมายชีวิต ผลการสำรวจพบว่าปัญหาที่ส่งผลต่อพนักงานบริษัทสร้างเว็บไซต์ คือ
1.1 สัดส่วนการทำงานมากกว่ าการใช้ชีวิต ไม่เหมาะสมมุ่งเน้นให้ประสบสำเร็จตามที่ต้องการ สาธร สละจิตร
(2558) ได้กำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เปรมธีรวัฒน์ชัย (2562) ความสัมพันธ์กับองค์ก ารต่อความผูกพันต่อองค์ของพนักงาน
ต้องการความก้าวหน้าและมั่ นคงในการทำงาน คุณ ค่า ประสิท ธิภ าพของบทบาทนั้น ๆ ก่อให้ เกิด ความพอใจในชีวิตและ
การทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน
1.2 ลักษณะงานและภาระงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติในการพัฒนาระบบซึ่งถือว่าเป็นภาระกิจหลักที่
จะนำรายได้เข้าสู่บริษัท ลักษณะงานและภาระงานที่มีปริมาณมาก หนักเกิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีวิรัตน์
(2558); ภาณุภาค พงศ์อภิชาติ (2554); ศิรภัสสร วงศ์ทองดี (2552) ความรู้สึกว่าตนมีอำนาจที่จัดการภาระงานสามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ภาระงานกับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล กิจกรรมและเร่งรีบบางช่วงเวลา ประกอบกับลักษณะงานเป็น
งานสร้ างสรรค์ งานออกแบบตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น ส่ ว น งานที่ ท ำแข่ งกั บ เวลา งานที่ ต้ อ งการความโดดเด่ น
ซึ่งสอดคล้องกับ วันนาวี ศรีวัฒนา (2561); จารุวรรณ เมืองเจริญ (2561) ในด้านสติปัญญาลำดับสูงสุดทำให้ระดับสมดุลงาน
และชีวิตกลุ่มคนวัยทำงาน ทำให้ลักษณะการทำงานสร้างสรรค์ ปรับปรุง แก้ไข ทันเวลาต่อความต้องการของลูกค้า ใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการพูดคุยแก้ไขปัญหา นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ประจำ เวลาปฏิบัติงาน รู้สึกเหนื่อยล้ากการรับภาระงานที่เร่ งรีบทำ
ให้มีโรคประจำตัวต้องทานยาเป็นประจำ จำนวน 1 คนเป็นผู้ต้องไปติดต่อหาลูกค้าเวลาส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปการเดินทาง
การติดต่องาน และเวลาที่เหลือต้องมาทำงานพิเศษต่อ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดบอกว่าส่วน
ใหญ่จะหมดไปการพูดคุยแก้ไขปัญหาของลูกค้า
1.3 การตั้งเป้าหมายชีวิต
1) ด้านค่าตอบแทน พบว่า ส่วนใหญ่ทุกคนเห็นว่าคุ้มค่า ทำให้ความเป็นพนักงานขององค์การทุกทุ่มเท
กำลังความสามารถเพื่อปฏิบัติงานกับองค์การในระดับมาก
2) ด้านทำปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาทำการ และการเดินทางพบว่า มีค่ าใช้จ่ายในการเดินทางคน
จะเพิ่มในส่วนนี้ให้เหมาะสม แต่จำนวน 3 คน พบว่าการออกนอกสถานที่ส่วนใหญ่ ต้องไปติดต่อลูกค้า หาลูกค้าใหม่ และเวลา
จากการเดินทางที่พักอาศัยอยู่ไกลที่ทำงาน
3) ด้านการจัดสรรเวลา พบว่า ส่วนใหญ่ทุกคนที่สัมภาษณ์เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำงาน รองลงมา
คือ ไม่มีเวลา งานหนัก และบางครั้งต้องทำงานล่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีเวลาในการทำกิจกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับเจตน์ รัตนะจีนะ และคณะ (2559)
2. สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
สมดดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานบริษัทสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ สัดส่วนการทำงานและการใช้ชีวิต
ลั ก ษณะงานและภาระงาน และเป้ า หมายชี วิ ต ผลการสำรวจพบว่ าปั ญ หาที่ ส่ งผลต่ อ พนั ก งานบริ ษั ท สร้ า งเว็ บ ไซต์ คื อ
ในความสัมพันธ์ภาพครอบครัวส่งผลต่อปัจจัยด้านครอบครัวพบว่า เพศ อายุ การศึกษา ไม่แตกต่ าง โดยสภาพการสมรสจะ
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เห็ น ได้ ว่า การจั ด การครอบครั วแบ่ งหน้ า ที่ กั น ทำ แต่ ส ถานภาพหย่ าร้ างจะบริก ารจัด การโดยให้ ส่ งบุ ต รไปให้ พ่ อ แม่ ดู แ ล
ซึ่งสอดคล้องกับ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และภูวไนย พุ่มไทรทอง (2552); สายสุนีย์ เกษม (2558); จรัมพร โห้ลำยอง (2560)
เรื่องสัมพันธ์ครัวสมรส กับหย่าร้างหรือแยกกันมีโอกาสที่สัมพันธภาพในครอบครัวจะต่ำกว่าครอบครัวที่มีการสมรส
2.1 สัดส่วนการทำงาน 55-70 พบว่า เป็น เจ้าของกิจการ ซึ่งสามารถจัดสรรเวลาได้ ส่วนพนักงานจำนวน
3 คนที่มีสัดส่วนการทำงาน ระหว่าง 55-70 พบว่า จำนวน 1 คน ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ส่วนอีก 2 คน จะวางแผนงานให้
ชัดเจนและมีการวางแผนการออกกำลังกายให้ร่างกายคลายเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เจตน์ รัตนะจีนะ และคณะ
(2559) เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมดุลงานและชีวิต ประกอบด้วย การออกกำลังกาย การนอนหลับ และระดับความพึงพอใจ
ต่องานการบริหารงานที่ทุ่มเทจะทำให้องค์กรอยู่รอด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ และสายสุนีย์ เกษม
(2562) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องบริหาร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
กลุ่มวัยทำงานต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และจัดตารางการทำงานให้เหมาะกับ งาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
กิตติ ชุณหศรีวงศ์ (2562); กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ (2559) เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานปริมาณงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
สามารถนำวิธีการให้น้ำหนักของงานต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึง การนำวิธีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพงาน
มาใช้อย่างจริงจัง
2.2 สัดส่วนการทำงาน 50 เท่ากัน ทั้ง 3 คน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเรื่อง การจัดสรรเวลา เลิกงานก็จะรีบกลับ
บ้านใช้ชีวิตครอบครัวเจอหน้ากันปกติ หรือคนโสดก็ยังใช้ชีวิตส่วนตัวสังสรรค์ในวันศุกร์สุดสัปดาห์บ้าง หลังเลิกในวันที่ไม่ต้อง
ทำล่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายสุนีย์ เกษม (2558) ในเรื่องการปฏิบัติการครบตามภารกิจ การปฏิบัติงานนอก
เวลาทำงาน ที่แตกต่างไม่ส่งผลระดับค่าเฉลี่สภาพความสมดุลของปัจจัยทรัพยากรในการทำงานและชีวิต หรือในวันหยุดก็
สามารถไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติ หรือลูกที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่มีผลต่อความสัมพันธ์ครอบครัว
ของพนักงานบริษัทมายาวดี ไอที โซลูชั่น จำกัด ได้ดังนี้คือ ทางบริษัท ควรจัดกิ จกรรมสังสรรค์ระหว่างหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานในโอกาสต่างๆ ทำให้พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความร่วมมือกันในการทำงาน รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อต้องการอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1975, p. 95)
ได้กล่ าวว่า ความสัม พัน ธ์ในสังคม จะก่อให้เกิด การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตการทำงานของบุค คลในองค์ กร เพราะทำให้เกิ ด
ความจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน
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การสร้างสมดุลชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของผู้สูงอายุ
ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร1
Balancing Life in the Time of COVID-19 Pandemic of Elderly Persons
in the Yannawa District of Bangkok
เนตรชนก สุนา2
Nedchanok Suna3

Abstract
The situation of the COVID-19 pandemic affects the people lifestyle of the whole world,
especially the elderly. This research is quantitative research aimed to study life balancing and to study
factors related to the life balancing of the elderly in the Yannawa district of Bangkok. To determine the
sample size of 40 people, the sampling method was used for specific data collection periods. The tool
was a questionnaire developed from the Life Balance Assessment and Action Planning Guide
(Robertson & Microys, 2001). The data was analyzed using descriptive and inferential statistics using
non-parametric statistics.
The results of the research showed that the majority of the sample was female. The median
age is 67 years. Most of them are unemployed. The data for enabling factors showed that the sample
lived mostly in single houses or townhouses outside the community. There is living together with the
family. Most of the remedies were obtained from government measures. Moreover, life balancing of
elderly people in the time of COVID-19 pandemic found that a level of overall life balancing is high. It
was found that enabling factors for receiving remedies from government measures were related to the
life balance of the elderly. The results of the study led to raising awareness of the stakeholders to
provide all elderly people with access to government policies and measures. Including promoting
emotional, diet and exercise activities create a balance in life for the elderly in all aspects.
Keywords: Balancing-life, elderly people in Bangkok, COVID-19 pandemic
บทคัดย่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั้งโลก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสมดุลชีวิต และศึ กษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
สร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ใช้วิธีการกำหนดขนาดและสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาประเด็น
มาจาก Life Balance Assessment and Action Planning Guide (Robertson & Microys, 2001) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบนอนพาราเมตริก
1

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา การวิจัยเชิงปริมาณในนโยบายสังคม (นบส.804) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
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ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีค่ามัธยฐานของอายุ 67 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ข้อมูลปัจจัยเอื้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์โดยอยู่นอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว
ส่วนใหญ่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ ส่วนการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 พบว่ามีการสร้างสมดุลชีวิตโดยรวมในระดับสูง และพบว่าปัจจัยเอื้อด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐมี
ความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ ผลการศึกษานำไปสู่การสร้างความตระหนักของผู้เกี่ยวข้องต่อการให้ผู้สูงอายุ
ทุกคนเข้าถึงนโยบายและมาตรการการดูแลของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านอารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย เพื่อสร้าง
ความสมดุลในชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน
คำสำคัญ: สมดุลชีวิต, ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร, การแพร่ระบาดของโควิด-19
บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อโลก เกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน
เป็นวงกว้าง (เสาวณี จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องหุ้ย, 2563) และในหลายแง่มุมมีความไม่แน่นอนทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม แต่สิ่งที่แน่นอนคือความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิ ด-19 ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง สำหรับ ในประเทศไทย สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ แพร่กระจายในพื้น ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด ส่วนใหญ่พบในคนอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19
มากกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้งกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน
1.1 ล้ า นคน เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 42.28 เป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 57.72 (กองยุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
กรุงเทพมหานคร, 2563) นอกจากที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมถอยของร่างกายและส่งผลต่อการเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สูงอีกด้วยเช่นกัน
ผลกระทบของผู้สูงอายุจากมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้ สูงอายุ ไม่ สามารถใช้ ชีวิตได้
ตามปกติในสังคม อีกทั้งความเสื่อมถอยของร่างกายยังทำให้การเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ ก็มีอุปสรรค รวมไปถึงการขาด
การติดต่อและร่วมทำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต เกิดความหวาดหวั่น
กังวล ว้าวุ่นใจ ประกอบกับมาตรการสำคัญที่ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และอยู่แต่ในบ้าน ทำให้เกิด
ความปั่นป่วนทางสังคมและเศรษฐกิจ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์, 2563) แม้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนนั้นไม่ได้ประกอบอาชีพแต่
รายได้ของผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลในครอบครัว ด้ วยภาวะของการถดถอยทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด -19 ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน หรือแม้กระทั่งเลิกจ้างพนักงาน
เนื่องจาก สถานประกอบการเองก็ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ รวมไปถึงสถานประกอบการบางแห่งต้องปิดตัว
ลงเช่ น กั น สิ่ งเหล่ านี้ เป็ น ผลกระทบทางเศรษกิ จที่ ก ระทบต่ อ ผู้ สูงอายุ ที่ อ ยู่ ในภาวะต้ อ งพึ่ งพิ งทางเศรษฐกิจ กั บ บุ ค คลใน
ครอบครัว และผลกระทบนี้โยงใยต่อชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ดังเช่นที่ ประเวศ วะสี
(2563) ได้กล่าวว่าการเสียสมดุ ลของสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เกิดความเหลื่อมล้ำขนาดหนักซึ่งนำไปสู่
ปัญหานานาประการหรือทั้งหมด ตลอดจนเสียสมดุลในตัวมนุษย์เอง เช่น ความเครียด การไร้ความสุข การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 มาซ้ำเติมให้วิกฤตมากขึ้น ซึ่งการเสียสมดุลเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นความไม่สมดุลในชีวิตผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดผลเสียหรือ
ปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นั่นเอง
การเกิดวิกฤติในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความไม่สมดุลในชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นภาวะที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นปกติของชีวิต ซึ่ง Robertson and Microys (2001) ได้ให้ความหมายของคำว่า สมดุลชีวิต
คือ ความพอดีในทุกมิติของชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความสมดุลทั้งทางร่างกายมี สุขภาพดีและดูแลสุขภาพของตนอยู่ เป็น
นิจ สมดุลทางการเงินมีรายรับและรายจ่ายที่พอดีรวมถึงมีเงินเก็บไว้ ใช้ยามฉุกเฉิน สมดุลทางปัญญามีความรู้สึกอยากแสวง
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สิ่ งใหม่ เพิ่ ม เติ ม อยู่ เสมอ พร้อ มกั บ มี มุ ม มองที่ คิ ด บวกและพึ งพอใจในการดำเนิ น ชี วิ ต ที่ เป็ น อยู่ ส่ ว นสมดุ ล อารมณ์ เป็ น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความเครียดของตน และแสดงออกทางอารมณ์ในเชิงบวกได้ดี สมดุลด้านสังคมมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมมีคนที่ไว้ใจ และมีสมดุลทางจิตวิญญาณที่มีความรู้สึกตนเองมีคุณค่า มีความสงบทางใจเกิดขึ้นในชีวิต
และมีสิ่งที่ยึดถือในจิตใจ ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะเกิดความสมดุลในชีวิตได้ย่อมมีปัจจัยที่เอื้อให้มีการรักษาสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้น
ซึ่ งปั จ จั ย เอื้ อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ เกื้ อ กู ล ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ (เขมจิ ร า ยะราไสย์ , ชุ ภ าศิ ริ อภิ นั น ท์ เดชา และ สำเริ ง
แหยงกระโทก, 2558) เปรียบเหมือนสิ่งที่มารักษาเสถียรภาพของความสมดุลในผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ปั จ จั ย เอื้ อ ในการสร้ า งสมดุ ล ชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 เป็ น ปั จ จั ย ที่
ประกอบด้วย สิ่งที่ผู้สูงอายุมีอยู่เดิม อาทิ เรื่องสภาพแวดล้อม ลักษณะที่อยู่อาศัย การอยู่อาศัยกับบุคคลในครอบครัวที่คอย
เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ทักษะหรือความสามารถของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวั น ทรัพยากรที่ได้รับ
ในช่ ว งของการแพร่ ร ะบาดก็ เป็ น ปั จ จั ย เอื้ อ ที่ จ ะทำให้ ผู้ สู งอายุ มี ค วามสมดุ ล ในชี วิ ต ได้ ซึ่ งทรั พ ยากรที่ ได้ รั บ รวมไปถึ ง
การช่วยเหลือที่เป็นในส่วนบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ และทรัพยากรที่เป็นปัจจัยเอื้อ หมายรวมถึง
มาตรการจากภาครัฐ มาตรการการเยียวยาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังที่รับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวม ตระหนัก รับทราบ และเข้าใจถึง ความยากลำบากของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนและไม่นิ่งดูดาย จึงได้ออก
มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่ างเร่งด่วน โดยยึดหลักการเดิม “ทันการณ์
ตรงเป้าหมาย และชั่วคราวตามจำเป็น” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน (กระทรวงการคลัง, 2563) ซึ่งมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้แก่ มาตรการสาธารณูปโภค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือค่าน้ำประปา ช่วยเหลือค่าอินเทอร์ เน็ต
และมาตรการเศรษฐกิจเงินเยียวยาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจัยเอื้อเหล่านี้สามารถมาค้ำยันความสมดุลให้เกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้
ในช่วงของสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19
ปัจจุบันแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแนวโน้มจะอยู่กับประชากรโลกจนกว่าจะมีวิธีการ
รักษา หรือมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 ประเทศไทยก็เช่นกันยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค ตราบจนกว่าจะมีหนทางในการคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ดีขึ้น ซึ่งความไม่ชัดเจนนี้ เป็น
สิ่งที่สะท้อนว่าจะกระทบต่อ สมดุลของผู้สูงอายุในระยะยาว ทั้งนี้ยังพบว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติใหม่นี้ ยังไม่มีการศึกษาในประเด็นของการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ จึงทำให้การศึกษาครั้งนี้ตั้งคำถาม
ถึงสมดุลชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
เพื่อผลของการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายให้กับผู้สูงอายุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) ศึกษาสมดุลชีวิตในผู้สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตผู้สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19
สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มสี มมติฐานในการวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพในปัจจุบัน รายได้ และ (2) ปัจจัยเอื้อ
ประกอบด้ ว ย ลั ก ษณะที่ อ ยู่ อ าศั ย ความเป็ น เจ้ าของที่ อ ยู่ อ าศั ย ลั ก ษณะของสภาพแวดล้ อ มที่ อ าศั ย อยู่ การอยู่ ร่ว มกั น
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ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ การได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
การได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ มีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้
การสร้างสมดุลชีวิต หมายถึง การสร้างหรือรักษาภาวะที่พอดี มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย ด้านการเงิน ด้านปัญญา
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วยความสมดุล 6
มิติต่อไปนี้
สมดุ ล ทางร่างกาย หมายถึ ง การที่ ผู้ สูงอายุมี สุ ขภาพที่ ดี แ ละรับ ผิด ชอบต่ อ พฤติ ก รรมที่ มีผ ลต่อ สุ ขภาพ ได้แ ก่
การรับ ประทานที่ พ อเหมาะและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ การออกกำลั งกายที่ เหมาะสม การรัก ษาสุ ขภาพจิ ต ให้ แจ่ ม ใ ส
ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดต่อเสมอ
สมดุลทางการเงิน หมายถึง การบริหารจัดการของผู้สูงอายุในด้านการเงิน มีการไตร่ตรองการใช้จ่ายและใช้จ่าย
อย่างสมเหตุสมผล เมื่อมีรายได้วางแผนเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งก่อนใช้จ่าย ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ตรงเวลา มีเ งินสำรองหรือเงินเก็บ
ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายประจำวัน
สมดุลทางปัญ ญา หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกต้องการแสวงสิ่งใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีมุมมองที่คิดบวก
พึงพอใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ ฝึกคิดคำนวณและทบทวนเหตุการณ์ คิดว่าสิ่ งที่ทำมีคุณค่าเสมอ และเมื่อมีสิ่งที่สนใจหรือ
งานอดิเรกจะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตาม
สมดุลทางอารมณ์ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดของตนได้ มองปัญหาคือความ
ท้าทายในการจัดการ เมื่อเจอปัญหาสามารถปลอบโยนตนเองหรือปลอบใจตนเองได้ เมื่อเจอวิกฤติปัญหา สามารถหัวเราะและ
รู้สึกสนุกได้ มีความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงออกทางอารมณ์ในเชิงบวกได้ดี มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อแสดง
อารมณ์ด้านลบ
สมดุลด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมของผู้สูงอายุ มีคนที่ใกล้ชิดและไว้วางใจ สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งหรือประนีประนอมในสถานการณ์ความขัดแย้งได้ ตระหนักและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อื่นสามารถสร้างสัมพันธภาพได้อย่างเหมาะสม รู้สึกตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สมดุลทางจิตวิญญาณ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุรู้สึกตนเองมีคุณค่าและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความรู้สึกสงบกับ
ทุกสถานการณ์ มีความสุขกับสิ่งที่ยึดถือและทำกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ มีหลักการ
หรือจริยธรรมหรือศีลธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และสามารถให้อภัยผู้อื่นและตนเองได้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หมายถึง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาด
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน (ช่วงของการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2563) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
โลกและประเทศไทยทั้งมิติของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยเอื้อ หมายถึง ปัจจัยที่เกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
ทั้งทางด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม ทักษะหรือความสามารถของผู้สูงอายุ หรือทรัพยากรที่ได้รับ ประกอบด้วย
ลักษณะที่อยู่อาศัยและความเป็นเจ้าของ ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุตรหลานคู่ชีวิตหรือ
ญาติ มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษ การได้รับการดูแลช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ที่ไม่ใช่
รัฐ) และการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ
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ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วขอบเขตการศึกษาดังนี้ (1) ขอบเขตตัวอย่างและพื้นที่ศึกษา คือ เป็นผู้สูงอายุและเป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
การสร้างสมดุลชีวิตประกอบด้วย สมดุลทางร่างกาย สมดุลทางการเงิน สมดุลทางปัญญา สมดุลทางอารมณ์ สมดุลด้านสังคม
และสมดุลทางจิตวิญญาณ รวมทั้งปัจจัยเอื้อที่เกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19
ข้อตกลงเบื้องต้น
การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาในภาคการศึกษา
จึงทำให้มีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพียง 1 สัปดาห์ คือตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2563 ประกอบกับยังมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และการเข้าถึงผู้สูงอายุทำได้ยากในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้ขนาดตัวอย่างมีจำนวนไม่มาก ดังนั้น การวิจัยใน
ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย จึ งใช้ ส ถิ ติ ที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากขนาดตั ว อย่ า งจำนวนน้ อ ย ได้ แ ก่ สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก
(Nonparametric Statistic) (ธี ร ะ สิ น เดชารั ก ษ์ และณั ฐวุ ฒิ ติ น ทุ ก ะสิ ริ , 2563; ศุ ภ มาส ชุ ม แก้ ว , 2563; Dwivedi,
Mallawaarachchi, & Alvarado, 2017; Sprent & Smeeton, 2001) และเมื่อเป็นการทดสอบด้วยสถิตินอนพาราเมตริกที่
มีขนาดตัวอย่างน้อย ค่ามัธยฐาน (Median) จะนำเสนอข้อมูลแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้ดีกว่า (Minitab Blog Editor, 2015)
ซึ่งใช้คู่กับค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation) แทนการใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (วิไลภรณ์ โคตรบึงแก,
2563) เพื่อให้แนวโน้มของผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้องที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แนวคิด
การสร้างสมดุลชีวิต และปัจจัยเอือ้ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
องค์กรสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า ตามหลักการขององค์กรสหประชาชาติและนักวิจัยส่วนใหญ่ ได้ใช้ตัวชี้วัดอายุของ
ประชากร โดยกำหนดผู้สู งอายุว่าเป็ นผู้ที่มี อายุ 60 หรือ 65 ปี ขึ้นไป (United Nations, 2019) ส่วนองค์การอนามั ยโลก
ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิดตามสังคม
(Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย Functional Markers (อ้างถึงใน รติมา คชนันทน์, 2561) สำหรับประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ระบุว่า ผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติ
ไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560) โดยประชากรผู้สูงอายุแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงวัย ประกอบด้วย
ผู้สูงอายุตอนต้น คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี เป็นประชากรผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้
ส่วนหนึ่งทำงาน ผู้สูงอายุตอนกลาง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ระหว่าง 70 ถึง 79 ปี เป็นประชากรผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่แข็งแรงลดลง
มีภาวะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อาจเป็นภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง แต่ส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ
ผู้สูงอายุที่มีอายุนับตั้งแต่ 80 ปี มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนสิ้นอายุขัย (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, 2558)
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เสื่อมถอยของผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งโรคและความเจ็บป่วยในวัยผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ทำให้
ผู้สูงอายุมีการกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเหมือนสมัยวัยหนุ่มสาว การได้ยินหรือ
การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่ได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว สภาพอารมณ์และจิตใจที่มีความอ่อนไหว
รวมถึงการเปลี่ยนบทบาททางสังคมจากการมีความสามารถในการประกอบอาชีพเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้พึ่งพิง และเมื่อภาวะที่
แทรกซ้อนเข้ามาคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ย่อมกระทบในภาวะปกติสุขของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การสร้าง
สมดุลชีวิตในตนเองของผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็น
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สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ชี้ให้เห็นว่าโลกมีการนิยามผู้สูงอายุที่แตกต่างกันทั้งนิยามอายุเกิด วัฒนธรรมและ
สภาพร่างกาย ซึ่งในประเทศไทยได้นิยามผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปบริบูรณ์ ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เมื่อพิจารณา
สภาวะของผู้สูงอายุตามช่วงวัยตั้งแต่ผู้สูงอายุตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย จะพบว่าเมื่ออายุเพิ่ มขึ้นร่างกายกายมี
การเสื่ อ มถอยและสมรรถภาพลดลงไปทุ ก ขณะพร้ อ มกั บ มี โ รคประจำตั ว ตามมาจากการเสื่ อ มถอยของสภาพร่ า งกาย
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หากผู้สูงอายุรับเชื้อไวรัสก็จะมีความรุนแรงกว่ากลุ่มวัยอื่น จึงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
การควบคุมการระบาดจึงมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุงดเว้นการพบปะและเข้าสังคม ซึ่งในทางกลับกันก็ อาจทำให้กระทบต่อสมดุล
ชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวิตในผู้สูงอายุก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าในตนเองอีกทั้งยังเป็นการชะลอ
ความเสื่อมถอยในผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมได้ต่อไป
แนวคิดการสร้างสมดุลชีวิต
Robertson and Microys (2001) กล่ าวถึ ง การสร้างสมดุ ล ชี วิต คื อ การสร้ างหรื อ รัก ษาภาวะที่ พ อดี ข องชี วิ ต
ระหว่างแรงผลักและแรงต้าน ต้องมีการปรับทั้งร่างกายและพฤติกรรมเพื่อรักษาสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สมดุลชีวิต
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) สมดุลทางร่างกาย (Physical) กินอาหารที่สมดุลและมีคุณ ค่าทางโภชนาการ ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพร่างกาย (2) สมดุลทางการเงิน (Financial) มีการวางแผนการเงิน การออมเงิน และการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล (3) สมดุ ลทางปัญ ญา (Intellectual) มี การเรียนรู้ทักษะและสิ่งใหม่และมีความคิดเชิ งบวก (4) สมดุ ลทาง
อารมณ์ (Emotional) มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมชีวิตและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ (5) สมดุล
ทางสังคม (Social) มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น เคารพขอบเขตพื้นที่ของตนเองและผู้อื่นได้ และ (6) สมดุลทางจิตวิญญาณ
(Spiritual) มีความสุขและใช้ชีวิตมีคุณค่ามีจุดมุ่งหมาย มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงสามารถให้อภัยผู้อื่นและตนเองได้
การสร้างสมดุลในชีวิต อาทิ สมดุลระหว่างการรับและการให้ ระหว่างกายกับใจ ระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ระหว่าง
ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่าน ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิต มีความผาสุกและเปี่ยมด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง เพราะคนเรา
มักมีแนวโน้มที่จะเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยสิ่งอื่นที่มีคุณค่าพอกัน ความพอดีหรือสมดุลระหว่างสิ่งดีงามสองสิ่งจึง
เกิดขึ้นได้ยาก (พระไพศาล วิสาโล, 2555) อาจกล่าวได้ว่าสมดุลชีวิตผู้สูงอายุมีความสั มพันธ์กับสมดุลของสังคม หากผู้สูงอายุ
ไม่สามารถสร้างความสมดุลในชีวิตในแต่ละด้านได้อาจส่งผลกระทบต่อสมดุลสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การสร้าง
สมดุลชีวิตในผู้สูงอายุเปรียบเหมือนแรงผลักโดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแรงต้าน ดังนั้น การสร้างสมดุล
จำเป็นต้องได้รับปัจจัยเอื้อหรือทรัพยากรเพื่อจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างสมดุลและรักษาสมดุลชีวิตไว้ได้
สรุปได้ว่า สมดุลชีวิต หมายถึง การสร้างหรือรักษาภาวะที่พอดี มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย ด้านการเงิน ด้าน
ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ ซึ่งสมดุลชีวิตในผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ดำเนินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการจำกัดวิถีชีวิตของผู้สูงอายุค่อนข้างมาก
เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายหากได้รับเชื้อไวรัส สถานการณ์ดังกล่ าวส่งผลกระทบต่อสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น ำประเด็ น จากLife Balance Assessment and Action Planning Guide ซึ่ ง พั ฒ นาโดย Robertson &
Microys (2001) มาปรับข้อคำถามเพื่อใช้เป็นแบบสอบถามการสร้างความสมดุลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนโยบายที่มีต่อผูส้ ูงอายุ ซึ่งเมื่อเกิดความสมดุลในชีวิต ผู้สูงอายุจะมีความพึง
พอใจ มีความสุขต่อการดำเนินชีวิต และท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อองค์ประกอบของโครงสร้างของสังคมตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน
และประเทศไทยนั่นเอง
ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม ทักษะ
ส่วนบุคคล และหรือทรัพยากรที่จะช่วยเกื้อกูลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (เขมจิรา ยะราไสย์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา และ
สำเริง แหยงกระโทก, 2558) ซึ่งปัจจัยเอื้อจะเป็นปัจจัยที่ประกอบสร้างให้เกิดความสมดุลในผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้
ปกติสุขและมีคณค่าในตนเอง ได้แก่ ลักษณะสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพหรือลักษณะที่อยู่อาศัย ลักษณะของสภาพแวดล้อม
ชุมชนที่อาศัยอยู่มีลักษณะความเป็นชุมชนเมือง ชุมชนแออัด หรือไม่ได้อาศัยอยู่ในชุม ชน รวมถึงคุณลักษณะสังคมวัฒนธรรม
การที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออยู่กับ ครอบครัวเป็ นสิ่งประกอบสร้างหรือเป็นปัจจัยเอื้อ การมีปฏิสัมพันพั นธ์ระหว่าง
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ผู้สูงอายุ คนรอบข้าง คนในครอบครัว และชุมชน ในการมีสัมพันธภาพต่อกัน เอื้อเฟื้อดูแล หรือมีการร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสมดุลในผู้สูงอายุ
ทักษะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่เป็นปัจจัยเอื้อในการสร้างสมดุลของผู้สูงอายุ คือ ความรู้ ความสามารถ ในประเด็นที่
ผู้สูงอายุมีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งในประเด็นการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหรือในการประกอบอาชีพปัจจุบันหรือ
ที่ผ่านมา เช่น การที่ผู้สูงอายุมีความสามารถในการประกอบอาหารด้วยตนเอง การมีความสามารถในการทำงานบ้าน การมี
ความสามารถในการปลูกต้นไม้ การมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ การมีความสามารถในการร้องเพลงเล่น
ดนตรี การมี ความสามารถในการคิดคำนวณ หรือความสามารถในกาการค้าขาย หรือการเจรจาต่อรองหรือให้คำปรึกษา
เป็นต้น
สรุปได้ ว่า ปั จจัย เอื้ อ คือ ปัจจั ยทั้ งทางด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒ นธรรม ทักษะหรือความสามารถของ
ผู้สูงอายุ หรือทรัพยากรที่ได้รับที่เกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ปัจจัยเอื้อสำหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย ลักษณะที่อยู่อาศัยและความเป็นเจ้าของ ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุตรหลานคู่ชีวิตหรือญาติ การมีทักษะหรือมีความถนัดหรือความสามารถพิเศษ รวมถึงด้านทรัพยากรที่
ช่วยเกื้อกูลผู้สูงอายุที่ประกอบด้วยทรัพยากรที่เป็นบุคคล สิ่งของ เงิน หรือทรัพยากรอื่นๆที่สามารถเกื้อกูลได้ โดยแหล่ง
ทรัพยากรมีทั้งที่ไม่ได้มาจากภาครัฐและที่มาจากภาครัฐ กล่าวได้ว่าปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดสมดุลผู้สูงอายุที่ดีนั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็ น การสร้ า งสมดุ ล ชี วิต การศึ ก ษาของ PhraRachane Visãrado (2016) พบว่ า การสร้ างสมดุ ล ชี วิ ต ของ
ผู้สู งอายุท างพุ ท ธศาสนา มี ห ลัก ธรรมมากมายที่ ค วรนำมาใช้ กับ ชี วิต ของผู้ สู งอายุ คื อ การพั ฒ นาด้านร่างกายจิต ใจและ
สติ ปั ญ ญา เป็ น แนวทางของความคิ ด และการปฏิ บั ติ ที่ เชื่ อมโยงกั บ วิถีชีวิต ที่ ดี งามและแนวทางที่ ถูก ต้ องในกฎธรรมชาติ
ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ ที่ดีตามจุดมุ่งหมายของชีวิต อีกทั้ งการสร้างสมดุลเป็นการเคลื่อนหรือไหลลื่น ในการรักษา
ความพอดีในชีวิตโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ตามที่ Woodward (2007) ได้ศึกษากลยุทธ์การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
โดยผู้จัดการสตรีในมหาวิทยาลัย“สมัยใหม่”ของอังกฤษ โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติในการทำงานของพวกเขา และวิธีที่พวกเขา
พยายามที่จะบูรณาการงานกับส่วนอื่นของชีวิต การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานเป็นแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเจรจาระหว่างนายจ้างของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว มีการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ รวมถึง
การกำหนดขอบเขตที่เข้มงวดระหว่างงานและที่ไม่ใช่งาน และเปลี่ยนขอบเขตเหล่านี้ให้เอื้อต่อการทำงานเมื่อจำเป็น
ประเด็นปัจจัยเอื้อในการสร้างสมดุลของผู้สูงอายุ งานวิจัยของพัชรี คมจักรพันธุ์ และวรรณี จันทร์สว่าง (2558) ได้
ระบุว่าปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น เงินทอง สิ่งของ ที่อยู่อาศัย ช่วยให้การดำเนินชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุ
เป็ น ไปได้อ ย่ างสมดุ ล รวมทั้ ง การศึก ษาของ Lara, Vázquez, Ogallar and Godoy-Izquierdo (2020) ที่ พ บว่า การเพิ่ ม
ทักษะส่วนบุคคลและการรับรู้ถึงความสามารถส่วนบุคคล การให้การสนับสนุนทางสังคมและโอกาสในการพักผ่อนทางสังคม
มากขึ้ น การเพิ่ ม ความคาดหวั งในแง่ ดี การส่ งเสริม วิ ถี ชีวิ ต ที่ มี สุ ข ภาพดี ด้ วยสุ ข ภาพกายและจิ ต ที่ ดี อาจเพิ่ ม ระดั บของ
ความเพลิดเพลินและความพึงพอใจในชีวิตแต่ละบุคคล และช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงระดับความเป็นอยู่ที่ดีในระดับโลกมากขึ้น
สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่า สมดุลชีวิตอาจมีลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง การสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ
จึงเป็นการสร้างหรือรักษาภาวะที่พอดีในชีวิตให้มีความสุขตามจุดมุ่งหมายของชีวิต ณ จุดนั้น และปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้เกิดสมดุล
ในผู้สูงอายุเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในด้าน เงินทอง สิ่งของ ที่อยู่อาศัย รวมถึงทักษะของแต่ละบุคคลของผู้สูงอายุ
ปัจจัยเอื้อจึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อกูลให้ผู้สูงอายุมีสมดุลชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความรู้สึกพึงพอใจ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
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ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น นำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
กรอบแนวคิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- การประกอบอาชีพในปัจจุบัน
- รายได้

การสร้างสมดุลชีวิต
- สมดุลทางร่างกาย (Physical)
- สมดุลทางการเงิน (Financial)
- สมดุลทางปัญญา (Intellectual)
- สมดุลทางอารมณ์ (Emotional)
- สมดุลทางสังคม (Social)
- สมดุลทางจิตวิญญาณ (Spiritual)

ปัจจัยเอื้อ
- ลักษณะที่อยู่อาศัย
- ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
- ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
- การอยู่ร่วมกัน
- ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ
- การได้รบั การดูแลช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
- การได้รบั การเยียวยาจากมาตรการของรัฐ

วิธีการศึกษา
เป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณเพื่ อ ศึ ก ษาสมดุ ล ชี วิ ต และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมดุ ล ชี วิ ต ผู้ สู งอายุ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยวิธีการศึกษาประกอบด้วย (1) การศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมจากข้อมูลเอกสาร จากบทความวารสาร หนั งสือ เว็บไซต์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) การศึกษาข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 609 คน (สำนักงานเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล คือตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ผู้วิจัย
พยายามเก็บให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้น
ไปที่สามารถให้ข้อมูลได้ จากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ เป็นคำถามปลายปิด จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน และรายได้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ เป็นคำถามปลายปิด จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย ลักษณะที่อยู่อาศัย ความเป็น
เจ้าของที่ อยู่อาศัย ลั กษณะของสภาพแวดล้อมที่ อ าศั ยอยู่ การอยู่ร่วมกั น ความถนั ดหรือความสามารถพิ เศษ การได้ รับ
การดูแลช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยพัฒนา
แบบสอบถามจาก Life Balance Assessment and Action Planning Guide (Robertson & Microys, 2001) ประกอบด้ ว ย 5
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านการเงิน ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ โดยลักษณะคำถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมิน ค่ าสมดุ ล ชีวิต ของผู้สู งอายุ ในช่ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโควิด -19 แบ่ งเป็ น 6 ระดั บ คื อ ระดับ 0
หมายถึง ไม่เคยเลย ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มาก
และระดั บ 5 หมายถึ ง มากที่ สุ ด การแปลผลจาก 6 ระดั บ ในรายข้ อ ปรั บ เป็ น 3 ระดั บ ในภาพรวมภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 คือระดับต่ำ ปานกลาง สูง โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.67 หมายถึง การสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับต่ำ
คะแนนเฉลี่ย 1.68-3.34 หมายถึง การสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.35-5.00 หมายถึง การสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสมดุลผู้สูงอายุจำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมและมีบางข้อที่ต้องปรับภาษาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ ง ซึ่ งค่ าความสอดคล้ อ งระหว่า งข้อ คำถามกั บ วั ต ถุป ระสงค์ (Index of Item – Objective
Congruence หรือ IOC) ในภาพรวมมีค่าความตรงอยู่ในช่วง 0.60-0.92 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้ หลังจากนั้นนำไปทดลองใช้กับ
ผู้สูงอายุที่มีบริบทคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่าชุดของข้อคำถามในส่วนของการสร้างสมดุลชีวิตมีความสอดคล้องกัน
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยเริ่ม จากการชี้ แ จง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ให้ กั บ ผู้ สู งอายุ ท ราบ และตระหนั ก ในความยิ น ยอม ความสมั ค รใจของผู้ สู งอายุ ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่า งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถอ่านแบบสอบถามเองได้ด้วย
ปั ญ หาทางสายตา ผู้ วิ จั ย จึ งดำเนิ น การอ่ า นแบบสอบถามให้ ผู้ สู งอายุ ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งฟั ง หลั งจากนั้ น ได้ ต รวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อ และการสร้างสมดุลชีวิต ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics)
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน และค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ เพื่อบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยเอื้อ และตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 ในเรื่องของการสร้างสมดุลชีวิต
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อ กับ การสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุ ใช้สถิติเชิงอ้างอิง
(Inferential statistics) ในกลุ่มสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistic) ซึ่งได้แก่ สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chisquare test) ในการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ และเป็นการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2
จริยธรรมการวิจัย
ผู้ศึกษาคำนึงจริยธรรมในการวิจัย โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยในการศึกษา ผู้ศึกษาได้แนะนำตัว และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผุ้สูงอายุ รวมทั้งการชี้แจงสิทธิในการเข้าร่วมการศึกษาหรือปฏิเสธ โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อการใช้บริการในชมรมผู้สูงอายุ และบริการอื่นๆ
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง มีอายุที่เป็นค่ามัธยฐานที่อายุ 67 ปี อายุต่ำสุด
60 ปี และอายุมากที่สุด 84 ปี โดยมากจะอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 5,000 บาท
โดยรายได้ต่ำสุดที่ 600 บาท รายได้สูงสุด 50,000 บาท และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ตารางที่ 1)
ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำสุดรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูอายุที่ได้เดือนละ 600 บาท ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
เกินจากเบี้ยยังชีพที่ภาครัฐให้ บางส่วนมีรายได้มาจากบุตรให้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางส่วนมาจากเงินมรดกหรือเงินสะสมที่
ฝากไว้และรับดอกเบี้ย หรือมีรายได้มาจากให้เช่าที่นาหรือไร่ในต่างจังหวัด ในผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพมีรายได้มาจากการค้า
ขายและรับจ้าง และส่วนหนึ่งรายได้มาจากทำงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
Median = 67 ปี Min = 60 ปี
Max = 84 ปี Q.D.= 4.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

จำนวน
(n=40)

ร้อยละ

38
2

95.00
5.00

25
12
3

62.50
30.00
7.50

20
17
3

50.00
42.50
7.50

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน
(n=40)

การประกอบอาชีพในปัจจุบัน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
31
ประกอบอาชีพ
9
รายได้
ต่ำกว่า 5,000 บาท
25
5,001 – 10,000 บาท
10
ตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป
5
Median = 3,500 บาท Min = 600 บาท
Max = 50,000 บาท Q.D.= 4,437.50

ร้อยละ

77.50
22.50
62.50
25.00
12.50

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเอื้อ
ข้อมูลปัจจัยเอื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ร้อยละ 57.50 โดยที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองร้อยละ 60 ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่อยู่นอกชุมชนร้อยละ 75.00 โดยส่วนมากใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกัน
อยู่กับบุตรหลานคู่ชีวิตและญาติร้อยละ 95.00 ไม่มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษร้อยละ 65.00 การได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 (ที่ไม่ใช่รัฐ) ได้รับร้อยละ 47.50 โดยมากได้รับจากบุตรหลาน
ร้อยละ 40.00 ประเภทการช่วยเหลือเงิน ร้อยละ 68.42 การได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐได้รับ ร้อยละ 85.00
มาตรการสาธารณู ปโภค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือค่าน้ำประปา ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต มาตรการเศรษฐกิจเงิน
เยียวยาสำหรับผู้สูงอายุ 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง (ตารางที่ 2)

428

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

ตารางที่ 2
ข้อมูลปัจจัยเอื้อของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษณะที่อยู่อาศัย
ทาวน์เฮาส์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
บ้านเดี่ยว
ห้องเช่า
คอนโด/แฟลต/อพาร์ทเม้นท์

ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ของตนเอง
ผู้อาศัย
เช่า
ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
นอกชุมชน
ชุมชนเมือง
ชุมชนแออัด
การอยู่ร่วมกัน
อยู่กับบุตรหลาน
อยู่กับคู่ชีวิต
อยู่กับญาติ
อยู่กับคู่ชีวิตและบุตรหลาน

อาศัยอยู่คนเดียว
ความถนัด/ความสามารถพิเศษ
ไม่มี
มี

จำนวน ร้อยละ
(n=40)
13
12
10
3
2

32.50
30.00
25.00
7.50
5.00

24
12
4

60.00
30.00
10.00

30
6
4

75.00
15.00
15.00

20
8
6
4
2

50.00
20.00
15.00
10.00
5.00

26
14

65.00
35.00

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน ร้อยละ
(n=40)

การได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ไม่ได้รับ
21
ได้รับจากบุตรหลาน
16
ได้รับจากบุคคลอื่น
2
ได้รับจากญาติ
1
ประเภทการช่วยเหลือ
- เงิน
13
- จิตอาสาและเอื้ออำนวยการใช้ชีวิต
4
- สิ่งของ
2
การได้รับการเยียวยาจามาตรการของรัฐ
ได้รับ
34
ไม่ได้รับ
6
มาตรการสาธารณูปโภค
- ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
ไม่ได้รับ
21
ได้รับ
19
- ช่วยเหลือค่าน้ำประปา
ไม่ได้รับ
24
ได้รับ
16
- ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต
ไม่ได้รับ
37
ได้รับ
3
มาตรการเศรษฐกิจ
- เงินเยียวยาสำหรับผู้สูงอายุ 3,000 บาท
ได้รับ
28
ไม่ได้รับ
12
- โครงการคนละครึ่ง
ไม่ได้รับ
39
ได้รับ
1
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52.50
40.00
5.0
2.5
68.42
21.05
10.53
85.00
15.00

52.50
47.50
60.00
40.00
92.50
7.50

70.00
30.00
97.50
2.50
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสร้างสมดุลชีวิต
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการตอบคำถามหรือวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 โดยจากข้อมูลการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่ามีระดับการสร้างสมดุลชีวิตโดยรวมระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สมดุลทางด้านการเงิน ด้านปัญญา ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ มีค่ามัธยฐานสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านอารมณ์
และด้านร่างกาย (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ภาพรวมการสร้างสมดุลชีวิตของผูส้ ูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างสมดุลชีวิตของ
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
Median
ผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
การแพร่ระบาดของโควิด-19
ด้านการเงิน
3
7.50
9
22.50 28 70.00
4.00
ด้านปัญญา
10 25.00 30 75.00
4.00
ด้านจิตวิญญาณ
1
2.50
9
22.50 30 75.00
4.00
ด้านสังคม
1
2.50 12 30.00 27 67.50
4.00
ด้านอารมณ์
1
2.50 12 30.00 27 67.50
3.83
ด้านร่างกาย
17 42.50 23 57.50
3.67
สมดุลชีวิตโดยรวม
1
2.5
8
20.00 31 77.50
3.87

Q.D.

ระดับ
สมดุล

0.62
0.54
0.54
0.58
0.56
0.66
0.41

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ส่วนที่ 4 ปั จ จัย ที่ มีค วามสั มพั น ธ์กับ การสร้างสมดุ ลชี วิตผู้ สูงอายุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในช่ วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
คำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่าผลการศึกษายอมรับ H0 กล่าวคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพในปัจจุบัน รายได้และปัจจัยเอื้อ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การอยู่ร่วมกัน ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ การได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ และ
ยอมรับสมมติฐาน H1 โดยปัจจัยเอื้อในด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐมีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิต
ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อกับการสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมในช่วงสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 โดยสรุป
2
2
ปัจจัย
p–value
ปัจจัย
p–value
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยเอือ้
เพศ
1.05
0.59
ลักษณะที่อยู่อาศัย
6.63
0.58
อายุ
2.84
0.58
ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
2.55
6.35
ระดับการศึกษา
2.05
0.72
ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
5.05
0.28
อาชีพในปัจุบัน
5.30
0.07
การอยู่ร่วมกัน
10.01
2.64
รายได้
3.53
0.47
ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ
3.60
1.65
การได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ)
6.20
0.40
การได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ
7.89
0.02*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ (ด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ) กับการสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสรุป
Chi-square Tests
Value
df
Asymptotic Significance
(2-sided)
Pearson Chi-square
9.64*
2
.01
Likelihood Ratio
7.89
2
.02
*จำนวน 4 ช่องข้อมูล (ร้อยละ 66.70) มีค่าความถี่คาดหวังต่ำกว่า 5 จึงอ่านข้อมูลจากค่า Likelihood Ratio (Özdemir &
Eyduran, 2005)
อภิปรายผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษา จำแนกออกเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุที่เป็นค่า มัธยฐานที่อายุ 67 ปี และค่ามัธยฐานของรายได้ที่
3,500 บาท อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(2562) ได้กล่าวว่าหลักประกันด้านการทำงานและการมีรายได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุพึงมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอแก่การดำรงชีพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้านอายุ โดยงานที่
ทำจะต้องมีสวัสดิการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ อุบัติภัย ต่างๆ ผู้สูงอายุมี สิทธิ
ที่จะได้รับข้อมูล คำปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูล ทางอาชีพ ตำแหน่งว่างงาน
การอบรม และฝึกอาชีพ โดยมีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักงานจัดหางาน
ทุกแห่ง
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ในทัศนะของผู้วิจัย อีกมุมหนึ่งมองว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่
อยู่ในชมรมผู้สูงอายุซึ่งชอบสังสรรค์เข้ากลุ่มสังคมหรือชมรมผู้สูงอายุ โดยจะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่ากการแสวงหา
การทำงานหรือมีรายได้ กรณีผู้สูงอายุบางคนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ก็จะสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ และในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้สูงอายุไม่ได้พบปะเจอหน้าหรือเข้ากลุ่มรวมตัวกันก็จะใช้
ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลแทนการพบเจอกัน ซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุกับกลุ่มหรื อชมรมก็เพื่อให้
ตนเองรู้สึกมีคุณค่า ไม่ให้ตนรู้สึกเหงา หรือเกิดภาวะซึมเศร้า แต่บางกรณีของผู้สูงอายุที่ต้องทำงานหารายได้ หรือบางกรณีไม่
สามารถทำงานได้ ก็จะไม่สามารถรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุได้ ดังนั้นการจัดนโยบายการมีงานทำและรายได้
จะเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีความต้องการมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการมีอาชีพ ในขณะที่นโยบายด้านรายได้
ของผู้สูงอายุต้องคำนึงในส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานได้ และมีนโยบายที่สนับสนุนความต้องการในกลุ่มผู้สูงอายุที่
ไม่ต้องการทำงานเพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเอื้อ
ข้อมูลปัจจัยเอื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์โดยที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีการใช้
ชีวิตการอยู่ร่วมกันอยู่กับบุตรหลานคู่ชีวิตและญาติเป็นส่วนมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่ว นมากไม่มีความถนัดหรือความสามารถ
พิเศษ ในด้านการได้รับการดูแลช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 (ที่ไม่ใช่รัฐ) โดยมากได้รับจาก
บุตรหลาน ร้อยละ 40.00 การได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐได้รับ ร้อยละ 85.00 (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับ เดชรัต
สุขกำเนิด และ วริษา สุขกำเนิ ด (2563) การจัดสวัสดิการของรัฐไม่ ครอบคลุ มกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับ ผลกระทบ ส่งผลให้
ครัวเรือนประชาชนไม่น้อยต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการกู้ยืมแหล่งเงินกู้นอกระบบ หรือขาย/จำนำทรัพย์สิน
ของตน
อีกทั้งข้อมู ลปัจจัยเอื้ อสะท้อนให้ เห็ นว่า แม้ ว่าผู้สูงอายุจะอยู่อาศัยอยู่กับ บุคคลในครอบครัว แต่ก็อาจไม่ได้รับ
การการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งงานวิจัยของพัชรี คมจักรพันธุ์ และ วรรณี จันทร์สว่าง (2015) ได้กล่าวว่าสิ่ง
เกื้อหนุนในการอยู่อาศัยในครัวเรือนข้ามรุ่นจำเป็นต้องอาศัยสิ่งเกื้อหนุนทั้ งจากภายในและภายนอกครอบครัว (1) แรงใจ
ภายในตนเอง เกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัว เช่น ความรับผิดชอบของคนในครอบครัว
การส่งเสียรับผิดชอบ รวมถึงการที่หลานไม่ดื้อไม่เกเร และภาวะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเอง (2) แรงหนุนจากเพื่อนบ้าน และ
ญาติพี่น้องการได้รับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น เงินทอง สิ่งของที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่เอื้ออำนวยความสะดวก เช่น
การได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การรับส่งหลาน หรือการช่วยดูแลหลานจากเพื่อนบ้าน ลูกหลานและญาติพี่น้องช่วย
เกื้อหนุนทำให้อยู่อาศัยในครัวเรือนข้ามรุ่นดำเนินต่อไปได้
ทั้งนี้ในทัศนะของผู้วิจัย การที่ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19มากกว่าแหล่งอื่นนั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าสวัสดิการจากภาครัฐมีความสำคัญ แต่การสร้างนโยบายยังต้องมีการมองให้
รอบด้านมากขึ้นด้วยการสนับสนุนและมองกลุ่มวัยอื่นที่เป็นกำลังในการสร้างสมดุลให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
ที่ต้องพิจารณาและสร้างนโยบายให้มีการเชื่อมต่อการดูแลช่วยเหลือภายในครอบครัวสู่ผู้สูงอายุ และการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงไม่ใช่การมองที่ผู้สูงอายุ เพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความสมดุลให้กับกลุ่มวัยอื่นก็มีความสำคัญ ดังนั้นการสร้าง
วิถีปกติใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตจึงต้องมีการวางนโยบายเมื่อเกิดความเสี่ยงหรือวิกฤติทางสังคมเตรียมไว้ โดยการวางมาตรการ
ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวให้มีความสมดุลในชีวิตมากขึ้น อาทิ การสร้างหลักประกันหรือกองทุนเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติกับผู้สูงอายุและครอบครัว หรือมาตรการสร้างรายได้และอาชีพเมื่อเกิดวิกฤตทางสังคมที่มีความคล้ายคลึงกับ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
และครอบครัวเกิดสมดุลชีวิตได้เช่นเดียวกัน
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ส่วนที่ 3 การสร้างสมดุลชีวิต
จากข้อมูลการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่ามีระดับการสร้าง
สมดุลชีวิตโดยรวมระดับสูง และข้อมูลสมดุลทางด้านการเงิน ด้า นปัญ ญา ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ มีค่ามัธยฐาน
สูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านอารมณ์ และด้านร่างกาย (ตารางที่ 3) ผลการศึกษาความสมดุลชีวิตในด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่มี
ค่ามัธยฐานต่ำสุด ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลในด้านอื่นได้ และจาก
การให้ความสำคัญ ขององค์กรอนามัยโลกในด้านพฤติพลัง (Active Ageing) ที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ สุขภาพ
(Health) การมีส่วนร่วม (Participation) และความมั่นคง (WHO, 2002) องค์กรอนามัยโลกได้จัดวางเสาหลักสุขภาพไว้ตรง
กลางเป็นนัยยะการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเป็นแกนหลักของเสาทั้ง3หลัก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรอุษา ฉิมเพ็ชร, นาถ พันธุมนาวิน และ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561) ที่เปรียบเทียบ
พฤฒพลั งด้ านสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ ป ระเทศญี่ ปุ่ น สหรัฐอเมริก า และไทย ความเหมื อ นกัน ผู้ สู งอายุ ทั้ ง 3 ประเทศได้ ให้
ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง 8 ประการ อาทิ (1) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (2) การออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ (3) การมีอารมณ์ ดีและสุขภาพจิตดี (4) การใช้ชีวิตกลางแจ้งและท่องเที่ยว (5) การนอนหลับ พักผ่อนให้
เพียงพอ (6) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ สังคม (7) หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ และ
(8) การยึดมั่นในหลักศาสนา
ในอีกมุมหนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุที่มีสถานะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังการติด
เชื้อมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ และด้วยเหตุ ที่ต้องป้องกันการติดเชื้อโควิด -19ในผู้สูงอายุ ทำให้การใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของ
ผู้สูงอายุถูกจำกัดให้ลดลงไปจนถึงไม่สามารถใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้เลย ผู้สูงอายุจึงมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้แบบอิสระ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงลดลง ดังนั้นนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิ ด -19 ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ส มดุ ล ทางร่ า งกายมี ค วามสำคั ญ มาก เพราะจะทำให้ ผู้ สู งอายุ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามตื่ น ตั ว
กระฉับกระเฉง หรือเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังมีความสามารถในการทำสิ่งอื่นๆ และสร้างสมดุลชีวิตในด้านอื่นได้ดีตามมาด้วย
เช่นกัน
ส่ วนที่ 4 ปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการสร้ างสมดุ ลชี วิ ตผู้ สู งอายุ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ในช่ วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพในปัจจุบัน รายได้และปัจจัย
เอื้อ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การอยู่ร่วมกัน ความถนัดหรือ
ความสามารถพิเศษ การได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ที่ไม่ใช่รัฐ) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ไม่มีความสัมพันธ์
กับสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ (ตารางที่ 4) และ (2) ปัจจัยเอื้อในด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐมีความสัมพันธ์กับ
การสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ศุ ภ สวั ส ดิ์ ชั ช วาลย์ (2563) ในสถานการณ์ ก ารการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
กลุ่มเปราะบางอย่างเช่น ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก กรณีของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรการการช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุได้พักอาศัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม การประกาศปิดเมืองและ
การงดกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยขาดรายได้และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดูแลและทำให้มั่นใจว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยจะยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตามสมควร
เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องดูแลสนับสนุนทางด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นต้น
แม้ปัจจัยเอื้อในด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐมีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตของผู้ สูงอายุ
แต่จะพบว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนั้นบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการ ด้วยเพราะบางส่วนเป็นผู้สูงอายุที่มา
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จากต่างจังหวัดมาอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านมาตรการด้านสาธารณูปโภคจะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่มีชื่ออยู่ในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการศึกษาของ Thanakwang and Soonthorndhada (2006) ที่พบว่า ผู้สูงอายุ
ในกรุงเทพมหานครมีพฤฒิ พลังที่ต่ำด้วยเพราะมีดัชนีการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ต่ำ สิ่งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างใน
วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทุนทางสังคมและความเป็นปัจเจกของคนเมือง
กล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครเป็นลักษณะของเอกมหานครที่มีประชากรแฝงและมีการเคลื่อนย้ายของผู้สูงอายุจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครก็มาก และบางส่วนก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการที่ไม่มีความสันทัดและเข้าใจ
ทั้งวิธีการในการรับความช่วยเหลือหรือแม้กระทั้งการใช้เทคโนโลยีในการรับความช่วยเหลือ การจัดสรรของนโยบายและ
การตัดสินใจในการกำหนดใช้นโยบายอาจต้องคำนึงถึงความทั่วถึงและเทคนิควิธีการจัดสรรให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยกับ
บริบบทของความเป็นผู้สูงอายุ เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดความเป็นธรรม และสามารถก่อให้เกิด
สมดุลชีวิตกับผู้สูงอายุได้
สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุที่เป็นค่ามัธยฐานที่อายุ 67 ปี อายุต่ำสุด 60 ปี และ
อายุมากที่สุด 84 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้ต่ำสุดที่ 600 บาท รายได้สูงสุด 50,000 บาท
ข้อมูลปัจจัยเอื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ร้อยละ 57.50 โดยที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ร้อยละ 60.00 ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นอกชุมชนร้อยละ 75.00 โดยส่วนมากใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันอยู่กั บ
บุตรหลาน คู่ชีวิตและญาติร้อยละ 95.00 ไม่มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษร้อยละ 65.00 การได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ในช่ว งสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 (ที่ ไม่ใช่รัฐ ) ร้อ ยละ47.50 โดยมากได้ รับ จากบุ ต รหลาน ร้อ ยละ 40.00
ประเภทการช่วยเหลือเงิน ร้อยละ 68.42 การได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐ ร้อยละ 85.00
ข้อมูลการสร้างสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่ามีระดับการสร้างสมดุล
ชีวิตโดยรวมอยู่ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมดุลทางด้านการเงิน ด้านปัญญา ด้านสังคม และด้านจิ ตวิญญาณ
มีค่ามัธยฐานสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านอารมณ์ และด้านร่างกาย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยเอื้อในด้านการได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐที่มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ แม้จะมีข้อจำกัดด้านตัวอย่างในการศึกษาแต่ก็ทำให้พบประเด็นจากผลการศึกษาที่
น่าสนใจ คือ (1) ผู้สูงอายุส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่กับบุตรหลานคู่ชีวิตและญาติแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการดูแล
จากบุคคลในครอบครัวเหล่านี้ (2) ผู้สูงอายุได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐไม่ครบทุกคน (3) แม้สมดุลชีวิตผู้สูงอายุ
โดยรวมจะอยู่ในระดับสูงแต่เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าสมดุลทางร่างกายมีค่าน้อยกว่าสมดุลด้านอื่น (4) การเยียวยาจากมาตรการ
ของรัฐเป็นปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับสมดุ ลชีวิตของผู้สูงอายุ และผลจากการศึกษาสามารถทำให้เห็นแนวโน้มของข้อมูล
เพื่อนำไปสู่การกำหนดและวางแผนนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสมดุลชีวิตที่พอดีต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้สูงอายุยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐได้ทุกคน อีกทั้งกรณีที่แม้ผู้สูงอายุจะ
อยู่กับ ครอบครัวก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุ กคนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากคนในครอบครัว
ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีข้อเสนอแนะประเด็นในเชิงนโยบายดังนี้ (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสวัสดิการของผู้สูง อายุควร
ตระหนักและให้ความสำคัญในวิธีการการดำเนินนโยบายให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าถึงมาตรการของรัฐอย่างครอบคลุม (2) นโยบาย
ควรส่งเสริมหรือเน้นกิจกรรมด้านอารมณ์ อาหาร และออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตให้กับ
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ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน และ (3) นโยบายควรส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นในคนครอบครัว ให้มีความสามารถในการดูแลสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่สมดุล ให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หลังการแพร่ระบาดระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลความสมดุลชีวิตในผู้สูงอายุในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
การเสนอแนะประเด็นในการทำวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้ (1) ควรมีการทำวิจัยในประเด็นการสร้างความสมดุลใน
ผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัด เพื่อการเปรียบเทียบหรือเพื่อสะท้อนความหลากหลายของบริบท
พื้นที่ที่อยู่อาศัย (2) ควรมีการทำวิจัยในประเด็นการสร้างความสมดุลในกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน วัยกลางคน
เป็นต้น เพื่อผลการวิจัยจะทำให้เห็นภาพในการกำหนดนโยบายต่อกลุ่มต่างๆ มากขึ้น และ (3) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ และ
ความเป็นเหตุและผลมากขึ้น การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในตัวอย่างที่มีจำนวนน้อย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อทำให้ผลการวิจัยได้เห็นภาพความสอดคล้อง เกี่ยวข้อง ของตัวแปรที่นำมาศึกษา
รวมทั้งข้อค้นพบอาจช่วยให้ผลการศึกษาชัดเจนขึ้นได้
ข้อจำกัดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดในการศึกษา กล่าวคือ (1) ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ไม่สามารถอ่าน
แบบสอบถามเองได้ด้วยปัญหาทางสายตา ผู้วิจัยจึงดำเนินการอ่านแบบสอบถามให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างฟังผ่านแบบ
สัมภาษณ์ และ (2) การเข้าถึงตัวอย่างได้ในจำนวนจำกัด ตามระยะเวลาที่ศึกษา จึงทำให้การวิเคราะห์ทางสถิติมีข้อจำกัดของ
อำนาจการทดสอบ ความเป็นตัวแทน และการอธิบายเชื่อมโยงสู่ประชากรผู้สูงอายุทั่วไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จัย “การสร้างสมดุ ล ชีวิ ต ในช่ วงสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโควิ ด -19 ของผู้ สู งอายุ ในเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์ความรู้ทางวิชาการจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวดี พูลพอกสิน
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา นบส.804 การวิจัยเชิงปริมาณในนโยบายสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ
ข้อบกพร่องของงานวิจัย และแนะนำวิธีการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานวิจัย อีกทั้งยังสร้างการตระหนักให้ผู้วิจัย
เล็ งเห็ น ประโยชน์ จ ากงานวิ จั ย ในการผลั ก ดั น นโยบายต่ อ สั งคม รวมถึ งขอขอบพระคุ ณ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ ก รุ ณ าช่ ว ยตรวจ
ความเหมาะสมของข้อคำถามให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ขอขอบพระคุณ ผู้สูงอายุที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ ขอขอบพระคุณ ทุกข้อมูลที่ผู้วิจัยนำมาใช้อ้างอิงในครั้งนี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณ ทุ กท่านที่ เอื้ออำนวยใน
การทำวิจัยมา ณ ที่นี้อย่างสูงที่ทำให้ผู้วิจัยดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และข้อบกพร่องจากการวิจัยนี้ผู้วิจัยขอน้อมรับและ
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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คำสั่ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
-------------------------------------ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคล
ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้
๑.

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
๑.๑ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ
๑.๕ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
๑.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๑.๗ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๘ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการนักศึกษาศูนย์ลำปาง
๑.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ ศูนย์ลำปาง
๑.๑๐ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๑๑ หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๑๒ หัวหน้าภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน
๑.๑๓ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
๑.๑๔ หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
๑.๑๕ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๑.๑๖ หัวหน้างานวิจัย วิชาการ และประกันคุณภาพ
๑.๑๗ หัวหน้างานทั่วไป ศูนย์ลำปาง
๑.๑๘ หัวหน้างานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
๑.๑๙ เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๒๐ หัวหน้างานทั่วไป ศูนย์ท่าพระจันทร์
๑.๒๑ นางสาวพิชญา พึ่งทอง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
๑) วางแผนการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
๒) กำหนดรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม
๓) ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการเชิญเข้าร่วมจัดงาน
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๔) กำกับดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวม
๕) สนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
๖) ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดงาน
๒.

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๒.๒ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัยและนวัตกรรม
๒.๓ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
๒.๔ ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
๒.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ ศรีแสงทอง
๒.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
๒.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
๒.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
๒.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
๒.๑๑ รองศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๒.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
๒.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย
๒.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
๒.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
๒.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล
๒.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช
๒.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
๒.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
๒.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมน รัตนะรัต
๒.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล
๒.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
๒.๒๓ อาจารย์ ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
๒.๒๔ อาจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
๒.๒๕ อาจารย์ ดร.ปรินดา ตาสี
๒.๒๖ อาจารย์ วรลักษณ์ เจริญศรี
๒.๒๗ อาจารย์ ดร.สิริยา รัตนช่วย
๒.๒๘ อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว
๒.๒๙ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ
๒.๓๐ อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป์
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๒.๓๑ อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี
๒.๓๒ นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ
๒.๓๓ นางสาวสุธิมา วุฒิการ
๒.๓๔ นางสาวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
๒.๓๕ นางสาวจุฬารัฏ เมืองโคตร
๒.๓๖ นางสาวทองศิริ ก่ำแดง
๒.๓๗ นางสาวสุชัญญา ดวงงาม
๒.๓๘ นางสาวณฤทัย ทองมี
๒.๓๙ นางสาวสกุลรัตน์ วุฒิชัย
๒.๔๐ นางสาวสุวรี ปิน่ เจริญ
๒.๔๑ นางสุนนั ทา สาระบุตร
๒.๔๒ นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
๒.๔๓ นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ

กรรมการ
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) กำหนดหัวข้อการจัดงานและวางแผนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ
๒) ประสานงานในการเชิญวิทยากร และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
๓) จัดเตรียมทีมลงทะเบียนวิทยากร และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
๔) จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมทางด้านวิชาการ
๕) ประสานงานในการจัดเตรียมของที่ระลึก หรือค่าสมนาคุณให้แก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๖) จัดเตรียมบุคลากรเพื่อบันทึกเทปและผลิตเอกสารวิชาการหลังงานแล้วเสร็จ
๗) จัดทำรายงานสืบเนื่องหลังการสัมมนาเพื่อเผยแพร่
๘) ประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ่วมงานต่อการจัดงาน
๙) แนะนำ กำกับ แบ่งงาน ติดตามงานนักศึกษาที่ร่วมงานเป็นกรรมการในฝ่ายด้วย
๓.

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและกองทุน
๓.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และสื่อสารองค์กร
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
๓.๔ นางจินดา เพิ่มพูล
๓.๕ นางสาววิภาวี โพธิท์ อง
๓.๖ นางสุวรรณา บรรดิสก์
๓.๗ นางวารี ถาวรมั่นกิจการ
๓.๘ นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์
๓.๙ นางอัญชลี โหมดช้างใหญ่
๓.๑๐ นางสาวภคพร อินต๊ะสุข
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ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผนเรื่องงบประมาณ การระดมทุน และการจัดตั้งกองทุนในการจัดงาน
๒) จัดระบบวิธีการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชีสำหรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานฯ
๓) ดำเนินการกิจกรรมระดมทุนและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและระดมทุน
๔) ประสานงานเพื่อจัดหาทุนในการจัดงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๔.

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหาร และพิธีการทางศาสนา
๔.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และสื่อสารองค์กร
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต
๔.๕ อาจารย์ พงศยา ภูมิพฒ
ั น์โยธิน
๔.๖ นางสาวขนิษฐา จำนงค์อาษา
๔.๗ นางพรรณทวี หนูแก้ว
๔.๘ นางสาววราภรณ์ ภู่อ่อน
๔.๙ ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงาศรี
๔.๑๐ นายอัสวิน สังข์ทอง
๔.๑๑ นางสาวอทิตยา มุทุตาจิตต์
๔.๑๒ นายศาสตริน ลิ้มจิตสมบูรณ์
๔.๑๓ นางสาวเกษวดี จิกหาร
๔.๑๔ นายวิทยา มาชมสมบรูณ์
๔.๑๕ นายกลิน่ ทองอินทร์
๔.๑๖ นางกอบกนก ทองอินทร์
๔.๑๗ นางพันธ์พร สมศรี
๔.๑๘ นายสมชาย ไมตรี
๔.๑๙ นางสาวิตรี มีสมบูรณ์
๔.๒๐ นางอุลัยพร โทบุตร
๔.๒๑ นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชอบ
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ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) จัดสถานที่ประชุม/สัมมนา สถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนา และสถานที่จัดงานต่าง ๆ
๒) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงาน
๓) ดำเนินการในการเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
๔) ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาให้เป็นด้วยความเรียบร้อย
๕) จัดเตรียมของที่ระลึกงานสำหรับแขก และหน่วยงานที่มาแสดงความยินดีวนั สถาปนาคณะฯ
๖) ประสานงานเรื่องอาหารจัดอาหาร เครื่องดื่มสำหรับแขกและผู้เข้าร่วมสัมมนา
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๕.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการจัดทำรายงานประจำปี
๕.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และสื่อสารองค์กร
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
.
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด
๕.๔ อาจารย์ ชลธิชา พันธุ์พานิช
๕.๕ อาจารย์ พัชชา เจิงกลิน่ จันทร์
๕.๖ อาจารย์ เคท ครั้งพิบูลย์
๕.๗ นายสมชาย ไมตรี
๕.๘ ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงาศรี
๕.๙ นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
๕.๑๐ นางสาวนุสรา รินคำ
๕.๑๑ นางอุลัยพร โทบุตร
๕.๑๒ นางสาวทองศิริ ก่ำแดง
๕.๑๓ นายอัสวิน สังข์ทอง
๕.๑๔ นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล
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ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อทุกประเภท ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์
๒) ประสานงานสื่อมวลชนมาทำข่าวในวันงาน
๓) จัดทีมบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สำคัญในงาน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
๔) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปี
๕) จัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒
๖) เผยแพร่รายงานประจำปีให้กับบุคคล และหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
๖.

คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖.๑ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานรัตน์ นิม่ ตลุง
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
๖.๔ อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
๖.๕ อาจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี
๖.๖ อาจารย์ กรุณา ใจใส
๖.๗ อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
๖.๘ อาจารย์ ธัญญลักษณ์ รุง้ แสงจันทร์
๖.๙ อาจารย์ อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์
๖.๑๐ นางยุพาพร ศุกรินทร์
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๖.๑๑ นางสาวกรรณิการ์ คำเขื่อน
๖.๑๒ นางสาวสุชัญญา ดวงงาม
๖.๑๓ นางสาวนิศา สุขประเสริฐ
๖.๑๔ นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ประสานงานกับนักศึกษา ในการเข้าร่วมการจัดงาน และเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะ
๒) ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาจากศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง สำหรับเข้าร่วม
จัดงาน และเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะ
๓) ประสานงานกับนักศึ กษา บุคลากร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการจั ดกิจกรรมนั กศึ กษา กิจกรรมการแสดง
กิ จกรรมเชื่ อมความสั มพั น ธ์ ระหว่ างนั กศึ กษาศู น ย์ ต่ างๆ และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องและเหมาะสมใน
การเสริมสร้างให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงาน
๔) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงานคืนสู่เหย้า ประสานงานกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
๕) คณาจารย์ที่เป็นกรรมการ มีหน้าที่แนะนำ กำกับ แบ่งงาน ติดตามงานนักศึกษาที่ร่วมงานเป็นกรรมการในฝ่ายด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๗ ปี จะเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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คำสั่ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที.่ .459/2563
เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีที่ 67”
__________________________
ตามที่ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มี กำหนดจั ด สั ม มนาวิ ช าการ เนื่ องในโอกาสการสถาปนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67 ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายในและบุ คคลภายนอกสถาบั น ได้ ส่งผลงานวิ ชาการ เพื่ อเข้าร่วมนำเสนอภายในงาน และจะมีการเผยแพร่ผลงาน
ฉบับเต็ม (Full-paper) ในรายงานสืบเนื่องหลังการสัมมนา ในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบอิเล็กส์ทรอนิกส์ (E-Proceedings)
นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คณะกรรมการภายในสถาบัน
1. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม
2. ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ ศรีแสงทอง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
9. รองศาสตราจารย์กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช

445

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 67

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมน รัตนะรัต
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
22. อาจารย์ ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
23. อาจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
24. อาจารย์ ดร.ปรินดา ตาสี
25. อาจารย์ ดร.สิริยา รัตนช่วย
26. อาจารย์ ดร.กาญจนา รอดแก้ว
27. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ
28. อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป์
29. อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี
30. Dr. Victor P. Karunan
31. นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
32. นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
33. นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจากภายนอกสถาบัน
1. ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
2. ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พวัล บุญมงคล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
7. รองศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
8. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย
9. รองศาสตราจารย์กิตติยา นรามาศ
10. รองศาสตราจารย์ภาวนา พัฒนศรี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
12. รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ขัตติยา กรรณสูต
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
17. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณปพร ลีวิโรจน์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
23. อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
24. ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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แบบประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 67 ปี
เรื่อง “ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
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